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Utbildningsnamnden 

Delbetankande SOK — statsbidrag for okad kvalitet (SOU 
2015:45) av Utredningen om kvalitet i utbildningen for elever med 
vissa funktionsnedsattningar (U 2013:02) 

Forslag till beslut 

Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att godkanna forvaltningens forslag till remissvar och skicka detta till Utbildnings-
departementet. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun instammer med samtliga forslag enligt delbetankandet. Eftersom 
forandringama fbreslas trada i haft redan 1 juli 2015 och galla fran och med budgetar 2016 
onskar vi fá information om hur skolinstanser och huvudman kan soka medel for de olika 
utbildningssatsningama och projekten. Informationen bOr komma ut skyndsamt och vara 

Kommentar till tidsaspekten i forslaget 
Forslaget foreslas trada i haft den 1 juli 2015 och galla frail och med budgetar 2016. 
FOrslaget innebar delvis att statsbidragen ska stikas hos en annan instans an tidigare. Forslaget 
innebar aven tillsattning av nya forordningar och delvis nya sat att redovisa insatserna. 
Uppsala kommun har enligt tidigare rutiner redan sat bidrag for till exempel undervisning 
vid kommunens sjukhus och institutioner som är knutna till sjukhus enligt skollagen. Vi 
Onskar dad& skyndsamt fa information om hur och nar dessa ansokningar ska kompletteras 
eller andras sa att vi har mojlighet att fa de sokta medlen fOr kommande budgetar. Ett forslag 
är att Skolverket eller annan instans far till uppdrag att meddela de huvudman som hunnit 
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sOka bidrag enligt tidigare rutiner hur de ska gâ till vaga i brytningspunkten, det vill saga i 
ansokan av statsbidrag infor budgetar 2016. 

Birgitta Pettersson 
Direktor 

I detta arende har direktor for utbildningsforvaltningen Birgitta Pettersson beslutat. Barbara 
Kowalska, Skolomradeschef kommunal grundskola har varit foredragande. I den slutliga 
handlaggningen har ocksa ordforande i utbildningsnamnden Caroline Andersson deltagit. 
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