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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Matsalen, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 18:00. Ajournering 16:40 — 16:55. 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande Ersättare: 
Linda Eskilsson (MP), 1:e vice 
ordförande 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e 
vice ordförande 
Mattas Kristenson (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Klas-Herman Lundgren (S), 
tjänstgörande ersättare 
Agneta Boström (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Gabriella Lange (M) 
Lennart Köhler (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Unn Harsem (C) 
Oscar Matti (L), tjänstgörande 
ersättare 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Awring Koyi (S) 
Fredrik Hultman (M) 
Sanna Sundvall (Ml') 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Arma Johansson (C) 

Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 
Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Staffan Ceder kommunikationsstrateg, 
Birgitta Najafi ekonomichef, Berit Svantesson HR-chef, Katarina Håkansson 
koordinator, Ingela Hamlin chef grundskolan, Erik Ojala chef gymnasieskolan, Gift 
Näsberg chef förskolan, Omar Hijazi chef antagningsenheten, Lars-Olof Jansson 
controller § 152 och Sara Ingard praktikant. 

Christopher Lagerqvist (M) Paragrafer: 142 - 166 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
2017-10-25 Sista dag att överklaga: 2017-11-24 
20 17-1 1-03 Anslaget tas ner: 2017-11-27 

www.uppsala.se  och utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 
c.- 

Lars Niska, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 142 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan, samt 

att adjungera praktikanten Sara Ingard. 

Protokollsanteckning 
Christopher Lagerqvist (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Ärendet om systematiskt kvalitetsarbete - som Alliansen väckte i juni 2017, och som enligt ordförande 
Hoffitedt (S) är viktigt (se KF-debatten före sommaren) - saknas på dagordningen tre månader 
senare, då nämnden sammanträder på nytt. 

Det är beklagligt att majoriteten inte har kunnat prioritera det ärende som ensamt står för 
huvudförklaringen bakom Uppsalas underprestation i skolan. Vad kan vara viktigare att prioritera än 
just denna fråga? 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 143 

Information om det systematiska kvalitetsarbetet i särskolan 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 2017-10-25 presenterade representanter från kommunala och fristående 
grund- och gymnasiesärskolar sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18 

- 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 144 

Aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Resursenheterna — chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar om arbetet med att 
förbereda resursenheterna på införandet av tilläggsbelopp i grundskolan. 

Lönekriterier — utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar om arbetet med det lönepolitiska 
inriktningsbeslutet som antagits av kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 145 

Månadsrapport ekonomi 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 25 oktober presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för 
september 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 146 

Uppföljning av plan för strategisk kompetensförsörjning 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden antog 2016-12-19 § 210 en plan för strategisk kompetensförsörjning. 
Förvaltningen rapporterar om de åtgärder som planerades för 2017 samt om nuläget inom 
förvaltningens kompetensförsörjning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP19,11.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

7(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 147 

Verksamhetsrapport Ung Företagsamhet i Uppsala län 2016/2017 
UBN-2017-4460 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ung Företagsamhet i Uppsala län har sammanställt en verksamhetrapport för läsåret 2016/2017. 

Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitisk obunden organisation med syfte att tillsammans med 
skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet 
ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt 
entreprenörskap. 

Ung Företagsamhet har fyra läromedel: Vårt samhälle, Se möjligheterna, Min framtid .& Ekonomi och 
processutbildningen UF-företagande. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-
företagare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18 
Verksamhetsrapport Ung Företagsamhet i Uppsala län läsåret 2016-2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 148 

Förebyggande och elevhälsofrämj ande arbete inom gymnasieskolan 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Det finns ett behov av att kunna arbeta mer med förebyggande och hälsofrämjande frågor inom 
gymnasieskolan.. 

Högsta ledningarna i Uppsala kommun och Region Uppsala har fört en dialog om samarbeten och 
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. Dialogen har handlat om vilka roller de båda 
huvudmännen ska ha vad gäller hälsofrämjande respektive vårdande insatser. 

Kommunens uppdrag i Spången har hittills främst varit att hantera första linjens psykiatri. Uppsala 
kommun och Region Uppsala har för avsikt att genomföra en förändring av verksamheten. Beslut 
kring förändringen mellan Uppsala kommun och Region Uppsala kommer att fattas när budget 2018 
för båda verksamheterna är fastslagen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18 
Satsning på förebyggande och hälsofrämjande insatser inom gymnasieskolan 2017-10-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 149 

Reglementet för skolskjuts och andra elevresor 
UBN-2017-4021 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderat reglementet för skolskjuts och andra elevresor, 

att det reviderade reglementet ska börja tillämpas för beslut som tas inför läsåret 2018/19, 

att lägga rapport om skolskjutsutredningen till handlingarna, samt 

att avslå Martin Wisells (KB) initiativ från 22 mars 2017 om att återkomma med underlag och 
kostnadsbedömningar för möjligar regler om skolskjuts och elevtransporter från och med läsåret 
18/19 med utgångspunkt i att alla elever väljer skola och likvärdigheten mellan kommunala och 
fristående skolor samt att anse de andra delarna i Wisells initiativ besvarade. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Martin Wisell (KB), Unn Harsem (C) och Oscar Matti (L) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Martin Wisells (KD) återremissyrkande. 

Särskilt yttrande 
Unn Harsem (C) och Anna Johansson (C) lämnar särskilt yttrande i bilaga 1. 

Christopher Lagerqvist (M) lämnar särskilt yttrande: 
Alliansen yrkade under förra Utbildningsnämnden ( 132) på att administrationen i samband med 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan ska hållas på en lägstanivå. Vi yrkade "att barn 
med bestående funktionsnedsättning ansöker en gång för låg- och mellanstadiet och en gång för 
högstadiet". Denna att-sats avslogs av den rödgröna majoriteten med motiveringen att det inte 
behövdes. Nu har en konkret händelse rörande reglementet för skolskjutsar aktualiserat just den 
princip som Alliansen i Utbildningsnämnden förutsåg. Med anledning av denna händelse vill 
Alliansen erhålla information om hur ordföranden i Utbildningsnämnden i praktiken avser säkerställa 
att barn med bestående funktionsnedsättning slipper onödig administration. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna för skolskjuts 
för att reglementet ska bli tydligare och bättre stämma överens med reglerna för skolplacering. I 
uppdraget har det även ingått att se över skolskjutsområdena så att dessa bättre går i linje med 
skolvalet. Utbildningsförvaltningen har även tagit fram en rapport som redogör för 
- rätten till skolskjuts enligt skollagen och vad Uppsala kommun gör 
- den totala skolskjutskostnaden 
- kostnaden för de regelverk som i Uppsala finns utöver skollagen. 

Utbildningsnämnden har vidare givit förvaltningen i uppdrag att i samband med översynen av 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upffiluf UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

skolskjutsar besvara initiativ från Martin Wisells, väckt i utbildningsnämnden sammanträde 22 mars 
2017. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar på återremiss med motiveringen: 
Återremissen ska syfta till att 
- Det införs en bestämmelse om att det i samband med skolvalet ska finnas en information om vilka val 
som skulle innebära att eleven blir beviljad skolskuts. Detta ska framgå explicit (dvs namnen på 
möjliga skolor ska anges) för varje elev före skolvalet. 
- Risken elimineras för att en elev som valt en skola som 2:a eller 3:e-handsval nekas skolskjuts med 
hänvisning till att de fått en "vald skola". 
- Säkerställa att den enskilda eleven inte i något läge missgynnas av att ange 3 val i enlighet med 
kommunens uppmaning, jämfört med om eleven avstått från att göra något val. 
- Kostnadsberäkning ska finnas för vad det skulle kosta att låta fristående skolor omfattas av samma 
regler för skolskuts som de kommunala skolorna. 

Christopher Lagerqvist (M), Unn Harsem (C) och Oscar Matti (L) yrkar bifall till Martin Wisells (KD) 
återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det utöver arbetsutskottets förslag finns ett återremissyrkande. 

Ordförande ställer Martin Wisells (KD) återremissyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att avslå detsamma. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 93 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-17 
Förslag till ändringar i Reglemente för skolskjuts och andra elevresor 
Skolskjutsutredning rapport 2017-09-27 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 150 

Reseersättning till arbetsplatsförlagtlärande (APL)/praktik 
UBN-2017-4123 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att reseersättning för resa till APL/praktik från och med 1 januari 2018 ingår i programersättningen 
och därmed hanteras och beslutas av respektive huvudman, samt 

att inför 2018 överföra 500 tkr från budgeten för gymnasieskolans skolskjutsar till budgeten för 
programersättning. 

Sammanfattning 
I reglementet för skolskjuts och andra elevresor ingår resa till APL/praktik som en fotin av elevresa. 
Enligt lagen (1991:1110) om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor, ska elevens 
hemkom= ansvara för elevens kostnader för dagliga elevresor mellan bostaden och skolan om 
avståndet överstiger sex kilometer. Sedan läsåret 2016/17 hanterar kommunens antagningsenhet 
ansökningar om reseersättning vid APL/praktik. Tidigare hanterades detta av respektive 
gymnasieskola. 

Elever som går i kommunala gymnasieskolor i Uppsala kommun kan ansöka om reseersättning oavsett 
om de är folkbokförda i Uppsala kommun. Detta till skillnad från elever i fristående gymnasieskolor 
som kan söka enbart om de är folkbokförda i Uppsala kommun. 

En övervägande majoritet av ansökningarna har kommit från elever i Uppsalas kommunala 
gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 95 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-10 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 151 

Reglementet för skolplacering i förskoleklass och grundskola 
7-4097 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderat reglementet för skolplacering i förskoleklass och grundskola, samt 

att det reviderade reglementet ska tillämpas från och med skolvalet inför läsåret 2018/19. 

Reservation 
Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet till föll ån för eget återremissyrkande. 

Sammanfattning 
Utbildningsför-valtningen•har sett över reglementet för skolplacering i förskoleklass och grundskola i 
och med uppdraget att se över reglerna för skolskjuts, då placering påverkar rätten till skolskjuts. I 
samband med revideringen görs även redaktionella ändringar. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar på återremiss med motiveringen; 
Återremissen ska syfta till att ändra reglerna för den relativa närheten så att en elev inte ska 
missgynnas av att bo nära en skola där eleven ändå inte tilldelas en plats. Vid beräkning av den 
relativa närheten ska därför avståndet mellan elevens hem och en skola där eleven inte får någon 
placering inte användas. 

Unn Harsem (C) och Gabriella Lange (M) yrkar bifall till Martin Wisells (KID) återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det utöver arbetsutskottets förslag finns ett återremissyrkande. 

Ordförande ställer Martin Wisells (KD) återremissyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att avslå detsamma. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 94 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-17 
Förslag till ändringar i Reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskola 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upplett 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 152 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018 
UBN-2017-4561 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet år 2018. 

Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (Kl)) avstår från att 
delta i ärendet med hänvisning till partiernas egna budgetförslag som kommer behandlas i 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar i november 2017 om Mål och Budget 2018-2020. 

De föreslagna ersättningarna för pedagogisk verksamhet bygger på de förutsättningar som framgår i 
förslaget till Mål och budget 2018-2020. 
Utöver kommunbidraget tar nämnden in avgifter för förskola och skolbarnsomsorg samt statsbidrag. 
Nytt avgiftstak i maxtaxan år 2018 behandlas i separat ärende. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18 
Förslag till Ersättningar pedagogisk verksamhet 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPlalue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 153 

Nytt avgiftstak för maxtaxa 2018 
UBN-2017-4563 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att delegera till ordförande att föreslå kommunfullmäktige fastställa nytt avgiftstak för maxtaxa 
2018. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om att underlag till beslut från Skolverket 
är försenat och har inte ännu kommit till kommunen. Ärendehanteringen behöver därför anpassas 
eftersom slutgiltigt beslut om nytt avgiftstak för maxtaxa 2018 behöver bör beslutas av 
kommunfullmäktige innan årsskiftet. 

Yrkande 
Caroline Hoffstedt (S) yrkar att delegera till ordförande att föreslå kommunfullmäktige fastställa nytt 
avgiftstak för maxtaxa 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Caroline Hoffstedt (S) yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar att 
bifalla detsamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 154 

Ansökan om bidrag till Nyby Visions barnverksamhet Jollen 2018 
UBN-2017-2672 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja Nyby Visions barnverksamhet Jollen ett verksamhetsbidrag på 850 tkr för år 2018. 

Sammanfattning 
Nyby Vision är en diakonal verksamhet med Uppsala Missionsförsamling och Österledkyrkan i Gamla 

• Uppsala som huvudmän. Nyby Vision har i dagsläget ett partnerskap som är knutet till 
arbetsmarknadsnämnden. Inför kommande dialog om förnyat partnerskap under tre år från och med 
2018 inbjuder Nyby Vision även barnverksamheten Jollen och utbildningsnämnden till partnerskap. 
Barnverksamheten Jollen får för 2017 ett verksamhetsstöd från utbildningsnämnden. 

Utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att komma in med en bedömning av förutsättningarna för ett 
pat tnerskap för en treårsperiod med Nyby Vision Jollen efter ansökan om partnerskap, UBN-2016-
4009. En bedömning av förutsättningarna har gjorts tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen 
enligt beslut i utbildningsnämnden 2017-02-15. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 96 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-28 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upinet, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 155 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidragför fristående 
förskoleverksamhet - Solskenets förskola, C-företaget 
UBN-2017-2030 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna C Företaget Bull ekonomiska förening 
orgnr 760608-3406 som huvudman för Solskenets förskola. Beslutet gäller under förutsättning att 
uppgifter om att de pedagogiska lokalerna följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens 
krav. 

Sammanfattning 
C Företaget Bull ekonomiska förening ansöker om godkännande för fristående förskoleverksamhet, 
Solskenets förskola. Företaget driver Solskenets förskola på entreprenad från Uppsala kommun fram 
till den 30 juni 2018. Avsikten är att fortsätta driva förskolan med 74 platser i egen regi. Huvudmanen 
ansöker därför om godkännande för fristående förskoleverksamhet vid Solskenets förskola. 

C Företaget Bull ansöker om att driva verksamhet med 74 platser i Solskenets nuvarande lokaler 
belägen i Gränby. Verksamheten ska omfatta fyra avdelningar med verksamhetsprofil som bygger på 
Reggio Emilia-pedagogik. 

Huvudmannen har inkommit med samtliga efterfrågade ansökningshandlingar. Utifrån de uppgifter 
som framkommer av ansökan och utredningen i ärendet bedömer utbildningsförvaltningen att C 
Företaget Bull har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Konsekvenser för barn/elever 
Eftersom förskolan har drivits på entreprenad av samma företag innebär förslaget en kontinuitet för 
barn och föräldrar. 

Ekonomiska konsekvenser 
I den av kommunstyrelsen beslutade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2017-2020, finns 
beslut om förändring i lokalbeståndet för att möta efterfrågan i området. En utökning är efter 2019 
planerad med 36-72 platser. Vid ett godkännande kommer C Företaget Bull att teckna ett hyresavtal 
med Skolfastigheter AB avseende Solskenets lokaler, vilket kan komma att påverka kommunens 
möjlighet att genomföra den beslutade utbyggnaden. Om inte den planerade utbyggnaden kommer till 
stånd behöver utbildningsförvaltningen arbeta för att andra platser tas fram. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 97 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-06 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 156 

Sammanträdestider 2018 för utbildningsnämnden 
UBN-2017-4475 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utbildningsnämnden 2018 sammanträder onsdagar klockan 15:05: 
14 februari, 21 mars, 18 april, (måndag) 21 maj, 20 juni, (tisdag) 28 augusti, (torsdag) 27 
september, (torsdag) 25 oktober, (heldag måndag) 19 november och 19 december, 

att utbildningsnämndens arbetsutskott 2018 sammanträder måndagar klockan 14:00: 
5 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, (tisdag) 12 juni, 20 augusti, (torsdag) 20 september, (onsdag) 
17 oktober, 12 november och (tisdag) 11 december, 

att förskoleutskottet 2018 sammanträder onsdagar klockan 08:00: 
31 januari, 7 mars, 4 april, 9 maj, (torsdag) 7 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 
november och 5 december, 

att grundskoleutskottet 2018 sammanträder onsdagar klockan 15:00: 
31 januari, 7 mars, 4 april, 9 maj, (torsdag) 7 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 
november och 5 december samt 

Att gymnasieutskottet 2018 sammanträder torsdagar klockan 15:00: 
1 februari, 8 mars, 5 april, (tisdag) 8 maj, (tisdag) 5 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 
november och 6 december. 

Sammanfattning 
Förslag på sammanträdestider under 2018 för utbildningsnämnden, nämndens arbetsutskott och 
skolformsutskott. Förslaget innebär att, i möjligaste mån, sammanträder nämndens arbetsutskott på 
måndagar veckan innan nämnden och att skolformsutskotten sammanträder veckan innan 
arbetsutskottet. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M) yrkar (1) att starttiden för nämndsammanträden ändras till klockan 15:15 
med motiveringen att denna justering bättre möjliggör effektiv pendling från Stockholm. 

Christopher Lagerqvist (M) yrkar (2) att starttiden för nämndsammanträden ändras till klockan 15:05 
med motiveringen att denna justering bättre möjliggör effektiv pendling från Stockholm. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det utöver arbetsutskottets förslag finns två ändringsyrkanden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnlia UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

Ordförande ställer Christopher Lagerqvists (M) första (1) ändringsyrkande mot Christopher 
Lagerqvists andra (2) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla Christopher 
Lagerqvists (M) andra (2) ändringsyrkande. 

Ordförande ställer Christophet Lagerqvists (M) andra (2) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 98 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Univfite UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 157 

Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, grundskola och förskoleklass 
UBN-2017-0560 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i 
Uppsala kommun. För grundskola och förskoleklass har Uppsala kommun på huvudmannanivå fått 
föreläggande om det systematiska kvalitetsarbetet för skolformen förskoleklass. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 99 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Förslag till svar avseende huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola 2017-10-06 
Skolinspektionens huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola 2017-06-30 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 158 

Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, grundsärskola 
UBN-2017-0560 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolfoimer i 
Uppsala kommun. För grundsärskolan har Uppsala kommun på huvudmannanivå fått förelägganden 
om mottagandet i grundsärskola och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Av svaret framgår att utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att komplettera de 
utredningsunderlag som saknats för mottagande i särskola. Arbetet ska vara slutfört vid årsskiftet 
2017/18. Vidare redovisas de nya rutiner som från och med hösten 2017 används för det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 100 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Förslag till svar avseende huvudmannabeslut för grundsärskola 2017-10-06 
Skolinspektionens huvudmannabeslut för grundsärskola 2017-06-12 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



21(28) 

Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 159 

Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, fritidshem 
UBN-2017-0560 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i 
Uppsala kommun. För fritidshemmen har Uppsala kommun fått förelägganden om det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Av svaret framgår de nya rutiner som från och med hösten 2017 används för det systematiska 
kvalitetsarbetet för fritidshemmen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 101 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Förslag till svar avseende huvudmannabeslut för fritidshem 2017-10-06 
Skolinspektionens huvudmannabeslut för fritidshem 2017-06-09 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 160 

Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, gymnasieskolan 
UBN-2017-0560 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i 
Uppsala kommun. För gymnasieskolan har Uppsala kommun fått föreläggande om 
anmälningsskyldighet till huvudmannen när en skola far kännedom om att en elev anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling. Föreläggande har också lagts om det systematiska kvalitetsarbetet när 
det gäller trygghet och studiero. 

Av svaret framgår de utbildningar och rutingenomgångar som har genomförts med alla rektorer. 
Vidare framgår de nya rutiner som från och med hösten 2017 används för det systematiska 
kvalitetsarbetet för gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 102 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Förslag till svar avseende huvudmannabeslut för gymnasieskolan 2017-10-09 
Skolinspektionens huvudmannabeslut för gymnasieskolan 2017-06-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 161 

Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun; gymnasiesärskola 
UBN-2017-0560 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i 
Uppsala kommun. För gymnasiesärskolan har Uppsala kommun fått förelägganden om det 
systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Av svaret framgår de nya rutiner som från och med hösten 2017 används för det systematiska 
kvalitetsarbetet för gymnasiesärskolan. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 103 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Förslag till svar avseende huvudmannabeslut för gymnasiesärskolan 2017-10-06 
Skolinspektionens huvudmannabeslut för gymnasiesärskola 2017-06-09 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 162 

Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, Västra Stenhagenskolan 
UBN-2017-0560 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolfonner i 

• Uppsala kommun. Tillsyn på skolnivå har också genomförts i ett urval av skolor. För Västra 
Stenhagen har Uppsala kommun fått förelägganden om extra anpassningar och särskilt stöd samt om 
trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. 

Av svaret framgår att åtgärder har vidtagits både när det gäller kompetensutveckling, nya rutiner och 
anpassningar i organisationen för att avhjälpa bristerna. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 104 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Förslag till svar avseende Västra Stenhagen grundskola 2017-10-09 
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av Västra Stenhagenskolan 2017-06-28 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 163 

Fråga från Christopher Lagerqvist (M) om normkritiska experiment 
UBN-2017-4352 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (M) inkom 2017-08-30 men en fråga om det bedrivs experiment på barn i 
Uppsala kommun. 

Frågan hänvisar till en artikel i Nya Wermlands-tidningen. Artikeln som egentligen fokuserar på 
Allmänna arvsfonden nämner Uppsala i en bisats: 

I Uppsala finansierar man "normkritisk" experiment-verksamhet på förskolebarn, baserat på 
identitetspolitisk ideologi. Och så vidare. 

Den kommunala förskoleverksamheten har inte fått några medel från Allmänna Arvsfonden men fick 
medverka i ett projekt som drevs av Diskrimineringsbyrån i Uppsala. Projekt PraLin — Praktiskt 
likabehandlingsarbete i skolan, var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla 
skolans likabehandlingsarbete. Projektet pågick i förskolan mellan åren 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 105 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Initiativet 2017-08-30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 164 

Fråga från Anna Manell (L) angående. hantering av skolpeng för elever hos 
annan huvudman 
UBN-2017-4351 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anna Manell (L) inkom 2017-09-15 med en fråga om hantering av skolpeng förelever hos annan 
huvudman. 

Hemkommunen ansvarar för att betala skolpeng till huvudman för elevens skola. Olika hemkommuner 
kan anta olika foimer för hur de betalar ut skolpengen. 

Elever som går i fristående skola i Uppsala kommun och är folkbokförda i Uppsala kommun får 
ersättning varje månad om de är inskrivna i skolan vid resursfördelningen. Elever som är folkbokförda 
i Uppsala kommun och går i fristående skola i annan kommun faktureras enligt Uppsala kommuns 
prislista för interkommunal ersättning. Detta kan ske månadsvis eller terminsvis. 

För de elever som är folkbokförda i andra kommuner som går i Uppsalas kommunala skolor faktureras 
det månadsvis. 

Fristående skolor i Uppsala kommun fakturerar själva för de elever som är folkbokförda i andra 
kommuner. Det är den kommun där eleven är folkbokförd som står för elevens skolkostnad. Fristående 
skolor bestämmer själva om de fakturerar per månad eller klumpsumma. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-10-16 § 106 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Initiativet 2017-09-15 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 165 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
Nämndinitiativ angående gymnasieskolan från Christopher Lagerqvist (M), bilaga 2. 
Nämndinitiativ angående onödig administration vid skolskjuts från Christopher Lagerqvist (M), bilaga 
3.  
Nämndinitiativ angående påtagliga konsekvenser för den kommunala huvudmannens resursenheter 
från Christopher Lagerqvist (M), bilaga 4. 

§ 166 

Delegationsärenden 
UBN-2017-0675 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2017-10-25. 

1. Delegationsbeslut från och med 2017-09-27 — 2017-10-24 
- Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 7.1.1 
- Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden ellermål vid domstol eller annan myndighet, 
7.1.6 
- Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
- Uppsägning av plats vid tre obetalda räkningar, 7.4.3.1 

Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 
erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
- Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjud, 7.4.10 
- Plats i förskoleklass, 7.5.2 
- Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.3 
- Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.6 
- Beslut i fråga om elev tillhör målgruppen för grundsärskolan, 7.5.7 
- Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.14 
- Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.15 
- Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 

2. Yttrande detaljplan 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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- Yttrande över detaljplan Börjetull, UBN-2017-3690 

3. Domar och beslut 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-1105 
- Barn.- och elevombudets beslut — föreläggande kränkande behandling, UBN-2017-3339 
- Förvaltningsrättens dom— överklagat beslut, UBN-2015-3735 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2015-5251 
- Kammarrättens beslut — avslag prövningstillstånd, UBN-2015-3735 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-4607 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-4608 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-2496 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-4836 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1897 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-2301 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-2302 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1999 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1950 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1951 

4. Skrivelser/Avtal 
- Sammanställning friskoleansökningar i Uppsala kommun 2017. 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2017 
- September 2017 
- Redovisning till skolinspektionen 
- Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
- Förskoleutskottet 2017-10-11 
- Grundskoleutskottet 2017-10-11 
- Gymnasieutskottet 2017-10-12 
- Arbetsutskottet 2017-10-16 

7. Protokoll från facklig samverkan 

8. ProtokollIprotokollsutdrag — övrigt 
- Utbildningsnämnden 2017-09-27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UBN 2017-10-25 
Ärende 12" Reglementet för skolplacering i förskoleklass och grundskola" 
UBN-2017-4021 

YTTRANDE FRÅN CENTERPARTIET 
Det är bra att Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över och föreslå ändringar i 
reglerna för skolskjuts för att reglementet ska bli tydligare och bättre stämma överens med 
reglerna för skolplacering. Flera förändringar är bra. T.ex. harmonisering med 
skolplaceringsreglementet och förtydligande av avståndsmätning. 

Krångligt 

Vi i Centerpartiet tycker dock fortfarande att reglementet är onödigt svårt att förstå. En mer 
genomgripande revidering hade varit på sin plats. Den vårdnadshavare som undrar vad som 
gäller för skolskjuts/elevresa vid växelvis boende får till exempel inte något tydligt svar genom 
att läsa reglementet. Även vad som avses med "vald skola" är oklart. 

Skolval och fristående skolor 

Det är problematiskt att den som gör ett aktivt skolval missgynnas vid bedömning av skolskjuts. 
Samtidigt uppmanas vårdnadshavare att göra aktiva skolval. 

För oss i Centerpartiet är fritt skolval viktigt. Därför tycker vi att det är oerhört olyckligt att 
majoriteten avslår Martin Wisells yrkande om uppdra åt förvaltningen att "återkomma med 
underlag och kostnadsbedömningar för möjliga regler om skolskjuts och elevtransporter från och 
med läsåret 18/19 med utgångspunkt i att alla elever väljer skola och likvärdigheten mellan 
kommunala och fristående skolor". 

Majoriteten hävdar att det skulle vara för kostsamt att göra en kostnadsbedömning! Det tycker vi 
låter helt orimligt. Om majoriteten låtit göra en kostnadsuppskattning kunde de sedan hävda att 
en likvärdig behandling är för dyr. Nu vet vi inte. Vi vet bara att det är ojämlikt. 

För övrigt 

För övrigt tycker vi att Uppsalas familjer på ett enkelt sätt borde kunna ta reda på vad som gäller 
för skolskjuts till olika skolor i samband med att de gör skolvalen. Så att de inte i efterhand 
drabbas av en mer komplicerad vardag än de förväntat sig. 

Unn Harsem och Anna Johansson 

Centerpartiet 
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Nämndinitiativ gymnasieskolan 

Artikeln från statsvetaren Patrik Hall belyser att chefer och administratörer har ökat 
kraftigt i offentlig sektor: 
ht tp : / / www. dn. s e /debatt/ allt-fler- s tyr-o ch-kontrollerar-allt-farre-go r- sj alva-
jobbet/  

Ekonomistas belyste kort därefter förhållandet i universitetsvärlden: 
haps: / /ekonomis tas. s e /2017 /10 /02 /byrakratins-okning-i-universitetsvarlden /  

Med tanke på att Uppsala kommun har låg lärartäthet på gymnasiet och ändå höga 
kostnader per elev vore det värt att se om motsvarande trend finns i vår kommun 
eller om det är lokalkostnaderna som alltjämt står för huvuddelen inom 
kommunen. Önskar således en redovisning. 

Christopher Lagerqvist (M) 
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Effekter för barn i behov av särskilt stöd 

På Utbildningsnämnden den 27 september 2017 behandlades förändrade tilläggsbelopp (§ 
132). Utbildningsnämnden beslutade "att förvaltningen återkommer och redovisar 
konsekvenserna för den kommunala huvudmannen, särskilt resursenheterna". 

Under Utbildningsnämndens sammanträde redovisades konsekvenser för kommunal 
huvudman muntligt och i rask takt. Utbildningsnämnden informerades även att all information 
vad gäller konsekvenser för kommunal huvudman ska ske muntligt framöver. Det innebär att 
insynen är närapå obefintlig för medborgarna, deras folkvalda representanter och för 
kommunens medarbetare. För den som inte kan ta del av den muntliga informationen, finns 
ingen möjlighet att gå tillbaka till skriftliga dokument och följa vad som händer i nämnden. 
Det går inte heller för de som tar del av informationen att förbereda frågor eller granska 
informationen i efterhand. 

Detta är ett djupt olyckligt sätt att förfara som inte i någon del kan anses vara 
tillfredsställande. Utbildningsförvaltningens arbete bör särskilt i detta avseende vara 
transparent. 

Mot denna bakgrund yrkar Alliansen i Utbildningsnämnden: 

att förvaltningen inför varje nämnd skriftligen redovisar hur implementeringen av besluten 
den 27 september 2017 påverkar verksamheten, särskilt resursenheterna. 
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Nämndinitiativ - Onödig administration vid skolskjuts 

Alliansen yrkade under förra Utbildningsnämnden (§ 132) på att administrationen i 
samband med barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan ska hållas på en 
lägstanivå. Vi yrkade "att barn med bestående funktionsnedsättning ansöker en 
gång för låg- och mellanstadiet och en gång för högstadiet". Denna att-sats avslogs 
av den rödgröna majoriteten med motiveringen att det inte behövdes. Nu har en 
konkret händelse rörande reglementet för skolskjutsar aktualiserat just den princip 
som Alliansen i Utbildningsnämnden förutsåg. Med anledning av denna händelse 
vill Alliansen erhålla information om hur ordföranden i Utbildningsnämnden i 
praktiken avser säkerställa att barn med bestående funktionsnedsättning slipper 
onödig administration. 

Christopher Lagerqvist (M) 
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