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Sarah Havneraas (KD), tjänstgörande 
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Fredrik Hultman (M), tjänstgörande 
ersättare § 172-173 
Martin Wisell (KD) §§ 174-189 

Ersättare: Fredrik Hultman (M) 
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Sarah Havneraas (KD) 
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Caroline Hoffstedt, ordförande 

Lars Niska, sekreterare 
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anslagstavla. 
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Underskrift: 
Lars Niska, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

Övriga Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Ann-britt Öqvist enhetschef systemstöd, 
deltagare: Birgitta Najafi ekonomichef, Anette Johansson HR-chef, Jesper Djupström 

enhetschef, Magdalena Casteryd kommunikationsstrateg, Katarina Håkansson 
koordinator, Cecilia Femvall tillförordnad chef kommunal gymnasieskola, Ingela 
Hamlin chef kommunal grundskola, Erik Oj ala chef kommunal förskola §§ 172-176, 
Outi Ceder enhetschef, Lars Romanus verksamhetscontroller, Andreas Widmark 
programrektor §§ 172-173, Emma Ågren programrektor §§ 172-173 och Ola Rick 
rektor §§ 172-173. 

^ Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 172 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 173 

Uppdragsdialog — språkintroduktion och Uppsala gymnasiesärskola 

Programrektorer Sprintgymnasiet Andreas Widmark, programrektor Lundellska skolan Emma Ågren 
och rektor Uppsala gymnasiesärskola Ola Rick presenterar sina respektive verksamheter för nämnden. 

§ 174 

Aktuella ärenden 

Enhetschef Ann-britt Öqvist uppdaterar nämnden om den senaste utveckningen i ett förskole-
placeringsbeslut som överklagats. 

Chef för kommunal grundskola uppdaterar nämnden ett skolplaceringsbeslut som överklagats. 

Enhetschef Jesper Djupström informerar nämnden om att skollokalsmodulema till Gottsundaskolan 
flyttats framåt och den nya planen är att de ska var i bruk till höstterminen 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 175 

Månadsrapport ekonomi 
UBN-2018-0123 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 19 december presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för 
november 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 17 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign ca 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 176 

Övergång till kommunal regi Tallens förskola 
UBN-2018-8023 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en tidsplan och överta verksamheten vid Tallens 
förskola till kommunal regi. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2017, § 191, att godkänna C Företaget Barnomsorg 
Bull ekonomisk förening, organisationsnummerr 769608-3406, som huvudman för förskoleenheten 
Tallen för upp till 112 barn i lokaler på Oxelgatan 13B. C Företaget hade tidigare drivit Tallens 
förskola på entreprenad från Uppsala kommun. Verksamheten övergick i enskild regi den 1 augusti 
2018. 

C Företaget har den 30 november 2018 meddelat att de inte längre önskar driva förskolan Tallen på 
Oxelgatan. 

Föredragning 
Förskolan Tallen är belägen i ett område där det finns stor efterfrågan på förskoleplatser. För att 
bibehålla kontinuitet för barn och vårdnadshavare föreslår utbildningsförvaltningen att verksamheten 
tas över i kommunens egen regi. Med tanke på att förskolan bedrivs i lokaler vars bygglov upphör den 
30 juni 2020 bedömer utbildningsförvaltningen inte att verksamheten är aktuell för fristående 
huvudman. I lokalförsörjningsplanen finns plan för byggande av ny förskola i anslutning till 
Almtunaskolan. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 6 december 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 177 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2019 
UBN-2018-7139 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den till 
handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2020 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i Region Uppsala. Den politiska styrgruppen 
samt ledningsgruppen ansvarar för planering och genomförande. Ledningsgruppens deltagare är 
utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde. 

Föredragning 
Den 16 oktober 2018 fastställde den politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2019 
med syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de 
uttrycks i antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och 
regionens vårduppdrag. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (A_MN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. Verksamhetsplan Närvårdssamverkan 
Uppsala 2019 redovisas i bilaga. 

Den politiska styrgruppen för NSU möts tre gånger per år (januari, maj och oktober). Under majmötet 
sker uppföljning samt gemensamma prioriteringar inför kommande verksamhetsår. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 13 november 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 178 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag Uppsala Elevkårer 2019 
UBN-2018-7243 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelsen med Uppsalas Elevkårer för perioden 2019-01-01 —2019-12-31 
enligt bilaga, samt 

att fastställa verksamhetsbidraget för verksamhetsåret 2019 till 705 tkr vilket kommer att fördelas på 
grundskolans och gymnasieskolans budget med lika stora delar. 

Sammanfattning 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevkårer har under året 2018 haft en överenskommelse med 
utbildningsnämnden om verksamhetsbidrag. Uppsalas Elevkårer har under denna tid åtagit sig att 
bedriva verksamhet enligt en fastställd verksamhetsbeskrivning. De genomförda aktiviteterna och hur 
målsättningarna har uppnåtts har kontinuerligt redovisats genom muntlig föredragning för 
kontaktpolitiker från utbildningsnämnden och tjänstepersoner från utbildningsförvaltningen. En 
skriftig verksamhetsrapport för 2018 kommer att redovisas för utbildningsnämnden i januari. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 27 november 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 179 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - C företaget Bill 
UBN-2018-6821 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna C Företaget Barnomsorg Bill ekonomisk 
förening, organisationsnummer 769608-5310, som huvudman för förskoleenheten Äventyret med 43 
platser på Lievägen 1 i Valsätra, samt 

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

Sammanfattning 
C Företaget Barnomsorg Bill ekonomisk förening ansöker om godkännande som huvudman för 
fristående förskola, Äventyrets förskola. Företaget driver sedan tidigare flera förskolor i Uppsala och 
avsikten är att utöka antalet enheter med en förskola belägen i Valsätraområdet. Verksamheten avser 
att omfatta 43 platser fördelade på tre avdelningar. 

C Företaget Barnomsorg Bill ekonomisk förening avser att tillämpa kommunens centrala 
antagningssystem. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 november 2018. 
Arbetstutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 180 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 - revidering 
UBN-2018-6942 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderade ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Anna Johansson (C) och 
Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
I enlighet med yrkande från M, med stöd av C och KD, från den 25/10 2018, "att förvaltningen ges i 
uppdrag att föreslå en minskning av övriga kostnader med minst 20 procent under 2018-2019", 
föreslås att extra medel nu överförs till grundsärskolan och gymnasiesärskolan inför 2019. Förslaget 
ska ses emot den bakgrund av neddragningar som har gjorts under åren 2014-2018. 

Särskilt yttrande 
Helena Hedman Skoglund (L), Caroline Hoffstedt (S) och Linda Eskilsson (M121 ) lämnar ett särskilt 
yttrande i bilaga A § 180. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2918 att förslå 
kommunfullmäktige att anta ersättning för pedagogisk verksamhet för år 2019. Föreslagna ersättningar 
byggde på förutsättningar i preliminär Mål och Budget 2019-2021. 

Kommunfullmäktige fastställde ersättningarna den 11 december 2018. Vid samma sammanträde antog 
fullmäktige en ny Mål och budget för 2019-2021. I den nya budgeten gjordes satsning på ökad 
kvalitetssäkring av verksamheten i förskola, grundskola och gymnasieskola vilket möjliggör en ökad 
höjning av grundbelopp och strukturersättning samt programpriser inom pedagogisk verksamhet. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar: 
att grundbeloppet för grundsärskolan höjs med ytterligare 0,5 procentenheter, från 2,0 till 2,5 
procent. 
att grundbeloppet för gymnasiesärskolan höjs med ytterligare 0,5 procentenheter, från 1,0 till 1,5 
procent. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag på Christopher Lagerqvist (M), Anna Johansson (C) och Martin 
Wisell (KD) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvist (M), Anna Johansson (C) och 
Martin Wisell (KD) förslag och finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



10 (20) 

LIPP,13,12 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

Votering begärs. 

Nämnden fastställer en propositionsordning där den som vill bifalla arbetsutskottets förslag rösta JA 
och den som vill bifalla Christopher Lagerqvist (M), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) 
förslag röstar NEJ. Voteringen genomförs och resulterar i nio JA-röster och sex NEJ-röster. 

JA-röst avger: 
Linda Eskilsson (MP), Mattias Kristenson (S), Gunilla Oltner (S), Jan-Åke Carlsson (S), Klas-Herman 
Lundgren (S), Lennart Köhler (MP), Sverker Åslund (V), Helena Hedman Skoglund (L) och Caroline 
Hoffstedt (S). 

NEJ-röst avger: 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Anna Johansson (C), Pär 
Sehlstedt (SD) och Martin Wisell (KD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 17 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 181 

Nytt datum konstituerande sammanträde 2019 för utbildningsnämnden 
UBN-2018-5914 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utbildningsnämnden har sitt första sammanträde 2019 torsdagen den 10 januari klockan 15:00. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2019 tillträder utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. Nämnden behöver 
ha ett tidigt sammanträde för att fastställa en delegationsordning, utse ett arbetsutskott samt fastställa 
årets övriga sammanträdestider. Utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 2018 § 150 att det 
första sammanträdet skulle vara den 3 januari 2019. Utifrån önskemål från de nyvalda föreslås 
sammanträdesdatumet flyttas till den 10 januari 2019. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 13 december 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ce 
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upRelf. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 182 

Fortsatt satsning på lärarassistenter eller andra funktioner för avlastning 
UBN-2018-4769 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad planering för satsning på lärarassistenter, 

att lägga redovisningen från gymnasieskolan till underlag för den tillträdande utbildningsnämndens 
prioriteringar, samt 

att uppdra till förvaltningen att återrapportera genomförandet av föreslagen satsning till nämnden. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 24 augusti 2018, § 116, om en fortsatt satsning på lärarassistenter i 
grundskolan. I beslutet gavs utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en planering för att fram till 
2022 utöka antalet lärarassistenter eller andra funktioner för avlastning av lärare i grundskolan. 
Planeringen ska redovisas till nämnden senast december 2018. Vidare gavs utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda behovet av lärarassistenter eller motsvarande funktioner i gymnasieskolan. 

Yrkande 
Caroline Hoffstedt (S) yrkar tillägg med: 
att uppdra till förvaltningen att återrapportera genomförandet av föreslagen satsning till nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att bifalla detsamma. 

Ordförande ställer därefter eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 11 december 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 183 

Nulägesbeskrivning om arbetet mot narkotika i skolan 
UBN-2018-6074 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med socialförvaltningen återkomma med en bedömning 
av vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån redovisningen, samt 

att återredovisningen ska ske senast maj 2019. 

Sammanfattning 
Socialnämnden och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2018 att ge förvaltningarna i uppdrag att 
till nämndmötena i december 2018 ta fram en beskrivning av nuläge och process vad gäller det hälso-
främjande och drogförebyggande arbetet i kommunen samt hur arbetet vid misstanke om narkotika-
användning hos elever hanteras. 

Kartläggningen skulle tas fram utifrån ett elevperspektiv, där insatser från båda förvaltningarna skulle 
beskrivas och där det också skulle framgå hur insatserna hänger samman. Vidare skulle beskrivas hur 
samverkan mellan förvaltningarna idag ser ut. 

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i nära samverkan tagit fram en nuläges-
beskrivning av hur arbetet mot narkotika i skolan ser ut. Beskrivningen omfattar både det hälso-
främj ande, drogförebyggande och åtgärdande arbetet när skolan misstänker eller har vetskap om 
missbruk av narkotika hos elever. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 10 december 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

VA- 



14 (20) 

upF19,13 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 184 

Nämndinitiativ angående storlek på barngrupper i förskolan från Gabriella 
Lange (M) och Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2018-6805 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med föredragningen i ärendet anse förslaget omhändertaget. 

att uppdra till förvaltningen återkomma med en redogörelse över hur storleken på barngrupper i 
kommunens förskolor förändrats över tid de senaste fem åren. 

Sammanfattning 
Gabriella Lange (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar vid nämndens sammanträde i oktober 
2018 ett nämndinitiativ med följande förslag: 
Moderaterna vill vi ge förvaltningen i uppdrag 
att återkomma med hur Uppsala kommun definierar begreppet barngrupp i förskolan. 
att återkomma med en redogörelse över hur storleken på barngrupper i kommunens förskolor 
förändrats över tid. 

Med barngrupp avser Skolverket de barn som är inskrivna på en viss avdelning, det vill säga den 
grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Utbildningsförvaltningen har 
samma syn på begreppet barngrupp som Skolverket. Alla barn i förskolan är inskrivna på en bestämd 
avdelning och varje år redovisas statistik för antal barn per avdelning. 

År 2017 hade 12,4 barn per grupp medan i riket var den siffran 15,3. År 2018 är Uppsalas snitt 13,2 
barn per grupp. Nationella siffror finns ännu inte tillgängliga. Ökningen av antal barn per avdelning 
mellan 2017-2018 bedöms bero på att kommunen 2018 har tilldelats lägre belopp i statsbidrag 
eftersom fler kommuner har sökt statsbidraget. Uppsala kommun har små barngrupper jämfört med 
jämförbara kommuner. 

Yrkande 
Gabriella Lange (M) yrkar tillägg med: 
att uppdra till förvaltningen återkomma med en redogörelse över hur storleken på barngrupper i 
kommunens förskolor förändrats över tid de senaste fem åren. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att bifalla detsamma. 

Ordförande ställer därefter Gabriella Lange (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 14 december 2018. 
Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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upPleifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 185 

Nämndinitiativ "Ett system får aldrig tillåtas gå före våra barn och 
ungdomar" från Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2018-6806 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (M) lämnade vid nämndens möte i oktober ett nämndinitiativ om konsekvenser 
för fristående förskolor när kommunen byter regelverk för placering på förskola. I initiativet ställs 
följande fråga till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Milj öpartiet i Uppsala kommun: 

"När kommer Uppsala kommun meddela beslutet att kompensation utgår till samtliga fristående 
förskolor för att täcka deras ekonomiska bortfall under omställningsperioden i enlighet med befintlig 
lagstiftning?" 

Frågan har behandlats i interpellationsdebatt i kommunfullmäktige 2018-12-10/11 § 218. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens ordförande har upprättat ett förslag till beslut den 12 december 2018. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 186 

Nämndinitiativ angående regler för förskola och pedagogisk omsorg från 
Gabriella Lange (M), Christopher Lagerqvist (M), Martin Wisell (KD) och 
Unn Harsem (C) 
UBN-2018-7459 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anse initiativets intentioner omhändertagna i och med att en uppföljning av reglerna kommer att 
redovisas till nämnden i mars 2019. 

Sammanfattning 
Gabriella Lange (M) Christopher Lagerqvist (M) Martin Wisell (KD) Unn Harsem (C) lämnar vid 
sammanträdet i november 2018 ett nämndinitiativ med följande förslag: 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
att ge utbildningsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda vilka konsekvenser som dagens regelverk 
för förskola och pedagogisk omsorg har lett till för barn, vårdnadshavare samt fristående och 
kommunala förskolor. 
att ge utbildningsdirektören i uppdrag att återkomma till utbildningsnämnden med förslag på 
revideringar av befintligt regelverk. 

Föredragning 
Utbildningsförvaltningen avser att till utbildningsnämndens sammanträde i mars 2019 återkomma med 
redovisning av en uppföljning av de nya reglerna samt eventuella förslag till förändringar i reglerna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 12 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 187 

Nämndinitiativ III angående den växande droganvändningen vid Uppsalas 
gymnasieskolor från Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2018-4216 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå förslaget mot bakgrund av föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerqvist (M), Gabriella Lange (M), Anna Johansson (C) och 
Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christopher Lagerqvists (M) yrkande. 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (M) lämnade i samband med nämndens sammanträde i november in ett förnyat 
initiativ i med följande förslag: 

Moderaterna föreslår att utbildningsnämnden beslutar om att årligen redovisa inrapporterade 
incidenter rörande droger på respektive gymnasieskola. Incidentrapporteringen ska ligga till grund för 
kommunens övergripande trygghetsarbete och behövs för att effektiva insatser och åtgärder ska kunna 
vidtas. 

Föredragning 
Enligt polisen är tillgången till narkotika fortsatt stor i Uppsala och enligt socialarbetarna på Uppsala 
ungdomsjour sker försäljning öppet till ungdomar runt om i Uppsala med omnejd, både via sociala 
medier, i anslutning till skolor och fritidsgårdar, parkeringar, parker, restauranger och fester. Detta 
sammantaget med en mer liberal syn på droger i samhället ger skäl att följa upp att det finns ett 
effektivt arbete för att möta en ökad tillgång till droger. 

Som framgår av redovisningen till nämnden den 22 november 2018 så finns en regelmässig 
rapportering av incidenter på skolor. Det är dock inte möjligt att i denna rapportering ta ut statistik för 
hur många fall som är kopplade till droger. Incidenten rapporteras när den har inträffat. Om det finns 
en koppling till droger kan i flera fall bli känt först i ett senare skede när händelsen utreds. 

I samtliga fall där skolan misstänker missbruk av droger ska en orosanmälan till socialtjänsten göras. 
Dessa klassificeras utifrån koppling till droger. En nulägesbeskrivning av arbetet mot narkotika 
redovisas till nämnden den 19 december 2018 (UBN-2018-6074). Nämnden föreslås i samband med 
denna kartläggning att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med socialförvaltningen återkomma 
med förslag till förbättringar senast maj 2019. Förvaltningen avser att i samband med detta undersöka 
vilka möjligheter som finns till uppföljning via orosanmälningar. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M) yrkar bifall till initiativet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetstutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) yrkande och finner att 
nämnden beslutar att bifall arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs. 

Nämnden fastställer en propositionsordning där den som vill bifalla arbetsutskottets förslag rösta JA 
och den som vill bifalla Christopher Lagerqvists (M) yrkande röstar NEJ. Voteringen genomförs och 
resulterar i nio JA-röster och sex NEJ-röster. 

JA-röst avger: 
Linda Eskilsson (MP), Mattias Kristenson (S), Gunilla Oltner (S), Jan-Åke Carlsson (S), Klas-Herman 
Lundgren (S), Lennart Köhler (MP), Sverker Åslund (V), Helena Hedman Skoglund (L) och Caroline 
Hoffstedt (S). 

NEJ-röst avger: 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Anna Johansson (C), Sarah 
Havneraas (KD) och Martin Wisell (I(D). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 17 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 188 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
Inga nya initiativ lämnades in vid sammanträdet. 

§ 189 

Delegationsärenden 
UBN-2018-0757 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2018-12-19: 

1. Delegationsbeslut från och med 2018-11-21 — 2018-12-18 
• Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller myndighet, 7.1.6 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Ingripande vid tillsyn, 7.4.4 
• 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 gnmdsärskola, 7.5.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.4 
• Överenskommelse med annan kommun angående ersättning för elev i behov av särskilt stöd, 

7.5.7 
• Uppskjuten skolplikt 7.5.11 
• 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 
• Överenskommelse med fristående gymnasieskola om bidrag som kommunen ska betala till 

huvudmannen för elev på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 
7.6.21 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

• 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 

2. Yttrande detaljplan 

3. Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-1035 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2883 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-4597 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2335 

4. Skrivelser/Avtal 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2018 
• November 2018 
• Redovisning till skolinspektionen 
• Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
• Gymnasieutskottet 20 18-1 1-26 
• Gymnasieutskottet 2018-12-03 
• Grundskoleutskottet 2018-12-05 
• Förskoleutskottet 2018-12-05 
• Gymnasieutskottet 2018-12-06 
• Arbetsutskottet 2018-12-13 
• Gymnasieutskott 2018-12-19 

7. Protokoll från facklig samverkan 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämnden 2018-11-22 

9. Inbjudningar / Konferenser 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



UBN-2018-12-19 § 180 bilaga A 

Särskilt yttrande ärende 10 ersättningar pedagogisk verksamhet 

Mittenstyret har uttalat en tydlig ambition om att under den kommande mandatperioden stärka 
stödet till barn och unga med funktionsnedsättningar för att varje barn ska få det stöd som behövs 
för en trygg och fungerande skolgång. Det kommer genomgående att vara ett prioriterat område för 
utbildningsnämnden och vara vägledande för så väl beslut om budget som för hur övriga beslut 
formuleras. Mittenstyret har i Mål och budget 2019 utökat ramen för tilläggsbeloppen med 10 
miljoner kronor samtidigt som flera uppdrag med inriktning på elever med funktionsnedsättning har 
lämnats till utbildningsnämnden. Dessa inriktar sig på att utreda möjligheten att starta en resursskola 
som med fokus på barn med stora behov, att ta fram transparenta riktlinjer för tilldelning av 
tilläggsbelopp, att npf-anpassa skolmiljöer för att stödja barn och unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt att göra en översyn av skolans ljudmiljöer. Flera av dessa uppdrag 
gynnar också skolornas samtliga elever. Målet är att år för år höja grundbeloppen för att varje barn 
ska få så goda förutsättningar som möjligt. Mittenstyrets tydliga ekonomiska satsning på skolan i Mål 
och budget 2019 innebär också en uppräkning av de pedagogiska ersättningarna, vilket kommer 
elever i särskolan till del. En ansvarfull hantering av budgeten är angeläget för Mittenstyret och att 
tydligt ha täckning i budgeten för politiska beslut som fattas. För oss är ett långsiktigt strategiskt 
arbete för att förbättra för barn och ungdomar med funktionsnedsättning vägen framåt. 

Helena Hedman Skoglund (L) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Linda Eskilsson (MP) 
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