
Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2014-01-23 1 

piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.00 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e v ordf 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Alexandra Westman (M) 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Peter Lööv Roos (MP), t o m § 3 
Tarja Onegård (MP), fr o m § 4 
Karolin Lundström (V) 

Ersättare: Reidar Andersson (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Felicia Lundqvist (KD) 
Helen Sverkel (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Tarja Onegård (MP), t o m § 3 

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

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-01-28 

Sekreterare . Paragrafer 1-31 

Ordförande 

Justerande 

Bengt Sandblad 

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

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-01-23 

Datum för anslags Datum för 

anslags uppsättande 2014-01-30 nedtagande 2014-02-21 
Besvärstiden utgår 2014-02-20 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

1.0.1 Personalläget 
1.0.2 Kalendarium 
3.4 Anmälan om urvalsgrunder för skolplacering i Uppsala kommun 

Personalläget 

Kontoret informera om pågående översyn av kontoret för att nå budget för 
2014. Vidare informeras om att direktör Carola Helenius-Nilsson är 
sjukskriven till och med 9 februari 2014. Jan Holmlund är tillförordnad 
direktör i hennes ställe. 

Kalendarium 

Bengt Sandblad (S) efterfrågar tydligare och mer samlat kalendarium för 
planering och inbjudningar av möten. 

§ 2 

§ 3 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 

Verksamhetsuppföljning - underlag till bokslut 2013. Dnr BUN-2013-
2123 

Beslut 
att i enlighet med kontorets förslag avge Verksamhetsuppföljning -

Underlag till kommunstyrelsens förvaltningsberättelse 2013 till 
kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadeli (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-17 till beslut. 

Verksamhetsuppföljningen tillhör nämndens ärende Bokslut 2014. 
Arbetsutskottet den 16 januari 2014 beslutade att avge preliminär 
verksamhetsuppföljning i avvaktan på nämndbehandling. De handlingar som 
avges till kommunstyrelsen är: 

1) Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 

2) Redogörelse av årets verksamhet samt uppföljning av 
kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och ungdomsnämnden 

3) Uppföljning av policy för hållbar utveckling 

4) Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till 
barn- och ungdomsnämnden 

5) Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet 

6) Uppföljning av kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 

Uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program 2013. Dnr BUN-
2013-1129 

Beslut 
att godkänna uppföljningen av Barn- och ungdomspolitiska programmet 

och översända den till kommunstyrelsen, samt 

att ge kontoret i uppdrag att förelägga nämnden förslag på hur det 
framtida arbetet med programmet kan göras. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-02 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har ansvaret för att i samverkan med 
socialnämnden för barn och unga årligen följa upp barn- och 
ungdomspolitiska programmet. Kontoret har genomfört en uppföljning utifrån 
berörda nämnders och bolags redovisningar. Uppföljningen har remitterats 
till socialnämnden för barn och unga, som inte hade något att erinra. 
Nämnden föreslås godkänna uppföljningen och rapportera den till 
kommunstyrelsen. 

Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag om hur det 
framtida arbetet med programmet kan göras. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 

Budget 2014 - Höjning av ersättningen för obekväm arbetstid. Dnr 
BUN-2013-1319 

Beslut 
att till utförare av omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds höja 

ersättningen under 2014 enligt tabell nedan 

Omsorg under tid då förskola inte 
erbjuds sker mellan klockan 18:30 och 
06:30 vardagar samt lördagar, söndagar 
och helgdagar 

Ersättning 
(ersättningen avser per 
timme oavsett antal barn 
inom angivet intervall) 

1 till och med 5 barn som har beslut om rätt 
till omsorg på obekväm arbetstid 

325 kr per timme 

6 till och med 10 barn som har beslut om 
rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

650 kr per timme 

11 till och med 15 barn som har beslut om 
rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

975 kr per timme 

16 till och med 20 barn som har beslut om 
rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

1 300 kr per timme 

21 till och med 25 barn som har beslut om 
rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

1 625 kr per timme 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-08 till beslut. 

Nämnden beslutade i december 2013 att ersättningen för omsorg på 
obekväm arbetstid 2014 ska vara 300 kr per timme. På grund av ökade 
kostnader för utförarna av obekväm omsorg exempelvis lönekostnader, mat 
och inventarier, arbetsledning och många barn under två år föreslår nu 
kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att ersättningen höjs till 325 kr 
per timme. 

§ 7 

Angående intern kontroll i redovisningsprocessen. Dnr BUN-2012-1564 

Beslut 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger rapport 2012-12-04 från Kommunrevisionen. 

Justerandes sign 

(fa 
Utdragsbestyrkande 

4^ 
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§ 8 

Internkontrollplan för 2014 

Beslut 

att godkänna internkontrollplan för 2014, samt 

att lämna internkontrollplan för 2014 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-17 till beslut. 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska internkontrollen 
omfatta verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av 
efterlevnad av regler, policyer och beslut samt finansiell kontroll. 

Internkontrollplan för 2014 har reviderats utifrån en riskinventering och 
riskbedömning samt utifrån erfarenheter av utförd internkontroll. Planen tar i 
likhet med tidigare planer även hänsyn till den kommungemensamma 
internkontrollplanen avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner 
i ekonomisystemet som kommunstyrelsen har beslutat om. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 

Förslag till inriktning av barn- och ungdomsnämndens 
medborgardialog februari månad till och med juni månad år 2014. Dnr 
BUN-2013-2150 

Beslut 
att enligt förslag fastställa inriktning och tidsplan för nämndens 

medborgardialog februari månad till och med juni månad år 2014. 

att utse Reidar Andersson (M) i Trafiksäkerhetsrådet och Ulla Johansson 
(KD) i Handikappföreningarnas samarbetsorganisation. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-16 till beslut. 

Kontoret föreslår i denna handling inriktning och tidsplanering av nämndens 
medborgardialog för perioden februari månad till och med juni månad. 

Det åvilar uppdragsnämnderna att vara medborgarnas företrädare, och 
ansvaret för den politiska dialogen med medborgarna är ett uppdrag för 
uppdragsnämnderna. Uppdragsnämnderna svarar för utvecklingen av 
medborgardialogen inom respektive ansvarsområde. Tillsammans med 
synpunkts- och klagomålshanteringen är medborgardialogen en del av 
nämndens demokratiarbete och omvärldsbevakning. I dialogen företräder de 
förtroendevalda nämnden. 

Föreslås att Reidar Andersson (M) väljs som kontakperson för majoriteten till 
Trafiksäkerhetsrådet och Ulla Johansson (KD) som kontaktperson för 
majoriteten till HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation). 

Justerandes sign Utd ragsbesty rkande 
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§ 1 0 

Detaljplan för kvarteret Klacken m fl, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-
1988 

Beslut 
att som svar på detaljplan för kvarteret Klacken m fl, Uppsala kommun, till 

plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-16 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet 300 lägenheter i tre kvarter i flerbostadshus 
med centrumverk-samhet i bottenvåningarna. Nämnden har inget att invända 
mot detaljplaneförslaget i sig men utifrån nämndens ansvar för full 
behovstäckning känner nämnden oro för att möjligheten att tillgodose 
behovet av förskoleplatser som konsekvens av planens förverkligande, inte 
kan åstadkommas inom planområdet. Nämnden utgår ifrån att behovet av 
förskoleplatser och grundskoleplatser kan förverkligas i planens närhet. Det 
är positivt att samrådshandlingen så tydligt poängterar bostadsgårdarnas 
utformning. Det är även positivt att ett barnperspektiv har tillförts 
samrådshandlingen. 

§ 1 1 

Tillgång och efterfrågan 

Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan om förskoleplatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 2 

Internavtal 2014 för förskoleverksamhet. Dnr BUN-2013-1925 

Beslut 
att godkänna förslag till internavtal 2014 med Styrelsen för vård och 

bildning om förskoleverksamhet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-10 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden återremitterade den 12 december 2012, § 241, 
internavtal avseende förskoleverksamhet för omförhandling. Avtalet gäller för 
tiden 1 januari till 31 december 2014. 

Föreslaget avtal har förhandlats fram av strateg inom kontoret för barn, 
ungdom och arbetsmarknad och verksamhetsansvariga inom Uppsala vård 
och bildning. Vård & bildnings förskolor som har 60 barn placerade eller mer 
kommer även fortsättningsvis hålla öppet hela ramtiden kl 6.30-18.30 om 
föräldrar har behov av detta. 

Permanenting av lokaler, Tallens förskola. Dnr BUN-2013-2099 

att till kommunstyrelsen skicka upprättat förslag till skrivelse med begäran 
att lokaler motsvarande 110 förskoleplatser för Tallens förskola ska 
permanentas, om möjligt samlokaliseras med en renoverad/ny 
Almtunaskola samt kunna tas i bruk 2015-08-01. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-13 till beslut. 

Tallens förskola är inrymd i en paviljong med tillfälligt bygglov. Bygglovet går 
ut 2015-11-01 och går inte att förlänga. Behovet av förskoleplatser bedöms 
finnas i området även framledes varför platserna behöver permanentas. 
Nämnden begär att kommunstyrelsen tillskriver Uppsala kommuns 
skolfastig hetsbolag med begäran att de 110 förskoleplatser, som i dag finns i 
Tallens paviljongförskola, ska permanentas samt att dessa om möjligt 
samlokaliseras med en renoverad/ny Almtunaskola och står färdiga 1 
augusti 2015. 

§ 1 3 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 4 

Utökning av förskolelokaler, Solskenets förskola. Dnr BUN-2013-2125 

Beslut 
att till kommunstyrelsen skicka upprättat förslag till skrivelse med begäran 

att kommunstyrelsen tillser att detaljplaneändring sker samt tillser att 
Solskenets förskola byggs till för att tillgodose behovet av 
förskoleplatser i området. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-19 till beslut. 

Solskenets förskola ligger i ett område där det saknas förskoleplatser jämfört 
med behovet samtidigt som det pågår och planeras för stor kommande 
bostadsutbyggnad. Barn- och ungdomsnämnden begär att kommunstyrelsen 
tillser att detaljplaneändring sker samt tillser att Solskenets förskola byggs till 
för att tillgodose behovet av förskoleplatser i området. Hur många platser 
som ska byggas till får en utökad tomt utvisa. 

§ 1 5 

Dispens för verksamheter med barn med dubbla placeringar. Dnr BUN-
2013-2126 

Beslut 
att ge de verksamheter som idag har barn med dubbla placeringar, 

exempelvis allmän förskola och dagbarnvårdarverksamhet, dispens 
från de nya regler som träder i kraft 1 januari 2014. Dispens ska ges i 
sex månader från och med 1 januari 2014 till och med 30 juni 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-18 till beslut. 

Enligt det beslut som fattades i barn-och ungdomsnämnden 31 oktober 2013 
kommer Uppsala kommun att betala ut maximalt ett grundbelopp per barn. 
Detta gäller också de barn som är placerade i två verksamheter, exempelvis 
allmän förskola och dagbarnvårdarverksamhet. I dessa fall ska 
verksamheterna dela proportionerligt på ett grundbelopp. På grund av 
omställningsproblem och kort varsel för de fristående verksamheter som 
idag har barn placerade i två verksamheter föreslås att barn-och 
ungdomsnämnden ger dessa verksamheter dispens i sex månader. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 1 6 

Dispens för Förskolan Tärningen HB att driva förskoleverksamhet för 
fyra- och femåringar. Dnr BUN-2013-2152 

Beslut 
att med stöd av 8 kap 18 § skollagen (2010:800) medge undantag för 

Förskolan Tärningen HB att driva förskolverksamhet för fyra- och 
femåringar med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för Karolin Lundströms 
(V) och Bengt Sandblads (S) yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-23 till beslut. 

Förskolan Tärningen HB ämnar starta upp verksamhet i samma lokaler som 
tidigare har använts. Då förskolan Tärningen under hela sin verksamma tid 
har drivits i form av att endast ta emot 4-5 åringar, vill ägaren fortsätta att 
driva verksamheten på samma sätt. Enligt skollagen 8 kap 18 § ska varje 
fristående förskola vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om 
inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med 
hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. I detta fall kan mottagande av 
åldrarna 4-5 år anses vara en "särskild karaktär" då förskolan under sina 22 
verksamma år endast har tagit emot 4-5 åringar. 

Yrkanden 
Karolin Lundström (V) yrkar med instämmande av Bengt Sandblad (S) 
avslag på förlaget med hänvisning till att det inte är förenligt med skollagens 
skrivning om "särskild karaktär". 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 7 

Byte av organisationsnummer och namn för förskolor inom 
Kids2Home. Dnr BUN-2013-1714 

Beslut 
att godkänna att Kids2Home Årsta AB byter namn till Kids2Home 

Förskolor AB från och med 1 januari 2014. I det nybildade företaget 
kommer för Uppsala kommun Kids2Home Karlsro AB och, Kids2Home 
Seminariet AB att ingå. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-07 till beslut. 

Kids2Home Årsta AB genomför en fusion där tidigare dotterbolag 
Kids2Home Ekerö AB, Kids2Home Karlsro AB, Kids2Home Seminariet AB 
och Kids2Home Stockholm AB fusioneras in i att nytt företag, Kids2Home 
Förskolor AB från och med den 1 januari 2014. Den nya företaget 
Kids2Home Förskolor AB byter i samband med detta organisationsnummer. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

i l 
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§ 1 8 

Kids2Home - Ansökan om höjning av ersättning för obekväm omsorg. 
Dnr BUN-2013-1714 

Beslut 
att avslå ansökan från Kids2Home om höjd ersättning för obekväm 

omsorg till 475 kr/timme för 1-4 barn samt därefter ytterligare 475 kr för 
vart fjärde barn med hänvisning till nämndens beslutade 
ersättningsnivåer för år 2014, samt 

att ge uppdrag till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att 
upprätta ett avtal med Kids2Home som reglerar åtagandet och villkor 
för att bedriva obekväm omsorg i tid. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-19 till beslut. 

Kids2Home har bedrivit obekväm omsorg i ca 12 månader på tre olika 
förskolor i Uppsala. Kids2Home har ansökt om höjd ersättning 2014 på 
grund av ökade kostnader. 

Ersättningen under 2013 har varit 300 kr/timme för 1-5 barn, 600 kr för 6-10 
barn o s v . För år 2014 är utgår ersättning för obekväm omsorg med 
325 kronor per timme för 1-5 barn, o s v . 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 9 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet, Sagokistan ekonomiska förening. Dnr BUN-2013-
2042 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5§ skollagen (2010:800) godkänna Sagokistan 

ekonomisk förening att bedriva förskola under förutsättning att 
företaget följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav 
angående pedagogiska lokaler, inkommer med de kompletteringar 
som framgår nedan samt att dessa dokument uppfyller de krav barn-
och ungdomsnämnden ställer för att ge godkännande till enskild 
huvudman att bedriva förskola, 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 
med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 124 001 kr 18 422 kr 3 720 kr 
1-2 år tom 25 tim per vecka 98 555 kr 18 422 kr 2 957 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kr 18 422 kr 3 004 kr 
3-5 år tom 25 tim per vecka 86 064 kr 18 422 kr 2 582 kr 
Allmän förskola 64 500 kr 18 422 kr 1 935 kr 

Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-19 till beslut. 

Sagokistan ekonomisk förening ämnar bedriva förskoleverksamhet i Näs 
Focksta från och med våren 2015. Verksamheten kommer att bestå av 25-35 
barn i åldrarna 1-5 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 0 

Avtal gällande verksamhetförlagd utbildning inom elevhälsa med 
medicinsk inriktning. Dnr BUN-2014-0002 

Beslut 
att godkänna förslag till avtal mellan Uppsala Universitet och Uppsala 

kommun, genom barn-och ungdomsnämnden och utbildnings-och 
arbetsmarknadsnämnden, gällande verksamhetsförlagd utbildning 
inom elevhälsa med medicinsk inriktning under perioden 2014-01-01 till 
och med 2014-12-31, 

att godkänna förslag till avtal mellan barn-och ungdomsnämnden, 
utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden och Styrelsen för vård och 
bildning gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med 
medicinsk inriktning under perioden 2014-01-01 till och med 2014-12-
31, samt 

att ovan beslut gäller under förutsättning att utbildnings-och 
arbetsmarknadsnämnden fattar samma beslut som barn-och 
ungdomsnämnden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-07 till beslut. 

Universitetets utbildningar inom folkhälsa och omvårdnad har avgörande 
betydelse för kommunens personalförsörjning. Samarbetet mellan 
universitetet och kommunen är därför av stor vikt. Avtalet mellan Uppsala 
Universitetet och Uppsala kommun avser verksamhetsförlagd utbildning för 
relevanta inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet. 

Styrelsen för vård och bildning åtar sig genom detta avtal utan kostnad att 
samordna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för specialistsjuksköterske-
utbildningarna inom öppen sjukvård samt barn och ungdom avseende 
elevhälsa med medicinsk inriktning i både kommunal och fristående skola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 1 

Uppföljning av Ungdomsteamets drogförebyggande arbete med 
grundskolans elever. Dnr BUN-2014-0033 

Beslut 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-07 till beslut. 
Rapporten innehåller en redovisning av Ungdomsteamets verksamhet och 
hur nämndens bidrag till teamet används. 

Ungdomsteamet arbetar med tidigt upptäckt av alkohol- och drogmissbruk 
hos grundskole- och gymnasieelever (12-20 år) och med sociala insatser för 
att motverka sådant bruk. Socialnämnden för barn och unga (SBN) har slutit 
ett avtal med Vård & bildning om öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar 
0-20 år där Ungdomsteamet ingår. Barn- och ungdomsnämnden (BUN) har 
delfinansierat verksamheten under 2013 med 850 000 kr och utbildnings-
och arbetsmarknadsnämnden (UAN) med 1 100 000 kr. För 2014 har UAN 
sänkt bidraget till 550 000 kr. 

Rapporten visar att Ungdomsteamets insatser uppskattas av ungdomar, 
föräldrar och de skolor man har ett samarbete med. Det finns indikationer 
om att insatserna bidrar till att ungdomarna använder droger i mindre 
utsträckning efter kontakt med Ungdomsteamet. Vidare finns indikationerna 
på att både ungdomar och föräldrar mår bättre efter kontakt med och insats 
från Ungdomsteamet. Berörda skolor rapporterar att man är nöjda med 
insatserna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• • K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2014-01-23 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
17 

§ 2 2 

Anvisningar för beslut om tilläggsbelopp för elever i grundskolan och 
grundsärskolan med omfattande behov av särskilt stöd. Dnr BUN-2014-
0003 

Beslut 

att återremittera ärenden för förtydliganden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-07 till beslut. 
Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att återremittera ärendet för förtydliganden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 2 3 

Anmälan om urvalsgrunder för skolplacering i Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2014-0121 

Beslut 

att i enlighet med kontorets förslag avge yttrande till Skolinspektionen. 

Reservationer 

Tomas Lindh (S) anmäler särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-22 till beslut. 
Skolinspektionen har i inkommen handling till Uppsala kommun gett 
kommunen möjlighet att yttra sig angående den anmälan om urvalsgrunder 
för skolplacering som Skolinspektionen mottagit den 17 december 2013. 
Anmälaren framför att kommunen använder sig av felaktiga urvalskriterier 
och en felaktig rangordning av urvalskriterier för skolplacering. Anmälaren 
uppger också att kommunens tolkning av begreppet "relativ närhet" är 
felaktig. 
Barn- och ungdomsnämnden fattade den 12 december 2013 beslut om nya 
regler för antagning till de kommunala grundskolorna i kommunen. Enligt 
beslutet ska de nya reglerna vara bättre anpassade till skollagen och 
principen om eget val. I reglerna går att läsa att alla elever placeras efter 
eget val så långt det är möjligt. 

I yttrandet framför nämnden att om Skolinspektionen finner att Uppsala 
kommuns regler för skolplacering strider mot skollagen avser nämnden 
besluta om nya regler. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 2 4 

Avtalsersättning till Styrelsen för vård och bildning för fritidsklubbar år 
2014. Dnr BUN-2013-2151 

Beslut 
att utöver beslutad ersättning till Styrelsen för vård och bildning för 

fritidsklubbar ersätta producenten med ytterligare 1 450 000 kr år 
2014, samt 

att ersättningen ska rymmas inom ramen för nämndens totala budget. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-20 till beslut. 

Nämnden beslutade 2013-12-12 att ur nämndens budget för 
skolbarnsomsorg ersätta Styrelsen för vård och bildning med 13 160 000 
kronor till fritidsklubbar. Uppdraget redovisas årligen till nämnden. När det 
gäller kostnaden för öppen fritidsverksamhet med fritidsklubbar kom 
kostnaden att underskattas. I beräkningsunderlaget till kontorets avtalsdialog 
med verksamhetsansvarig inom Vård & bildning saknades helårskostnaden 
för de nystartade fritidsklubbarna i Almunge och Ramsta. Kostnaden, 1 450 
tkr, fanns därför inte med i underlaget för nämndens budgetbeslut. 

Kontoret föreslår att Styrelsen för vård och bildning får en kompletterande 
ersättning med 1 450 tkr för fritidsklubbarna i Ramsta och Almunge. 
Avtalsersättningen ska rymmas inom ramen för nämndens totala. 

§ 2 5 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Bolivia Chasqui. Dnr BUN-
2013-2144 

Beslut 
att bevilja Föreningen Bolivia Chasqui verksamhetsbidrag med 126 500 kr 

för år 2014 från nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-07 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen Bolivia Chasqui erhåller ett 
verksamhetsbidrag om 126 500 kr för sin öppna fritids- och kulturverksamhet 
riktad till barn och unga i Uppsala, 

Justerandes sign A Utd ragsbestyrka nde 
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§ 2 6 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället. 
Dnr BUN-2013-2130 

Beslut 
att bevilja Föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället verksamhetsbidrag med 

300 tkr för år 2014 ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-07 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen TRIS- tjejers rätt i samhället, erhåller ett 
verksamhetsbidrag om 300 tkr. För 2013 fick de 200 tkr och inför 2014 
utökar de verksamheten med fler aktiviteter särskilt riktat till barn- och unga 
och därav föreslås de få ett utökat bidrag. 

Rapporter 

Helen Sverkel (S) och Anna-Lena Ettemo (FP) informerar om möten på 
Fyrisgården. 

§ 2 8 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

§ 2 7 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 9 

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. 

§ 3 0 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§ 3 1 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 12 december 

2013 till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 12 december 
2013. 

Justerandes sign f\T\ Utdragsbestyrkande 
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BUN 2014-01-23 
§ 4, Bilaga 1 

Särskilt yttrande i bam- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

Vi inom de rödgröna partierna i barn- och ungdomsnämnden håller inte med om det som står i 
den verksamhetsuppföljning för 2013 som majoriteten presenterat. 

Hade vi varit i majoritet i kommunfullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden hade 
förutsättningar och innehåll i verksamheten sett annorlunda ut. 

Vår kritik handlar om innehållet, där man säger sig ha uppnått ett antal mål, där vi ser 
verkligheten på ett annat sätt. Som exempel kan vi nämna segregationen i skolan och 
kvaliteten i barnomsorgen. Den glättade bild som den borgerliga alliansen målar upp stämmer 
dåligt överens med verkligheten. 

Det handlar också om strukturen i dokumentet, där ett antal av målen är svåra eller omöjliga 
att mäta. Detta leder t i l l att dokumentet säger ganska lite. 

Det handlar slutligen även om formen dokumentet är skrivet på. Vem är målgruppen? Vem 
ska ta del av innehållet och för vilket syfte? Vänder man sig t i l l medborgarna borde 
dokumentet få en helt annan utformning. 

Köj ^öcialueinokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Tarja Onegård, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

2014-01-23, ärende 1.1 

Verksamhetsuppföljning - underlag för bokslut 2013 



BUN 2014-01-23 
§ 5, Bilaga 2 

Särskilt yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

2014-01-23, ärende 1.2 

Uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program 

Den uppföljning som gjorts visar att man inte gjort tillräckligt mycket för att genomföra det 
fastställda barn- och ungdomspolitiska programmet. 

Många nämnder gör inte det de borde och redovisar inte vad de gjort på ett tillräckligt tydligt 
sätt. 

Den politiska styrningen som behövs för att med kraft genomföra programmet saknas. Den 
borgerliga alliansen verkar inte vara tillräckligt intresserad av uppgiften. 

Vi inom de rödgröna partierna ser detta som ett mycket viktigt program och anser att det 
måste få ett tydligare genomslag inom alla kommunens verksamheter. 

A 
Uppsalå^O 14-01-2;8 
f 

FöivSj)*fialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Tarja Onegård, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 



BUN 2014-01-23 
§ 23, Bilaga 3 

Särskilt yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

2014-01-23, ärende 3.4 

Anmälan om urvalsgrunder för skolplacering i Uppsala kommun 

Det är inte bra att så ensidigt gå på avstånd som urval. 

Detta innebär att barn och ungdomar på landet har mycket sämre chans att få gå på en skola 
de verkligen vil l gå på i Uppsala. 

Reglerna borde vara: 
En elev som har en skola inom den gräns som berättigar t i l l skolskjuts ska erbjudas en plats på 
en skola inom denna gräns om vårdnadshavare så önskar. 

Detta ska inte innebära att man automatiskt får förtur t i l l en skola före en elev som åker 
skolskjuts. Rektor ska kunna välja eleven från "landet" om den andra eleven får plats på en 
annan skola inom stan och utan skolskjuts. 

Skäl för detta skulle kunna vara hög motivation att gå på skolan. Önskemål att delta i skolans 
profilaktivetetet som idrott, teater, musik osv. 

V i måste lyfta eleverna som vi l l välja och hjälpa alla t i l l samma chans att få välja oavsett vart 
de bor eller om deras föräldrar inte har intresset och förmågan att avgöra detta. 

Elever som inte väljer ska handledas ti l l ett positivt val. Att bli placerad är INTE positivt. 

Tomas Lindh (S) 


