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Systemstöd Annbritt Öqvist, kommunikatör Magdalena Casteryd §§ 116-134, chef 
Kommunal förskola Erik Ojala §§ 116-134, chef Kommunal grundskola Ingela Hamlin 
§§116-119, chef Kommunal grundskola Christine Kastner Johnson §§ 116-134, 
ekonomichef Birgitta Najafi §§ 116-134, programrektor Emma Ågren §§ 116-117, 
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Magdalena Trenser §§ 116-117, biträdande rektor Karin Hjortsjö §§ 116-117, lärarnas 
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handläggare Avin Ali Akbar §§ 120-121 och § 128, enhetschef Caroline Sedin §§ 120-
121, verksam hetsstrateg I ngrid Holström §§120-121 och §§ 125-128, registrator Tove 
Nitzamalev §§ 124-134, registrator Li Weecks §§ 124-134, registrator I rene Holmin §§ 
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§116 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

• Ärendet Återkallande av godkännande som huvudman för förskola, UBN 2019-
2699, läggs till sist i föredragningslistan. 

• InformationsärendetÅterrapport lärarassistenter flyttas till punkt nummer 5. 

Justerandes sign 
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§ 117 

Tema funktionsnedsättning enligt verksamhetsplan 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Chef Kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar om elevgruppen barn med 
funktionsnedsättning och grundskolans arbete för att underlätta för dem. Rektor 
Henrik Ljungblom och biträdande rektor Karin Hjortsjö på Nannaskolan informerar 
om Nannaskolans arbete för elever med funktionsnedsättning och skolans 
anpassningar för dessa elever. 

Chef kommunal grundskola Christine Kastner Johnson informerar om den 
kommunala gymnasieskolans arbete för elever med NPF-problematik samt 
informerar om den särskilda organisationen av anpassade lärmiljöer. Programrektor 
Emma Ågren informerar om hur resursenheten på Lundellska skolan arbetar. 

Chef kommunal förskola Erik Ojala informerar om utmaningar i arbetet för barn med 

funktionsnedsättning samt berättar om hur förskolan kan arbeta för att underlätta 

för dessa barn. Biträdande förskolechef på Botulvs förskola Magdalena Trenser 

informerar om arbetet för barn med språkstörning på Botulv språkförskola. 
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§ 118 

Återrapport om lärarassistenter 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Chef Kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar om pilotprojektet 

lärarassistenter 2018 och om kartläggningen av projektet under våren 2019. 

Utdragsbestyrkande m7 
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§119 

Ekonomisk månadsrapport 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna månadsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar om maj månadsbokslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 120 

Riktlinjer för tilläggsbelopp 

UBN-2019-4830 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa riktlinjer för tilläggsbelopp enligt redovisat förslag, 

att uppdra utbildningsförvaltningen att som komplement till riktlinjerna lägga till 
exempel på när en elev kan tilldelas tilläggsbelopp, samt 

att exemplen anmäls till utbildningsnämnden. 

Reservationer 

Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Gabriella Lange (M), 011e Romlin (C) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Uppsala-Alliansen värnar välfärdens kärna och de barn och ungdomarsom 
behöver det offentliga åtagandet allra mest. Frågor som rör barn i behov av 
särskilt stöd behöver tas på allvar. I snart nio månader har det i 
Utbildningsnämnden funnits en majoritet för reformer inom området. Trots det 
har minoritetsstyret S-L-MP visat på en oförmåga att ta fram konkreta riktlinjer och 
varaktiga reformer. Det är oseriöst att inte prioritera dessa frågor högre på den 
politiska agendan. Uppsala-Alliansen vill nu se tydliga kriterier rörande vilka 
elevgrupper som har rätt till tilläggsbelopp. Vi efterfrågar en rättssäker process 
som inte möjliggör att olika handläggare kommer fram till olika beslut i liknande 
ärenden. Inför budgeten 2020 vill Uppsala-Alliansen även avisera en höjning av 
nivån för tilläggsbeloppen med 12 miljoner kronor. Därutöver ser vi fram emot att 
återinföra en "TB-light", efter en gedigen beredning av utbildningsförvaltningen. 

Vi yrkade därför på att återremittera ärendet med uppdrag till 
utbildningsdirektören att återkomma till nämnden med tydliga kriterier på vilka 
elevgrupper som har rätt till tilläggsbelopp. 

Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

147 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Särskilda yttranden 

Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S) och Susanne Engström (MP) 
lämnar följande särskilt yttrande: 

Mittenstyret är angelägna om att barn och elever ska få det stöd de behöver för 
en fungerande skolgång och arbetar kontinuerligt med att utveckla 
verksamheten. Ett ekonomiskt stöd som kan ges är tilläggsbelopp för elever 
som har behov av extraordinära insatser. Tilläggsbelopp beviljas i enlighet 
med lagstiftning och riktlinjerna är framtagna som ett stöd vid ansökan och 
bedömning. För att underlätta ytterligare kommer dessa att kompletteras med 
illustrerande exempel på när en elev kan beviljas tilläggsbelopp. Dessutom 
kommer rektorer, ansvariga handläggare och övriga berörda professioner som 
arbetar med ansökningarna och bedömningarna att få kontinuerlig utbildning 
med syfte att ständigt förbättra och aktualisera processerna för att de barn 
och elever som behöver ska få stöd. 

Att ta fram riktlinjer som konkret anger varje fall där tilläggsbelopp kan 
beviljas är ogörligt eftersom det ska spänna över alla skolformer - från 
förskola till gymnasium - och alla typer av extraordinära insatser utifrån en 
stor mängd olika behov. Det riskerar istället att bli begränsande. Det kan 
också vara så att det är den samlade bedömningen, inte de olika behoven i sig 
och de enskilda insatser som krävs, som gör att tilläggsbelopp kan beviljas. 

Efter sommaren kommer förslag att läggas fram om hur vi kan stärka stödet 
för elever i grundskolan och gymnasieskolan som inte kan beviljas 
tilläggsbelopp men ändå har stora stödbehov. Beslut om stärkta insatser för 
barn i förskolan med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har fattats och 
innebär att tre specialpedagoger med expertkompetens inom NPF konkret ska 
stötta kommunala och fristående förskolor i arbetet med att ge barn med NPF 
rätt stödinsatser. Frågan är högt prioriterad för Mittenstyret och vi värdesätter 
den kompetens som finns och som kommer att ytterligare förstärkas inom 
kommunen. 

Sammanfattning 
Enligt skollagen har fristående förskolor och skolor rätt att söka tilläggsbelopp för stöd 
till elever i behov av extraordinära stödåtgärder. Utbildningsnämnden i Uppsala 
kommun har tidigare beslutat att tillämpa samma arbetssätt för även den kommunala 
verksamheten.1 nämndens verksamhetsplan för 2019 ges förvaltningen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för tilläggsbelopp.1samband med detta ska belysas alternativ och 
konsekvenser om tilläggsbelopp beviljas utöver lagens intentioner i syfte att barn ska 
ges adekvat stöd för att klara sin skolgång. Utbildningsförvaltningen har därför tagit 
fram ett förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp. Till riktlinjerna fogas information om 
vilka olika faktorer som bedöms för varje ansökan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Yrkanden 
011e Romlin (C), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman 
(M), Gabriella Lange (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att återremittera ärendet med 
uppdrag till utbildningsdirektören att återkomma till nämnden med tydliga kriterier på 
vilka elevgrupper som har rätt till tilläggsbelopp. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till 011e Romlins (C) yrkande. 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar avslag på 011e Romlins (C) yrkande. 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar att nämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen 
att som komplement till riktlinjerna lägga till exempel på när en elev kan tilldelas 
tilläggsbelopp samt att dessa exempel anmäls till nämnd. 

Sammanträdet ajourneras 16:40 - 17:00 för överläggning i ärendet. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Helena Hedman 
Skoglunds (L) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden avser att besluta om ärendet idag eller om nämnden 
vill återremittera ärendet och finner att nämnden önskar besluta om ärendet idag. 
Omröstning begärs och genomförs. Nämnden fastställer följande propositionsordning: 
Den som vill besluta om ärendet idag röstar ja och den som vill återremittera ärendet 
röstar nej. 

Ja-röst avger: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna Victoria 
Mörck (V), Asal Gohari (S), Jan-Åke Carlsson (S), Dima Sarsour (S), Agneta Boström 
(S), Susanne Engström (MP) och Daniel Rogozinski (V). 

Nej-röst avger: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange 
(M), Fredrik Hultman (M), 011e Romlin (C), och Linnea Bjuhr (SD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar, med 9 ja-röster och 6 nej-röster, att 
avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer sedan arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner 
att nämnden bifaller densamma. 

Ordförande ställer slutligen Helena Hedman Skoglunds (L) tilläggsförslag mot 
avslag och finner att nämnden bifaller densamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 3 juni 2019. 
Anvisningar för tilläggsbelopp - bidrag för extraordinära stödåtgärder, upprättad den 
27 mars 2019. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§121 

Revidering av regler för skolskjuts 
UBN-2019-4515 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa förslag till reviderat reglemente för skolskjuts och andra elevresor, samt 

att fastställt reglemente börjar gälla inför läsår 2019/2020. 

Särskilda yttranden 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det har framkommit att det finns en del missmatchning vad gäller skola 
som kommunen väljer åt elever och upptagningsområdet för den skolan. 
Nedan är ett exempel från en förälder. 
"Jag söker skola åt mitt barn för hösten. Väljer den skola som 
kommunen förvalt åt honom. Han får plats i skolan. Jag söker skolskjuts 
åt honom. 
Svaret från kommunen: Avslag, han bor inte inom skolans 
upptagningsområde" 

Det är uppenbart att förvaltningen i arbetet med regler av skolskjuts bör 
arbeta med att i större utsträckning säkerställa att samtliga skolor som 
kommunen rekommenderar åt elever också sammanfaller med 
upptagningsområdet för den skolan. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes sign 
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Jonas Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Förslaget innehöll några mindre revideringar, men med tanke på att vi nyligen 
debatterat vår motion när det gäller skolskjuts i kommunfullmäktige vill vi ändå 
påpeka ett par saker här. 

Vi tycker reglerna för skolskjuts är otidsenliga, även om behoven möts på ett 
någorlunda bra sätt av Uppsala kommun genom särskilda regler för elevresa för 
bland andra elever på fristående skolor. 

Hela upplägget med skolskjutsområden är från en svunnen tid när elever 
tilldelades skolor och skolskjutsama kunde planeras utifrån detta. Vi har sedan 
länge fritt skolval i Uppsala, och därför bör hela skolskjutsverksamheten så långt 
som möjligt integreras i den ordinarie kollektivtrafiken. Vi hade därför velat se en 
särskild utredning med Region Uppsala om detta, något som nu kanske kan 
komma till stånd efter att vi från kommunen tydligt drivit detta i 
kommunsamrådet med Region Uppsala och UL för några veckor sedan (ansvar för 
färdtjänst och skolskjuts överförs till regionen). 

Det skulle också behövas göras en anpassning av lagstiftningen på nationell nivå 
för att anpassa regelverket till en verklighet med fritt skolval. 

Sammanfattning 
Reglementet för skolskjuts och andra elevresor revideras regelbundet. Ändringar 
föreslås för att förtydliga vad som gäller enligt skollagen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. 
Förslag till reglemente för skolskjuts och andra elevresor. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 122 

Motion av Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) om krav 
på redovisning av vinst för fristående pedagogiska 
verksamheter 
UBN-2019-4429 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Särskilda yttranden 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt 
yttrande: 

Vänsterpartiet ser ett problem med att bifalla en motion vars att-sats, enligt 
förvaltningens utredning, står i direkt strid med rådande lagstiftning. Med det 
sagt sympatiserar vi med Feministiskt Initiativs resonemang gällande tydligare 
transparens vad gäller ekonomisk granskning av fristående pedagogiska 
verksamhet. 

Det ligger i samhällets intresse att säkerställa att skattepengar går till det de 
är tänkte att gå till, och det innebär ett ekonomiskt ansvarstagande att som 
kommun vilja följa upp var kommunens pengar hamnar. I dagsläget redovisar 
exempelvis många ideella organisationer som får stöd av kommunen hur 
dessa pengar använts, och det är inte orimligt att en liknande princip borde 
omfatta offentligt finansierad verksamhet som utförs i privat regi. I dagsläget 
är dock en sådan möjlighet för kommunen begränsad, vilket beskrivs i 
motionssvaret. 

Sammanfattning 
Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) har i en motion väckt 28 januari 2019 
föreslagit 
• att fristående pedagogiska verksamheter med enskilda huvudmän måste redovisa till 
kommunen vad som går till pedagogisk verksamhet och vad som plockas ut i vinst 
• att samma redovisning från ovanstående att-sats även kan begäras ut som allmän 
handling av offentligheten. 

I samband med regelbunden tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
begär utbildningsförvaltningen in uppgifter om den enskilda huvudmannens 
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ekonomiska förhållanden, i de flesta fall årsredovisningar. Syftet med detta är att värna 
barnens rätt till en god utbildning. När det gäller övriga skolformer, som kommunen 
inte har tillsynsansvar för, föreligger inte någon motsvarande möjlighet för kommunen 
att begära in några handlingar. Därför föreslås det att motionen avslås därmed. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 20 maj 2019. 
Motion: Krav på redovisning av vinst för fristående pedagogiska verksamheter med 
enskilda. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 123 

Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om 
information om e-cigaretter 
UBN-2019-3882 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering enligt bilaga A §123. 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) har i en motion väckt 25 februari 2019 
föreslagit att Uppsala kommun årligen ska gå ut med information om hälsoriskerna 
med e-cigaretter till alla skolungdomar från åk 7 och uppåt. Man bör särskilt påpeka att 
hälsoriskerna gäller även produkter utan nikotin, då kemikalierna i smaksättningen 
som upphettas innebär en stor hälsorisk. De frågor som motionärerna tar upp ingår 
redan på olika sätt i de satsningar som kommunen gör för tobaksfri skoltid. Med 
bakgrund mot det ovan anförda anses motionen därmed besvarad. 

Yrkanden 

Linnea Bjuhr (SD), med instämmande från Jonas Segersam (KD), yrkar att i första 
hand återremittera motionen för att nämnden ska få ett underlag på vad motionen 
faktiskt föreslår. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar i andra hand bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden avser att besluta om ärendet idag eller om nämnden 
vill återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Linnea Bjuhrs (SD) förslag att 
bifalla motionen och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 9 april 2019. 
Motion om information om e-cigaretter. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 124 

Information om nulägesanalys i samarbete med Skolverket, 
nyanlända och flerspråkiga barn och elever 
UBN-2019-3751 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Skolverkets riktade satsning för Uppsala kommun gällande nyanlända och 
flerspråkiga elever börjar med överenskommelse 1 (ÖK 1). Denna innebär att 
skolverket tilldelar kommunen medel för att ta fram ett nuläge och utifrån detta 
nuläge komma fram till vilka riktade satsningar som tas fram till överenskommelse 
2. 

Uppsala kommuns tilldelade medel i ÖK 1 kommer att täcka kostnaden för 
tillsättning av tre processledare på vardera 50 procent för de tre skolformerna 
förskola, grundskola och gymnasieskola. Arbetsmarknadsförvaltningen, som också 
ingår i den riktade satsningen, kommer på motsvarande sätt att tillsätta en 
processledare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 3 juni 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 
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Uppsala 
kommun 

Utbad ningsnä mnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 125 

Förbättringar efter uppföljning av nya regler vid 
förskoleplacering 
UBN-2019-1690 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förbättringsalternativen som avser att 
synliggöra för vårdnadshavare var det finns lediga förskoleplatser, förlänga 
uppsägningstiden samt att ha tre obligatoriska val istället för ett obligatoriskt val. 

Särskilda yttranden 

Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Gabriella Lange (M), 011e Romlin 
(C) och Jonas Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Uppsala-Alliansen anser att det är orimligt att kommunens huvudfokus handlar 
om att alla barn ska erbjudas en plats i kommunen. Ambitionsnivån ska istället 
vara att tillmötesgå föräldrarnas önskemål om en rimlig förskoleplacering. 

Vi anser också att kommunen borde gjort större ansträngningar att hitta ett 
placeringssystem som fungerar för huvuddelen av utföra rna i Uppsala kommun, i 
stället för att som nu få parallella system för kommunal huvudman och för flera av 
de fristående huvudmännen. 

Sammanfattning 
Vid utbildningsnämndens sammanträde i april 2019 redovisades en uppföljning av nytt 
regelverk för placering i förskola.luppföljningsrapporten redovisades vägval som 
bedömdes kunna ge förbättringar i processen med placering i förskola. 
Utbildningsförvaltningen föreslår förbättringsåtgärder genomförs eftersom de antas 
ha positiva/neutrala effekter för såväl vårdnadshavare som verksamhet och 
hemkommun. 

Yrkanden 

011e Romlin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Justerandes sign 

Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 3 juni 2019. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom beslutet. 

Utd ragsbestyrka n d e 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-06-19 

§126 

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn 1-5 
år och 6-13 år - C företaget, Lilla Elefanten 
UBN-2019-2693 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening, rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg med fyra platser 1-5 år och två platser 6-13 år, i enheten Lilla 
elefanten med adress Frödingsgatan 25, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer 
miljöförvaltningens och brandskyddsmyndighetens krav. 

Sammanfattning 
C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening har ansökt om ett förändrat 
godkännande av rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enheten Lilla Elefanten på 
Frödingsgatan 25. Huvudmannen har sedan tidigare rätt till bidrag för pedagogisk 
omsorg i Uppsala kommun där rätt till bidrag för sex platser för barn mellan ett och 
fem år i enheten Lilla elefanten ingår. Huvudmannen anger i ansökan att enheten 
avser att ta emot fyra barn mellan 1 och 5 år och två barn mellan 6 och 12 år.1 
övrigt gäller de förutsättningar som tidigare ansökan för enheten Lilla elefanten 
UBN-2019-2693, daterad 26 mars 2019, anger. Dagbarnvårdare blir fortsatt Emelie 
Sjödin, Frödingsgatan 25 i Uppsala. Huvudmannens olika enheter har ett 
vikariesystem och samarbetar vid sjukdom eller annan ledighet. 

Utbildningsnämnden förutsätter att huvudmannen tillser att den planerade 
verksamheten uppfyller de krav som anges i 25 kap. 6 och 7 §§ och att den 
planerade verksamheten är öppen för alla barn. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut 23 maj 2019. 
Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi, i enlighet med 25 
kap. skollagen från Lilla Elefanten. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes sign 
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Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 127 

Förstärkning av förskolors arbete med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 
UBN-2019-4963 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att förstärka förskolornas förebyggande arbete inom 
NPF-området i enlighet med förslaget som redovisas i föredragningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att tre specialpedagoger med kompetens inom NPF anställs i 
förskolan för att stärka det förebyggande arbetet inom NPF-området. 
Specialpedagogerna ska ge stöd till förskolorna i att utforma åtgärder i de 
handlingsplaner som görs för enskilda barn med NPF-problematik. De ska vidare 
bistå förskollärare i arbetet med de bedömningar som behöver göras i samband 
med hälsoformulären för att säkra det kompensatoriska uppdraget samt 
möjliggöra tidiga upptäckter. Specialpedagogerna förväntas ge 
kompetensförhöjning till förskolepersonal inom NPF. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 7 juni 2019. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign n3  1 

 

Utdragsbestyrkande 

   



Justerandes sign 

Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 128 

Revidering av reglemente för skolval och skolplacering i 
förskoleklass och grundskola 2019 
UBN-2019-3712 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa förslag till reviderat reglemente för skolval och skolplacering i 
förskoleklass och grundskola, 

att utöka reglementet till att även innefatta skolplacering i grundsärskola, samt 

att det reviderade reglementet ska tillämpas från och med skolvalet inför läsåret 
2020/2021. 

Reservationer 

Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Gabriella Lange (M), 011e Romlin 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Som tidigare framgått förespråkar Uppsala-Alliansen en revidering av reglementet 
för skolval och skolplacering i förskoleklass och grundskola 2019. Förslag som inte 
beaktats beslutet som fattades på nämnden. 

Vi yrkade därför i första hand på återremiss av ärendet, och i andra hand på att 
"införa ett skolval som bygger på principen om att en garantiskola används som 
mätpunkt och där en garantiskola definieras som den närmaste skola som barnet 
är garanterat en plats på." 

Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning 
Reglementet för skolplacering i förskoleklass och grundskola reviderades den 25 
oktober 2018 inför skolvalet 2019. Under pågående skolval 2019 beslutade Högsta 
förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd i de mål om 
syskonförtur i grundskolan som Uppsala kommun överklagat. 
Utbildningsnämnden beslutade utifrån ovanstående den 28 februari 2019 (UBN-
2019-1826) att urvalsgrunden inte ska gälla i skolvalet 2019 och att uppdra till 
utbildningsförvaltningen att återkomma med förslag till reviderat reglemente.1 
samband med skolplaceringar i grundsärskolan har utbildningsförvaltningen 
uppmärksammat ett behov av att tydliggöra hur placering sker. 

Utdragsbestyrkande 

tr6 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik 
Hultman (M), Gabriella Lange (M) och 011e Romlin (C) yrkar att ärendet 
återemitteras bland annat för att införa ett skolval som bygger på principen om att 
en garantiskola används som mätpunkt och där en garantiskola definieras som den 
närmaste skola som barnet är garanterat en plats på. 

Christopher Lagerqvist (M), med instämmande från Fredrik Hultman (M), Gabriella 
Lange (M), 011e Romlin (C) och Jonas Segersam (KD), yrkar att införa ett skolval som 
bygger på principen om att en garantiskola används som mätpunkt och där en 
garantiskola definieras som den närmaste skola som barnet är garanterat en plats 
på. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till Christopher Lagerqvists (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden avser att besluta om ärendet idag eller om 
nämnden vill återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists 
(M) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
Omröstning begärs och genomförs. Nämnden fastställer följande 
propositionsordning: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja och den 
som vill bifalla Christopher Lagerqvists (M) förslag röstar nej. 

Ja-röst avger: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna Victoria 
Mörck (V), Asal Gohari (S), Jan-Åke Carlsson (S), Dima Sarsour (S), Agneta Boström 
(S), Susanne Engström (MP) och Daniel Rogozinski (V). 

Nej-röst avger: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange 
(M), Fredrik Hultman (M), 011e Romlin (C), och Linnea Bjuhr (SD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar, med 9 ja-röster och 6 nej-röster, att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Nämnden uppdrar utbildningsförvaltningen att genomföra redaktionella ändringar 
i reglementet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut 22 maj 2019. 
Förslag till reglemente för skolplacering i förskoleklass, grundskola Och 
grundsärskola. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sam manträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 129 

Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Viktoria Mörck (V) 
om simundervisning för barn i förskoleklass 
UBN-2019-4430 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Nu är sommaren här och många barn kommer vara på badplatser och leka i 
vatten när det är fint väder. För att ge alla barn en bra start i ämnet simning och 
för att ge goda förutsättningar till härliga bad och att undvika olyckor så är, en för 
föräldrar, kostnadsfri simundervisning i förskoleklass, arrangerad av kommunen, 
en god ordning. Alla föräldrar har inte råd till privat simundervisning och 
simkunnighet räddar liv. 

Mot bakgrund av utbildningsnämndens totala budget på 5,3 miljarder och utifrån 
vad gott det gör att kunna simma, så är 6,4 miljoner inte särskilt mycket pengar. Vi 
i vänsterpartiet vidhåller därmed motionens intention och reserverar oss mot 
nämndens avslagsbeslut och hoppas att alla barn i Uppsala i framtiden färsig 
simma senast i förskolan. 

Särskilda yttranden 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna (SD) välkomnar förslag om att utöka simundervisningen 
till även barn i förskoleklass. För ytterst sett handlar det om att rädda barns liv 
från drunkningsolyckor. SD håller dock med om förvaltningens beskrivning 
kring det ekonomiska läget och vikten av att fokusera på skolans kärnuppdrag. 
Frågan om simundervisning är ändå såpass viktig att SD menar att man bör 
titta närmare på det. Det är en självklarhet att alla barn ska lära sig simma, 
men det är inte självklart att samtliga barn i förskoleklass ska lära sig att 
simma på ett av kommunens dyraste bad, Fyrishov. Vi kommer därför att 
återkomma i frågan i vårt budgetarbete för att se över mindre 
kostnadskrävande lösningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sa mmanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Sammanfattning 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Viktoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 
februari 2019 att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och Fyrishov i 
uppdrag att erbjuda samtliga barn i förskoleklass avgiftsfri simundervisning på 
undervisningstid, och att resurser för detta tillskjuts i Mål och budget. 
Läsåret 2018/19 erbjöds alla elever i förskoleklass simundervisning med stöd av ett 
statsbidrag på cirka 6,4 miljoner kronor. Undervisningen anordnades av Fyrishov 
där det har funnits simlärare på plats i simhallen och det har även funnits en 
organisation för transporter. Berörda skolor har sett mycket positivt på satsningen 
då det har givit en möjlighet för eleverna att tidigt få simundervisning. 
Statsbidraget finns inte längre kvar, men utbildningsnämnden skulle gärna 
fortsätta med denna satsning om statsbidraget återkommer. I en situation med 
ansträngda ekonomiska förutsättningar är det dock viktigt att en så stor andel som 
möjligt av tillgängliga resurser går till verksamhetens grunduppdrag. En satsning 
på simundervisning i förskoleklass bedöms därför möjlig endast om det ges 
finansiering via statsbidrag. Motionen avslås därmed. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att avslå motionen mot bifall av 
motionen och finner att nämnden beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 21 maj 2019. 
Motion till Uppsalas kommunfullmäktige: simundervisning för barn i förskoleklass. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 
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Uppsala 
kommun 

Utbad ningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 130 

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 
2020/21 
UBN-2019-4434 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att enligt förslag fastställa utbudet för gymnasieskolan och gym nasiesärskolan årskurs 
1 läsåret 2020/2021. 

Sammanfattning 
Förslag till utbud för gynnnasie- och gymnasiesärskolan inför läsåret 2020/2021. 
Förslaget utgår från det i april 2019 slutligt fastställda utbudet för läsåret 2019/2020 
och i samverkan med den kommunala gymnasieskolan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 20 maj 2019. 
Utbud för kommunala gymnasieskolor årskurs 1 läsåret 2020/2021. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utd ragsbestyrkand e Justerandes sign 
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Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§131 

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2019/2020 
UBN-2019-4355 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2019/20. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har med stöd av Skolverkets stödmateriat tagit fram ett 
förslag till plan för läsåret 2019/20.1 planen beskrivs bland annat syfte, innehåll och 
uppföljning för respektive program. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 15 maj 2019. 
Förslag till plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2019/2020. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(-Y), 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 132 

Svar på nämndinitiativ om förskolans organisation 
UBN-2019-4426 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med föredragningen nedan anse nämndinitiativet omhändertaget. 

Reservation 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 

Vänsterpartiet ser med hoppfullhet att styret menar att initiativet ska ses som 
besvarat. Det innebär ändå att styret har för avsikt att förskolans nya organisation 
ska ge en god pedagogisk undervisning utöver lek och omsorg. 

Däremot är det märkligt att nämnden inte får möjlighet att ta ställning till en 
organisationsförändring som sker i förskolan, när den frågan är uppe på bordet för 
diskussion. Om delar av nämnden ser ett behov att mer djupgående diskutera och 
eventuellt besluta i en organisationsförändring så bör kanske ärendet gå upp till 
nämnden utöver en ren och snabb informationspunkt. 

Vii Vänsterpartiet menar att förändringen är så pass stor och påverkar den 
strategiska utveckligen av det pedagogiska ämnet i förskolan att hela ärendet går 
utöver en enkel fråga om vilka avdelningar eller vilka tjänster som ska finnas inom 
förskolan. Det rör mål och inriktning av förvaltningens arbete och ska därmed, just 
denna gång, vara en fråga för nämnden. Vii Vänsterpartiet reserverar oss mot 
nämndens beslut till förmån för eget yrkande för motionen. 

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 15 maj 2019 inkom Hanna Victoria Mörck (V) och 
Daniel Rogozinski (V) med ett nämndinitiativ om förskolans nya 
ledningsorganisation. I initiativet önskas i första hand att frågan om hur förskolan 
ska organiseras inom Uppsala kommun tas upp för beslut i nämnden. 
Utbildningsdirektören beslutar om utbildningsförvaltningens inre organisation. Det 
är därmed inte en fråga för nämnden hur ledningen för förskolan organiseras. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V) yrkar bifall 
till nämndinitiativet. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes sign 



g Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sa mmanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) förslag 
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 25 maj 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes sign 
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Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 133 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga till en tabell med gymnasieprogrammet International Baccalaureate resultat i 
Katedralskolans kvalitetsrapport 2018, samt 

att den reviderade rapporten anmäls till på nästa nämndsammanträde. 

Inkomna anmälningsärenden till sammanträdet den 19 juni 2019 

- Moderaterna och Centerpartiet genom Christopher Lagerqvist (M) anmäler 
nämndinitiativ UBN-2019-5291, bilaga B §133. 

- Moderaterna (M) anmäler särskild aktivitet i partigruppen i augusti. 

Utd ragsbestyrka nd e Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 134 

Delegationsbeslut 
UBN-2019-0009 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga förteckning av anmälningsärenden och delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

Anmälda handlingar till utbildningsnämnden den 19 juni 2019. 

Delegationsbeslut under perioden 2019-02-01- 2019-06-14 
• Ange yttranden om detaljplaner och program, 7.1.6 
• Besluta att inte lämna ut handling, 7.1.4 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg - kommunal och fristående 

verksamhet, 7.4.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

omsorg som erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 
7.4.6 

• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 
7.5.3 

• Godkänna rätttill bidrag för utökning med ny enhet för befintlig enskild 
huvudman för pedagogisk omsorg, 7.4.2 

• Ingripande vid tillsyn, 7.4.4 
• Rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 7.4.11 
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 

7.5.2 
• Undantag från skollagens öppen hetskrav för föräldrakooperativ, 7.4.13 
• Rätt att slutföra utbildningen i två år i grundskola eller grundsärskola, 7.5.9 
• Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.13 
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.14 
• Resor mellan bostad och skola, 7.6.18 
• Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder, 7.6.22 

• Ekonomisk överenskommelse mellan kommuner för elev, folkbokförd i Uppsala 
kommun, som tas emot i annan kommun på yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ och språkintroduktion, 7.6.24 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign or 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sam manträdesdatum: 

Protokoll 2019-06-19 

Yttrande detaljplan 
• Yttrande gällande detaljplan för Bälinge skola, PBN-2015-000306 
• Yttrande gällande detaljplan för Tullgarnsbron, PLA-2012-020082 
• Yttrande gällande detaljplan för kvarteret Leoparden, PBN-2016-003524 
• Yttrande gällande detaljplan för Kvarngärdesskolan, PBN-2015-003233 

Domar och beslut 
• Kammarrättens beslut - skolskjuts, UBN-2018-2854 
• Förvaltningsrättens beslut - laglighetsprövning enligt kommunallagen 

(2017:725), UBN-2019-0675 
• Förvaltningsrättens beslut - skolskjuts enligt skollagen (2010:800), UBN-2019-

0754 

Skrivelser/Avtal/Rapporter 
• , Kartläggning av skolors anpassning för elever med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer, rapport från Barnombudet i Uppsala län 
• Skrivelse beträffande NPF-säkringen av Uppsalaskolorna från Eva Hessling 

Jansson, ordförande Autism &Aspergerföreningen 
• Skrivelse beträffande åtgärder för att säkra NPF-barns rätt till en fungerande 

skola, föräldranätverket Barn i behov Uppsala län. 

Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2019 
• Uppföljning maj 2019 

Protokoll från utskott 
• Arbetsutskottets sammanträde 2019-05-08 
• Förskoleutskottets sammanträde 2019-05-23 
• Grundskoleutskottets sammanträde 

Protokoll/protokollsutdrag - övrigt 
• Utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-15 
• Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2019-05-22, §96 

Åtgärdspaket för att stärka arbetet mot narkotika i skolan, SCN-2018-0460 

Inbjudningar/ Konferenser 
• Regional konferens om den förstärkta minoritetslagstiftningen den 30 augusti 

2019 

Övrigt 
• Skrivelse "Till alla förtroendevalda i utbildningsnämnden Uppsala kommun" 

Kvalitetsrapport: uppföljning av pedagogisk verksamhet 2018 
Skolformernas enheter som anmäls visas nedan 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sam manträdesdatum: 

Protokoll 2019-06-19 

Grundskolornas enheters rapporter (grundskolor med mer än 200 elever) 

• Vattholm askola n -- VATS 

• Björklinge Skola -- BJÖL 

• Björklinge Skola F-2 BJÖK 

• Treklangens Skola TREK 

• Växthusets Skola --VÄXT 

• Fredrika Bremerskolan -- FRED 

• Bergaskolan -- BERG 

• Gamla Uppsala Skola GAMU 

• Ramsta Skola -- RAMS 

• Liljeforsskolan LILF 

• Eriksskolan -- ERIK 

• Vänge Skola --VÄNS 

• Ångelstaskolan --ÅNGE 

• Eriksbergsskolan ERIB 

• Sverkerskolan SVER 

• Pluggparadiset-- PLUG 

• Björkvallsskolan BJÖV 

• Malmaskolan -- MALM 

• Västra Sten hagenskolan STEV 

• Gåvsta Skola GÅVS 

• Johannesbäcksskolan JOHA 

• Almunge Skola ALMU 

• Uppsävjaskolan UPPS 

• Årstaskolan --ÅRST 

• Palmbladsskolan --ÅRSH 

• Bälinge Skola -- BÄLI 

• Östra Sten hagenskolan -- STEN 

• Nannaskolan -- NABO 

• Gränbyskolan GRÄN 

• Hågadalsskolan HÅGA 

• Storvretaskolan STOV 

• Gottsundaskolan -- GOTT 

• Stordammens Skola -- STOD 

• Almtunaskolan --ALMT 

• Tunabergsskolan TUNB 

• Ärentunaskolan --ÄREN 

• Vaksalaskolan --VAKS 

• Kvarngärdesskolan -- KVAR 

• Sunnerstaskolan SUNN 

Utd ragsbestyrkand e Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-0649 

• Von Bahrs Skola --VONS 
• Domarringens Skola -- DOMA 
• Internationella Engelska Skolan -- IESU 
• Tiundaskolan TISV 
• Valsätraskolan -VALS 

Förskoleområdens rapporter 

• Vaksala 
• Svartbäcken-Norra Landsbygd 
• Storvreta-Gåvsta 
• Stenhagen-Hagunda 
• Luthagen 
• Gottsunda-Sunnersta-Ulleråker 
• Gamla Uppsala 
• Familjedaghemmen 
• Eriksberg-Valsätra 
• Centrala staden 
• Boländerna-Danmark-Sävja 
• Almunge-Knutby-Slavsta 

Gymnasieskolans enheters rapporter 

• Sprintgymnasiet 
• Uvengymnasiet 
• Rosendalsgymnasiet 
• Lundellska skolan 
• Linnegymnasiet 
• Katedralskolan 
• Uppsala yrkesgymnasium 
• Uppsala Estetiska gymnasium 
• Fyrisskolan 
• Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 
• Celsiusskolan 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Utbad ningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Bilaga A § 123 
Reservation från Linnea Bjuhr (SD) i ärende Motion av Lisen Burmeister (SD) och 
Kent Kumpula (SD) om information om e-cigaretter, UBN-2019-3882 

Sverigedemokraterna (SD) menar att förvaltningen har missförstått 
intentionen med motionen. Syftet med motionen är att få till en kampanj 
med riktad information om e-cigaretter, eftersom det är en allmän 
"vetskap" bland både ungdomar och vuxna att e-cigaretter är ett 
hälsosammare alternativ till vanliga cigaretter. 

Överallt i svaret kan man läsa om skolans information om tobaksprodukter 
och om att det är förbjudet att använda tobaksprodukter i skolan. Den första 
meningen i stycke tre visar missförståndet på ett tydligt sätt, "Genom 
undervisning ska skolan förmedla kunskap om tobakens negativa inverkan 
samt motverka tobaksanvändning hos eleverna." Motionen handlar inte om 
tobak överhuvudtaget. 

Vidare påstår man att man redan går ut med information om e-cigaretter till 
skolelever. 

SD har frågat ett flertal elever i högstadieålder, i olika klasser och i olika 
skolor, och ingen av de tillfrågade kunde komma ihåg att de fått någon 
specifik information om hälsoriskerna med ecigaretter. 

Citat från en av de tillfrågade om vad hon visste om e-ciggaretter "Att det 
heter Vape, och är bättre än att röka." 

Eftersom barnen särskiljer e-cigaretter från tobaksprodukter borde man 
särskilja på informationen, och inte bara lägga till ett "... och e-ciggaretter" i 
befintliga informationskampanjer. Barnen tror uppenbarligen att det är 
bättre än att röka, och då har man misslyckats kapitalt. 

Sverigedemokraterna reserverar sig därmed mot beslutet att föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen. Vi hade hellre sett ett 
återremitterande av motionen för att nämnden ska få ett underlag på vad 
motionen faktiskt föreslår. 

1 andra hand ville vi bifalla motionen. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 



Bilaga B § 133 

Förslag på nämndinitiativ 1 
Moderaterna och Centerpartiet 

genom Christopher Lagerqvist (M) 

Under förra Utbildningsnämnden presenterades förvaltningens rapport, "Resultat av simuleringar 
skolval": https://www.uppsala.se/contentassets/13f8f6fd3363449181500c7ae8c65e75/22.-resultat-av-
simuleringar-av-s  kolval.p d f)  . 

I rapporten jämförs ett förändrat skolplaceringssystem gentemot andra metoder som Uppsala kommun 
använder eller har använt tidigare. Rapporten medförde emellertid att ett antal nya frågor väcktes rörande 
det nuvarande systemets systematiska brister. Uppsalaalliansen har ambitionen att få på plats ett 
skolvalsystem har en rättvis metod i bemärkelsen en metod som på riktigt garanterar varje elev sin så 
kallade garantiskola utifrån relativ närhet. 

1) Exakt hur har garantiskolans algoritm ställts upp för modell 2 och 3? 

Uppsalaalliansens gissning är att Uppsala kommun, för modell 3, ställt upp följande villkor gällande 
principen om att garantiskolan ska tilldelas utifrån relativ närhet: 
• Varje elev ges ett "artificiellt" skolval, där alla elever antas välja skolor i närhetsordning från hemmet, 
• Varje skola har ett visst förutbestämt antal platser, 
• Garantiplatserna tilldelas eleverna med samma algoritm för relativ närhet som används av kommunen 

idag, med skillnaden att eleverna antas ha gjort sina val i närhetsordning från hemmet, 
• Den alternativa skolan som används för beräkningen av relativ närhet har definierats som antingen 

skolan närmast hemmet alternativt skolan näst närmast hemmet, 
• Utifrån nämnda algoritm får varje elev sin garantiskola, och varje skola tillhandahåller garantiplats för 

maximalt så många elever som skolan har platser. 

Har vi uppfattat Uppsala kommuns "imitation" av modell 3, gällande garantiskola utifrån relativ närhet, 
på ett korrekt sätt eller ställer Uppsala kommun upp andra villkor och i så fall vilka? 

2) Hur kan tre barn ha fått en lika bra placering när de blivit placerade på olika skolor med 
modellerna 2 och 3 i kommunens rapport? 

Mer konkret handlar frågan om hur det är möjligt för tre barn att få en "lika bra" skolplacering med 
modell 2 som med modell 3 — samtidigt som dessa barn fick en annan skola med modell 2 i jämförelse 
med modell 3. På vilket sätt kan en annan skola för en viss elev vara "lika bra" med tanke på gjorda 
definitioner av vad som ses som bättre respektive sämre. Olika skolor kan rimligtvis inte ha samma val-
prioritet från eleven och det verkar ytterst osannolikt att olika skolor skulle ligga på exakt samma avstånd 
från elevens hem. 

I rapporten framgår att jämförelsen mellan resultaten mellan simuleringarna utifrån modell 2 och 3 visar 
att 49 barn, av totalt 2 316 placerade barn, fick en annan skola när simuleringen gjordes utifrån modell 3, 
där garantiskola används som mätskola, än när simuleringen gjordes utifrån modell 2. Resterande barn 
placerades på samma skola med båda modellerna. I rapporten framgår även att av dessa 49 barn fick 23 
barn en bättre skolplacering med garantiskola än med tillagt val av kommunen, 23 barn en sämre 
skolplacering med garantiskola än med tillagt val av kommunen och 3 barn fick en lika bra skolplacering 
med garantiskola som med tillagt val av kommunen. 
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