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Sammanträdesdatum Sid 
2014-03-27 1 

piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.25 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande, fr o m § 75 Ersättare: 

Malin Sjöberg Högrell (FP), ordf, t o m § 74 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e v ordf, 
fr o m § 75, t o m § 76 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordförande 
Gustaf Almkvist (M) 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Alexandra Westman (M), t o m § 74 
Anna-Lena Ettemo (FP), fr o m § 77 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S), t o m § 75 
Helen Sverkel (S), fr o m § 76 
Peter Lööv Roos (MP) 
Karolin Lundström (V) 

Alexandra Westman (M), fr o m § 75 
Reidar Andersson (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP), t o m § 76 
Felicia Lundqvist (KD), fr o m § 58 
Helen Sverkel (S), t o m § 75 
Mattias Kristenson (S), fr o m § 66 
Tarja Onegård (MP) 

övriga deltagande Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för föredragning av sina respektive 
ärenden 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-04-04 
plats och tid 

L^..|f^v ^\MS^y^l Paragrafer 57-92 

lundqvist, ^ sp / 

måpM ,^:Xw..s.S. . 
jöbelg Högrell, t o m § 74 Cecilia Forss, fr o m § 75 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Bengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-03-27 

Datum för anslags Datum för 

anslags uppsättande 2014-04-08 nedtagande 2014-04-30 
Besvärstiden utgår 2014-04-29 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 
Underskrift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 7 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

1.0.1 Redovisning av särskoleverksamheten 
1.6 Strateg inom LSS 

§ 5 7 

Redovisning av särskoleverksamheten 

Lars Romanus och Birgit Mikaelsson, Vård & bildning, informerar om 
särskoleverksamheten. 

Verksamhetsberättelse 2013. Dnr BUN-2013-2123 

Beslut 

att godkänna kontorets förslag till Verksamhetsberättelse 2013, samt 

att överlämna Verksamhetsberättelse 2013 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2013 omfattar 
ekonomisk analys, särskilda händelser, utvecklingen under året samt 
framtiden inom nämndens ansvarsområden. 

§ 5 8 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 9 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2014. Dnr BUN-2014-0355 

Beslut 
att enligt förslag utse befattningar/funktioner med beslutsattest för år 

2014, samt 

att delegera till direktören för kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad att utse sakgranskare för år 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-02-25 till beslut. 

Beslutet ersätter tidigare nämndbeslut, dnr BUN-2012-1301, Beslutsattest i 
ekonomiska ärenden 2013-2014, på grund av förändring av befattningar 
inom kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner ska varje nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt 
att attestera eller vara ersättare för dessa. Kommunstyrelsen har antagit 
anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnderna bör knyta sina 
attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer eftersom att då 
undviks att nya beslut måste göras vid personalskiften. 

Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse 
behörighetsattestanter, mottagningsattestanter och granskningsattestanter 
till förvaltningschef eller resultatenhetschef. Beslutsattestanter och ersättare 
för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 0 

Kommunrevisionen - Återrapportering av Kommunrevisionens insatser 
för att i förebyggande syfte begränsa risken för korruption och 
oegentligheter i kommunen. Dnr BUN-2013-0320 

Beslut 
att avge yttrande till Kommunrevisionen enligt upprättat förslag, 

att lägga särskild vikt vid korruption och andra oegentligheter i de 
riskbedömningar som genomförs som underlag till 2015 års plan för 
intern kontroll, samt 

att i 2015 års plan för intern kontroll ange förebyggande insatser i 
anslutning till varje kontrollmoment. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-09 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har blivit ombedd av Kommunrevisionen att 
informera om åtgärder som nämnden vidtagit eller planerat att vidta utifrån 
Kommunrevisionens fördjupade granskning av kommunens förebyggande 
arbete att begränsa risken för korruption och oegentligheter. 

Nämnden sammanfattar i yttrandet följande: 
En nämnd bär ett stort ansvar gentemot medborgarna. Därför är det av 
största vikt att det finns en fungerande kontroll av förvaltningen av nämndens 
ansvarsområde. Särskild hänsyn måste tas till att nämndledamöterna inte 
deltar i det dagliga arbetet på kontoret och inte heller skall göra det. 
Nämnden behöver veta exakt vilket ansvar den har för att kunna planera 
internkontrollen och också för att kunna begära det stödet som behövs för att 
fullgöra uppgiften. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 1 

Program för Södra Åstråket, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-2136 

Beslut 
att som svar på program för Södra Åstråket, Uppsala kommun, till plan-

och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Programmet innebär i korthet att visa kommunens viljeriktning och mål för en 
utveckling för Södra Åstråket. Programförslaget tillför nya samt förstärkta 
värden till detta centralt placerade och mångfunktionella område för 
kommunens invånare och besökare, vilket nämnden ser positivt på. Det är 
även positivt att programmet föreslår byggande av en skola. Nämnden anser 
att tomten även ska planeras för en förskola. Det är angeläget att 
grönområden och andra platser planeras särskilt utifrån barn och ungdomars 
behov och önskemål. Barnperspektivet behöver förtydligas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 2 

Delegations- och arbetsordning. Dnr BUN-2014-0284 

Beslut 
att i enlighet med kontorets förslag göra följande förändringar i barn- och 

ungdomsnämndens delegations- och arbetsordning: 

Punkt 1.11 utgår och ersättss med "Köp av externa tjänster/konsulter, 
delegat direktör, kommentar Efter facklig samverkan då det är enligt 38 
§ MBL". 

Tillägg av punkt 1.12 "Köp av interna tjänster/konsulter, delegat 
direktör". Facklig samverkan enligt MBL görs inte då det är interna 
tjänster/konsulter som köps och där Uppsala kommun är arbetsgivare. 

Tillägg av punkt 4.7 "Överklaga domar/beslut, lagrum SoL, LSS, 
delegat myndighetschef, lagrum skollagen, delegat uppdragschef, 
kommentar Ej sådant som tagits av nämnden i sin helhet". 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-21 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta om revideringar i nämndens 
delegations- och arbetsordning. 

§ 6 3 

Strateg inom LSS 

Karolin Lundström (V) frågar om vem som ersätter strategen inom LSS som 
slutat? 

Kontoret svarar att hjälp kommer att erhållas för utförande av de uppgifter 
som legat på strategen inom LSS. 

Justerandes (sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 4 

Avtal om Forum för samverkan mellan Uppsala kommun och Uppsala 
universitet. Dnr BUN-2014-0376 

Beslut 
att godkänna treårigt (1 januari 2014 till och med 31 december 2017) avtal 

om Forum för samverkan mellan Uppsala kommun och Uppsala 
universitet till en kostnad av 412 000 kr per år, samt 

att lägga verksamhetsberättelse 2013 om Regionalt utvecklingscentrum 
(RUC) till handlingarna 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Kommunens tidigare samarbete med Uppsala universitet i form av Regionalt 
utvecklingscentrum (RUC) har under årens lopp utvecklats och förändrats/ 
omorganiserats. Fakulteten för utbildningsvetenskaper väckte under 2012 
frågan om att på ett tydligare sätt samla och effektivisera fakultetens 
uppdrag genom att inrätta en centrumbildning eller ett forum med ett bredare 
uppdrag än RUC. Den 24 maj 2013 beslutade RUC:s styrelse att lägga ner 
RUC från och med 1 januari 2014. Fakultetsnämnden för utbildningsveten
skaper har beslutat att inrätta ett Forum för samverkan från 1 januari 2014. 

Kostnaden för deltagande i Forum för samverkan är 2 kronor per kommun
invånare och år. 206 000 invånare x 2 kr = 412 000 kr. Invånarantalet 
baseras på senaste folkräkning 1 januari 2014. De medel som Uppsala 
kommun bidrar med rör endast projekt med tydlig koppling till utbildnings
sektorn. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 6 5 

Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning (SVB) om alkohol-
och drogförebyggande insatser till grundskolans elever. Dnr BUN-2014-
0363 

Beslut 
att godkänna förslag till internavtal med Styrelsen för vård och bildning om 

alkohol- och drogförebyggande insatser till grundskolans elever med 
en ersättning om 850 000 kr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Uppdragstagaren ska arbeta drogförebyggande i samarbete med Uppsalas 
grundskolor och genom Ungdomsteamet på Ungdomscentrum identifiera 
och hjälpa ungdomar där misstanke finns om drogmissbruk. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 6 6 

Matematik för särbegåvade elever. Dnr BUN-2014-0318 

Beslut 
att ge bidrag om 50 000 kr till Styrelsen för vård och bildning för 

framtagande av handlingsplan för elever som har särskild fallenhet för 
matematik. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Uppsala kommuns grundskolor ingår sedan januari 2012, tillsammans med 
andra kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella 
pilotnätverk Matematik 2015. Nätverket omfattar både kommunala och 
fristående skolor. Ett av Uppsalas kommuns operativa mål inom nätverket är 
att bättre ta tillvara och öka utmaningen för elever med särskild fallenhet för 
matematik. 

Vård & bildning har, tillsammans med Matematiska institutionen vid Uppsala 
universitet, tagit fram ett förslag kring ett samarbete med hjälp av 
universitetets lärare och studenter och ett urval av 8-10 elever. För yngre 
elever i årskurs 4-6, är förslaget att matematikstudenter besöker elever på 
respektive skola och har individuell undervisning. För äldre elever i årskurs 
7-9 är förslaget att lärare och studenter träffar eleverna i grupp i anslutning 
till skoltid. Eleverna kommer att väljas ut från både kommunala och 
fristående skolor. 

Bidraget om 50 000 kr avser ersättning till lärare/studenter, bussresor, 
materialkostnader och mellanmål enligt ansökan från Styrelsen för vård och 
bildning. 
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§ 6 7 

Avtal om projektet LXCoach mellan Lidingö kommun och Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2014-0377 

Beslut 
att godkänna avtal för år 2014 om projektet LXCoach mellan Lidingö 

kommun och Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Projektet LXCoach som erbjuder läxhjälp via internet har en tillfällig 
överskottskapacitet. Lidingö kommuns elever erbjuds därför genom ett avtal 
med Lidingö kommun att nyttja de tjänster som ryms inom projektet mot en 
kostnad av 12 874 kr per månad från Lidingö kommun till barn- och 
ungdomsnämnden, Uppsala kommun. Avtalet gäller från och med 1 januari 
2014 till och med 31 december 2014. Juni och juli är avgiftsfria och för 
augusti utgår halva avgiften. Uppsala kommun förbinder sig genom avtalet 
att tillhandahålla läxhjälp via internet och tillgång till läxcoacher via hemsidan 
lxcoach.uppsala.se. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 6 8 

Svar till Skolinspektionen angående beslut efter tillsyn i Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2014-0206 

Beslut 
att i enlighet med förslag avge svar till Skolinspektionen angående beslut 

efter tillsyn i Uppsala kommun, samt 

att nämndens ordförande undertecknar svaret tillsammans med 
ordförandena för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
Styrelsen för vård och bildning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-20 till beslut. 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Uppsala kommun under 2013-2014. 
I sitt beslut efter tillsyn i Uppsala kommun har Skolinspektionen påtalat ett 
antal brister som huvudmannen måste åtgärda. Kontoret för barn, ungdom 
och arbetsmarknad redovisar i sitt förslag bedömningarna och kommunens 
arbete för att avhjälpa de påtalade bristerna. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår nämnden att 
delegera till ordförande att tillsammans med ordförandena för utbildnings-
och arbetsmarknadsnämnden och Styrelsen för vård och bildning avge svar, 
då tillsynen riktar sig till huvudmannen och Uppsala kommun har en 
organisation som har ett delat huvudmannaskap på uppdragsnämnder och 
produktionsstyrelse. 
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§ 6 9 

Ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande som 
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2014-0283 

Beslut 
att till Skolinspektionen angående ansökan från Magelungen Utveckling 

AB om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem i Uppsala kommun avge upprättat förslag till yttrande. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadeli (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-10 till beslut. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman 
för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun. 

Skolans verksamhet är inriktad på elever med särskilda behov och med 
neuropsykiatriska diagnoser och psykosociala problem. Skolan blir om den 
startar ett komplement till etablerade kommunala resursenheter och 
fristående skolor i Uppsala med inriktning mot elever med omfattande behov 
av särskilt stöd. Elevernas valfrihet skulle öka. Med hänsyn till den stora 
elevtalsökningen de kommande åren kan en skola med Magelungens 
inriktning komma att behövas. 

Yrkanden 

Bengt Sandblad (S) yrkar att nämnden avstyrker ansökan. 

Malin Sjöberg Högrell (FP) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 0 

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande att utöka 
sin undervisning till att även gälla årskurserna 4 och 5. Dnr BUN-2014-
0332 

att till Skolinspektionen angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige 
AB om godkännande att utöka sin undervisning i Kunskapsskolan 
Uppsala Norra att gälla även årskurserna 4 och 5 avge upprättat 
förslag till yttrande. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-05 till beslut. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande att utöka sin 
undervisning till att även gälla årskurserna 4 och 5. 

Kunskapsskolan i Sverige ABs ansökan handlar om godkännande att utöka 
sin verksamhet i Kunskapsskolan Norra i Uppsala till att gälla även för 
årskurserna 4 och 5. Elevtalsökningen innebär ett stort behov av 
nyetablering av skolor i Uppsala. Uppsala kommun ser därmed inte att en 
utökning av verksamheten i Kunskapsskolan Uppsala Norra skulle medföra 
negativa följder för skolväsendet i kommunen. Skolan avser att ha allmän 
inriktning och konkurrerar därmed inte inom något av de redan etablerade 
skolornas profilutrymmen. 

Yrkanden 

Bengt Sandblad (S) yrkar att nämnden avstyrker ansökan. 

Malin Sjöberg Högrell (FP) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 1 

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman 
för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2014-0285 

Beslut 
att till Skolinspektionen angående ansökan från Lärande i Sverige AB om 

godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem i Uppsala kommun avge upprättat förslag till yttrande. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadeli (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-10 till beslut. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för 
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun. 

Lärande i Sverige ABs ansökan handlar om godkännande för verksamhet för 
alla årskurser och Uppsala kommun ser inte att en etablering skulle medföra 
negativa följder för skolväsendet i kommunen. Skolan avser att ha allmän 
inriktning och konkurrerar därmed inte inom något av de redan etablerade 
skolornas profilutrymmen. 

Ansökan gäller även godkännande att bedriva fritidshem. Eleverna ska 
erbjudas plats i fritidshem till och med vårterminen det år då de fyller tretton 
år. Fritidshemmet ska komplettera skolan och stimulera elevernas lärande 
och utveckling. Detta bör ske i nära samverkan med skolan och därför är det 
naturligt att sökanden även får godkännande att bedriva fritidshemsverk
samhet för sina elever. 

Yrkanden 

Bengt Sandblad (S) yrkar att nämnden avstyrker ansökan. 

Malin Sjöberg Högrell (FP) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 
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§ 7 2 

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för 
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun. Dnr BUN-
2014-0292 

Beslut 
att till Skolinspektionen angående ansökan från ThorenGruppen AB om 

godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem i Uppsala kommun avge upprättat förslag till yttrande. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-10 till beslut. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för 
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun. 

ThorenGruppen ABs ansökan handlar om godkännande för verksamhet för 
alla årskurser och Uppsala kommun ser inte att en etablering skulle medföra 
negativa följder för skolväsendet i kommunen. Skolan avser att ha allmän 
inriktning och konkurrerar därmed inte inom något av de redan etablerade 
skolornas profilutrymmen. 

Ansökan gäller även godkännande att bedriva fritidshem. Eleverna ska 
erbjudas plats i fritidshem till och med vårterminen det år då de fyller tretton 
år. Fritidshemmet ska komplettera skolan och stimulera elevernas lärande 
och utveckling. Detta bör ske i nära samverkan med skolan och därför är det 
naturligt att sökanden även får godkännande att bedriva fritidshems
verksamhet för sina elever. 

Yrkanden 

Bengt Sandblad (S) yrkar att nämnden avstyrker ansökan. 

Malin Sjöberg Högrell (FP) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 7 3 

Ansökan från Matthias Huther om godkännande som huvudman för 
grundskola i Uppsala kommun. Dnr BUN-2014-0286 

att till Skolinspektionen angående ansökan från Matthias Huther om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem i Uppsala kommun avge upprättat förslag till yttrande. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-10 till beslut. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
ansökan från Matthias Huther om godkännande som huvudman för 
grundskola i Uppsala kommun. 

Matthias Huthers ansökan handlar om godkännande för verksamhet för alla 
årskurser och Uppsala kommun ser inte att en etablering skulle medföra 
organisatoriska eller ekonomiska negativa följder för skolväsendet i 
kommunen. 

Matthias Huthers beskrivna upplägg för sin skola kan ifrågasättas ur elev-
och styrdokumentsynpunkt. Uppsala kommun menar att det är en fråga för 
Skolinspektionen och avstår från att göra det. 

Yrkanden 

Bengt Sandblad (S) yrkar att nämnden avstyrker ansökan. 

Malin Sjöberg Högrell (FP) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Beslut 

Justerandes sign m Utdragsbestyrkande 
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§ 7 4 

Ansökan från Jensen education college AB om godkännande som 
huvudman för grundskola i Uppsala kommun. Dnr BUN-2014-0364 

Beslut 
att till Skolinspektionen angående ansökan från Jensen education college 

AB om godkännande som huvudman för grundskola i Uppsala 
kommun avge upprättat förslag till yttrande. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-17 till beslut. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
ansökan från Jensen education college AB om godkännande som huvudman 
för grundskola i Uppsala kommun. 

Jensen education college AB driver för närvarande en F-9-skola i Uppsala 
och ansökan avser godkännande att starta ytterligare en grundskola för 
årskurserna 6-9. Elevtalsökningen innebär ett stort behov av nyetablering av 
skolor i Uppsala. Uppsala kommun ser därmed inte att en nyetablering från 
Jensen education college AB skulle medföra negativa följder för skol
väsendet i kommunen. Skolan avser att ha allmän inriktning och konkurrerar 
därmed inte inom något av de redan etablerade skolornas profilutrymmen. 

Yrkanden 

Bengt Sandblad (S) yrkar att nämnden avstyrker ansökan. 

Malin Sjöberg Högrell (FP) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 7 5 

Redovisning av skolklagomål och anmälan om kränkande behandling. 
Dnr BUN-2014-0366 

Beslut 
att lägga redovisning från Styrelsen för vård och bildning av skolklagomål 

och anmälan om kränkande behandling till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Vård och bildning redovisar till barn- och ungdomsnämnden samman
ställning av inkomna skolklagomål enligt skollagen och anmälan om 
kränkande behandling under perioden 1 januari 2013 till och med 31 
december 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 6 

Verksamhetsbidrag år 2014 till ABF Kulturskola. Dnr BUN-2013-2088 

Beslut 
att bevilja ABF Kulturskola verksamhetsbidrag med 375 tkr för år 2014 ur 

nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-08 till beslut. 

Kontoret föreslår att ABF:s öppna fritidsverksamhet i Stenhagen erhåller ett 
verksamhetsbidrag om 375 tkr, som finansieras ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. Verksamheten är inne på sitt fjärde år och utifrån 
föreningens redovisning och i regelbunden dialog bedöms verksamheten 
hålla en hög kvalitet och engagerar många barn och unga i stadsdelen. 
Bidraget avser det fortsatta arbetet med att stärka både kreativitet och 
delaktighet bland barn och ungdomar boende i Stenhagen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 7 

Verksamhetsredovisning KFUK-KFUM år 2013 om daglägerverksamhet 
vid fri luftsgården Alnäs. Dnr BUN-2014-0420 

Beslut 
att godkänna redovisning från KFUK-KFUM om verksamheten vid Alnäs 

år 2013, samt 

att delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-08 till beslut. 

KFUK-KFUM Uppsala har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att 
bedriva dagläger-verksamhet på sommarlovet för barn i åldern 7-15 år. 
Uppdraget regleras i avtal. Barn- och ungdomsnämndens uppdrag till KFUK-
KFUM Alnäs omfattar: 

Daglägerverksamhet för barn 7-15 år. 
Riktade insatser för barn i åk 3-5 boende i prioriterade stadsdelar. 
Integrerad daglägerverksamhet för barn 10-12 år med 
neuropsykiatriska funktionshinder. 

Verksamheten ska ha temaläger med aktiviteter som det ger deltagarna 
möjlighet att fortsätta med under skolans terminer. 

KFUK-KFUM redovisar genomförd daglägerverksamhet år 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 8 

Utökad valfrihet enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för 
insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år och korttidsvistelse 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Dnr BUN-2014-0480 

att införa ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem 
(LOV) för insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år och 
korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-07 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämndens uppfattning är att LSS-insatsen korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år lämpar sig väl för Uppsala kommuns 
valfrihetssystem och att en tillämpning av LOV, där ersättningarna är lika för 
alla aktörer, främjar kvalitetsutveckling och den enskildes valmöjligheter. 

Att sluta avtal med externa utförare enligt LOV medför att ersättningen är lika 
utifrån individens behov för alla utförare. Utförarna får då samma 
förutsättningar oavsett om insatserna utförs i egen regi, genom enskild 
verksamhet eller genom entreprenadverksamhet. 

Uppsala kommun tillämpar redan i dag insatsen personlig assistans enligt 
LSS med valfrihetssystem, vilket betyder att den enskilde själv väljer 
leverantör av tjänsten efter det att beslut fattats av insatsen. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 9 

Ersättning år 2014 till Labanskolan Frisärskola AB om korttidsvistelse 
för barn och ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
v issa funktionshindrade (LSS). Dnr BUN-2014-0178 

Beslut 
att för år 2014 utgår ersättning till Labanskolan Frisärskola AB om 3 370 

kronor per barn/ungdom och dygn för korttidsvistelse enligt LSS, samt 

att efter myndighetsbeslut kan högre ersättning utgå om särskilda behov 
föreligger. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Förslag till ersättning för år 2014 utgår från 2013 års ersättningar. 
Ersättningsnivån har uppräknats med 2,5 procent. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 0 

Ersättning till Föreningen Fyrisgården avseende korttidsvistelse under 
helger och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till v issa funktionshindrade (LSS). Dnr 
BUN-2014-0177 

Beslut 
att för år 2014 utgår ersättning till Föreningen Fyrisgården om 3 370 

kronor per barn/ungdom och dygn för korttidsvistelse under helger 
enligt LSS, samt 

att för år 2014 utgår ersättning till Föreningen Fyrisgården 10 540 kronor 
per barn/ungdom och månad för korttidstillsyn för skolungdom över 12 
år enligt LSS. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Förslag till beslut utgår från ersättningar år 2013 med en höjning i ersättning 
på 2,5 procent för år 2014. Ersättningarna avser korttidsvistelse under helger 
och för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 1 

Ersättning till Kajan Friskola AB avseende korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Dnr BUN-2014-0179 

Beslut 
att från och med 1 juli 2014 till och med 31 december 2014 utgår 

ersättning till Kajan Frisärskola AB om 17 700 kronor per barn/ungdom 
och månad för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-06 till beslut. 

Kajan Frisärskola AB har beslut om ersättningar till och med 30 juni 2014 
och nämnden föreslås besluta om att samma ersättning utgår för hela år 
2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 2 

Ersättning till Center för vård och omsorg i Uppsala AB avseende 
hemtjänst i form av boendestöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
Dnr BUN-2014-0513 

att från och med 1 mars 2014 till och med 31 december 2014 utgår 
ersättning till Center för vård och omsorg i Uppsala AB avseende 
hemtjänst i form av boendestöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen med 
timbelopp enligt följande: 

357 kr per timme/dag 
378 kr per timme/kväll 
397 kr per timme/helg 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-13 till beslut. 

Kontoret har i dialog med Center för vård och omsorg i Uppsala AB 
överenskommit om ersättningsnivåer avseende hemtjänst i form av 
boendestöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 3 

Tillgång och efterfrågan 

Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser. 

§ 8 4 

Personalsammansättning inom förskoleverksamheten för Styrelsen för 
vård och bildning. Dnr BUN-2014-0433 

att uppdra till Styrelsen för vård och bildning att rapportera antalet 
förskollärare, personal med pedagogisk högskoleutbildning, 
barnskötare och annan personal i förskolan en gång per kvartal med 
första avstämningsdatum 30 juni 2014. Därefter görs avstämningar var 
tredje månad den sista vid varje avstämningstillfälle. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-05 till beslut. 

För att säkerställa att kvalitet i förskolan bibehålls vill barn- och 
ungdomsnämnden ge en sanktion till Styrelsen för vård och bildning när 
antalet förskollärare och personal med pedagogisk högskoleutbildning 
minskar. Styrelsen för vård och bildning får i uppdrag att rapportera 
kvartalsvis hur många förskollärare respektive personal med pedagogisk 
högskoleutbildning man har vid varje avstämningstillfälle. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 5 

Verksamhetsbidrag till Nyby Visions barnverksamhet Jollen. Dnr BUN-
2014-0156 

Beslut 
att upphäva beslut från den 31 oktober 2013, § 217, i den del om att 

skriva avtal med Nyby Visions barnverksamhet Jollen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-02-28 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 oktober 2013, § 217, om 
verksamhetsbidrag om 800 000 kronor för år 2014 till Nyby Visions 
barnverksamhet. I beslutet uppdrog nämnden till kontoret att förelägga 
förslag till avtal, men då verksamhetsbidrag inte är förenligt med avtal så 
föreslås nämnden att upphäva beslutet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 6 

Verksamhetsbidrag till Uppsala kyrkliga samfällighet-
domkyrkoförsamlingen för öppna förskolor. Dnr BUN-2014-0157 

Beslut 
att ge verksamhetsbidrag om 1 205 000 kronor för år 2014 till Uppsala 

kyrkliga samfällighet - domkyrkoförsamlingen för Spirans öppna 
förskola och Nyponrosens öppna förskola, samt 

att Uppsala kyrkliga samfällighet - domkyrkoförsamlingen ska till barn-
och ungdomsnämnden lämna statistik på antal besökare efter årets 
utgång inför nästkommande års verksamhetsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-02-28 till beslut. 

Uppsala kyrkliga samfällighet domkyrkoförsamlingen bedriver två öppna 
förskolor, Spiran och Nyponrosen. Barn- och ungdomsnämnden har tidigare 
år gett bidrag till verksamheten och för år 2014 ansöker de om 1 488 000 
kronor. Kontoret har i dialog med Uppsala kyrkliga samfällighet 
överenskommit om ett bidrag för år 2014 om 1 204 992, vilket är en höjning 
med två procent. 

Spirans öppna förskola bedrivs i Vindhemskyrkan och Nyponrosens öppna 
förskola bedrivs i både Almtuna kyrkan och S:t Pers kyrkan. Båda 
verksamheterna är mycket välbesökta med ca 4000 barn och 3300 vuxna 
besökare enligt statistik för 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 7 

Uppföljning av förskolor som bedrivs på entreprenad av C-företaget 
vård och omsorg. Dnr BUN-2013-2092 och BUN 2013-2127 

Beslut 
att lägga uppföljningen av driften av Solskenets och Tallens förskolor till 

handlingarna, samt 

att godkänna föreslagna rutiner för klagomålshantering för förskolor som 
bedrivs på entreprenad av C-företaget vård och omsorg. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-02-06 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har skrivit avtal med C-företaget vård och 
omsorg om driften av förskolorna Bullerbyns förskola, Tallens förskola och 
Solskenets förskola. Av avtalen framgår att entreprenören ska bedriva 
verksamheten utifrån kraven i skollagen och läroplanen samt andra 
tillämpliga författningar. Visst innehåll preciseras i avtalen. Avtalen, 
uppföljningen av dessa och återkopplingen till entreprenören är de sätt 
nämnden använder för att ta sitt huvudmannaansvar för förskolorna. 

Utifrån uppföljningen kan konstateras att utbildningen på förskolorna 
genomförs i enlighet med författningarna och att de avtal barn- och 
ungdomsnämnden skrivit med entreprenören fungerar för att nämnden ska 
ta sitt ansvar som huvudman. Uppföljningen visar dock att de 
klagomålsrutiner som finns, inte fullt ut uppfyller författningarnas krav. 
Nämnden har här inte tagit sitt ansvar som huvudman och 
klagomålsrutinema måste därför utvecklas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 8 

Rapporter 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna för att anmäla 

nämndens två block bestående av majoriteten och oppositionen för 
deltagande i Skandisloppet. 

Anna-Lena Ettemo (FP) informerar om att Folkhälsorådet uppmanar till 
deltagande i Skandisloppet, som är ett motionslopp på cykel. 

Karolin Lundström (V) informerar om Barnombudsmannens seminarium 
den 25 mars 2014. 

Ulla Johansson (KD) deltog på Barnombudsmannens seminarium den 26 
mars 2014. 

Helen Sverkel (S) informerar om möte med TRIS (Tjejers Rätt I Samhället), 
där behov av att känna trygghet framfördes. 

Cecilia Forss (M) informerar om möte med TRIS där de uttrycker att de vill 
vara delaktige i utformandet av Sävja kulturcentrum. 

§ 8 9 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• •KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-03-27 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
31 

§ 9 0 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§ 9 2 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 12 februari 2014 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 12 februari 2014. 

§ 9 1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2014-03-27 
§§ 69-72, 74, Bilaga 1 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2014-03-27, ärende 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 samt 2.12 

Angående yttranden till Skolinspektionen över ansökningar om 
godkännande av fristående skolor 

Vi inom de rödgröna partierna i barn- och ungdomsnämnden reserverar oss mot beslutet att 
tillstyrka de aktuella ansökningarna. V i anser att vi redan har en alltför splittrad skolverk
samhet uppdelad på en mängd olika enheter. Det fmns en påtaglig överetablering av skolor i 
Uppsala idag och den bör inte spädas på ytterligare. V i har alltför höga kostnader för 
skollokaler redan idag. Det behov av nya skolor som eventuellt uppstår framöver måste 
kommunen kunna vara med och påverka. Nya skolor bör uppfylla de behov som fmns samt 
vara lokaliserade där de bäst behövs. Så är inte fallet med de aktuella ansökningarna. V i vill 
av de skälen avstyrka dessa. Effekterna blir annars negativa i flera avseenden för Uppsala 
kommun. 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Peter Lööv Roos, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 



BUN 2014-03-27 
§ 73, Bilaga 2 

Reservation BUN 2014-03-27, ärende 2.11, 

Ansökan från Mattias Huther om godkännande som huvudman för 
grundskola i Uppsala kommun. 

Denna etablering skulle oundvikligen medföra negativa följder för skolväsendet i kommunen 
och ansökan saknar varje tillstymmelse t i l l seriositet. Ärendet borde överhuvudtaget inte ha 
tagits upp i nämnden. MP-S-V reserverar sig mot beslutet ti l l svar från BUN til l 
Skolinspektionen. 

'ör Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Peter Lööv Roos, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 


