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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 18:15. 

Beslutande: Caroline Hoffstedt (S), ordförande 
Elin Stening (MP), tjänstgörande 
ersättare §§ 180-181 
Linda Eskilsson (MP), 1:e vice 
ordförande § § 182-196 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e 
vice ordförande 
Mattias Kristenson (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Klas-Herman Lundgren (S), 
tjänstgörande ersättare 
Agneta Boström (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Gabriella Lange (M) 
Sanna Sundvall (MP), 
tjänstgörande ersättare 
Sverker /blund (V) 
Anna Manell (L) 
Anna Johansson (C), 
tjänstgörande ersättare § 180 
Unn Harsem (C) §§ 181-196 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KD) 

Ersättare: Awring Koyi (S) 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Anna Johansson (C) §§ 181-196 
Elin Stening (MP) §§ 182-196 
Sarah Havneraas (KD) 

Utses att justera: Christopher Lagerqvist (M) Paragrafer: 180 - 196 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, 2017-12-20 

Underskrifter: 
Caroline Hoffstedt, ordförande C istopher Lagerqvist, justerare 

Lars Niska, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
2017-12-18 Sista dag att överklaga: 2018-01-12 
2017-12-22 Anslaget tas ner: 2018-01-15 

www.uppsala.se  och Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 

'N" 
Lars Niska, sekreterare 



upP,19,13 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

Övriga Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 
deltagare: Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Berit 

Svantesson HR.-chef, Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Katarina Håkansson 
koordinator, Ingela Hamlin chef grundskolan §§ 180-183, Erik Ojala chef 
gymnasieskolan, Gitt Näsberg chef förskolan, Jesper Djupström lokalchef. Märit 
Gunneriusson Karlström enhetschef, Elin Lundkvist controller och Johan Westerling 
handläggare §§ 182-186, Calle Ljungren avdelningschef § 187 och Micke Nyström 
fastighetsutvecklare § 187. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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3(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 180 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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4(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 181 

Information om systematiskt kvalitetsarbete i förskoleklass och fritidshem 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 2017-12-18 presenterade representanter från kommunala och fristående 
skolor sitt systematiska kvalitetsarbete gällande förskoleklass och fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

e_ca 
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5(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 182 

Utvärdering av kvalitetsseminarium 23 november 

Nämnden diskuterade det kvalitetsseminarium som genomfördes den 23 november och gav 
återkoppling inför nästa års kvalitetsseminarium. Bland annat påpekades att nämndens frågor borde ha 
delgivits rektorerna i förväg så att de kunde få mer tid att förbereda sina svar. Därutöver framfördes att 
nämnden behöver följa upp svaren ett halvår senare utifrån vilka åtgärder som vidtagits på de aktuella 
skolorna. Nämnden kan med fördel organisera samåkning till mötet. Ordföranden och förvaltningen 
tar med sig dessa synpunkter inför nästa års planering. 

§ 183 

Aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin gör en fördjupad föredragning om grundskolans 
kunskapsresultat. 

Oppositionen efterfrågar en skriftlig dokumentation av redovisningen. Förvaltningen meddelade att en 
skriftlig dokumentation över analysen av skolresultaten för samtliga skolformer redovisas enligt 
nämndens beslutade årshjul i mars 2018. Rapporteringe sker i mars för att kunna inkludera även 
gymnasieskolans resultat som inkommer senare än de andra skolformerna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

u4- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 184 

Månadsrapport ekonomi 
1JBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 18 december presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för 
november 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 20 17-12-12 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

y,64 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 185 

Uppföljning av antalet av kränkande behandlingsärenden som går till 
Skolinspektionen 
UBN-2017-3899 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-09-27 § 123 att uppdra åt förvaltningen att genomföra en 
fördjupad analys av det ökade antalet rapporterade kränkningar samt de ökade antalet fall av kritik 
från Skolinspektionen på grund av kränkande behandling. 

Utredare Johan Westerling återrapporterar uppdraget till nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 186 

Uppföljning HBTQ 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utredare Johan Westerling föredrog IIBTQ-satsningen inom elevhälsoteamen. Utbildningen syftade 
till att öka kunskapen om BBTQ-personers livssituation och främja ett bra bemötande. 

Beslutsunderlag 
Hbtq-Elevhälsoteamssatsningen - Vilka effekter gav den? 2017-12-18 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

9(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 187 

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 - läsåret 2021/ 2022 
med utblick mot 2030 
UBN-2017-4924 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018-läsåret 2021/2022 med utblick mot 
2030, enligt bilaga, 

att överlämna lokalförsörjningsåtgärderna i planen till kommunstyrelsen för fastställande och 
genomförande, 

att ge förvaltningen, i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun 
Skolfastigheter AB, justeringsmandat i genomförandet vad gäller slutligt platsantal och 
genomförandetid för lokalförsörjningsåtgärderna, 

att uppdra till förvaltningen, i samverkan med övriga berörda förvaltningar och Uppsala kommun 
Skolfastigheter AB, att inleda beställningsprocessen av åtgärderna inom de ramar som fastställs 
av kommunfullmäktige i Mål och budget, 

att uppdra till förvaltningen att genomföra de verksamhetsförändringar som framgår av eller som 
hävs för genomförandet av lokalåtgärderna enligt planen, samt 

att godkänna att utredningen av en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta fortsättningsvis ska 
ingå som del av fördjupningsstudie för Gottsunda centrum södra. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om ansvarsfördelning och gemensam beredning gällande 
utbildningslokaler (KSN-2014-1581, KSN-2016-0531) har utbildningsförvaltningen, 
kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram Lokalförsörjningsplan för 
pedagogiska lokaler 2018-läsåret 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-12-12 § 122 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-24 
Förslag till Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 till och med läsåret 2021/2022 med 
utblick mot 2030 2017-11-24 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPRI.2 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 188 

Information om digital publicering av statistik och rapporter 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunikationsstrateg Staffan Ceder visar den nya form av digital publicering av statistik och 
rapporter gällande kvalitetsuppföljning som förvaltningen tagit fram. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 189 

Lägesrapport studie- och yrkesvägledning 
UBN-2017-5655 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Reservation 
Unn Harsem (C), Christopher Lagerqvist (M), Martin Wisell (KD) och Anna Manell (L) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Unn Harsems (C) yrkande. 

Särskilt yttrande 
Caroline Hoffstedt (S), Linda Eskilsson (MT) och Sverker Åslund (V) lämnar särskilt yttrande: 
Majoriteten i Utbildningsnämnden avslår Centerns yrkanden med följande motiveringar. 

För att elever ska nå kunskapsmålen och lämna skolan med en gymnasieexamen sker sammanhållna 
insatser utifrån flera yrkeskategorier och arbetslag; skolledare, lärare, speciallärare, elevhälsa och 
studie-och yrkesvägledare. Ska arbetet fungera måste de olika kompetenserna samverka runt eleven. 
Att förvaltningen på central nivå ska bryta ut en yrkeskategori för utvärdering ur ett elevperspektiv ser 
vi därför inte som prioriterat. Därtill finns en risk att ytterligare enkätundersökningar på initiativ från 
nämnd och förvaltning kan bidra till att öka lärares arbetsbelastning, vilka ofta måste involveras för 
att praktiskt kunna genomföra studier av detta slag. Utvärdering av elevernas samlade bedömning av 
skolans arbete med undervisning, lärande, trygghet och delaktighet sker istället via årliga elevenkäter. 
Självklart kan också enskilda studie- och yrkesvägledare som önskar det ta initiativ till att följa upp 
elevernas återkoppling på insatserna. 

Syftet med omorganiseringen av studie- och yrkesvägledningen har varit att få till en studie- och 
yrkesvägledning som blir en mer integrerad del av skolans arbete och där elever inte ska vara 
hänvisade till enstaka samtal för att få stöd att göra väl underbyggda val. För att göra detta behövs en 
organisation där rektor leder och fördelar arbetet mellan olika yrkeskategorier på sin skola. Vi har 
valt en sådan inriktning då vi känner stor tillit till att våra skolledare, i enlighet med skollagen, kan ta 
ansvar för att avgöra i vilken omfattning olika kompetenser behövs för att elever ska nå måluppfyllelse 
och hur olika yrkeskategorier bättre kan samverka för att stödja eleverna. Att återigen specifikt börja 
följa en yrkeskategoris omfattning på våra skolor ser vi är en tillbakagång till att nämnden styr på 
nyckeltal. Vi ser inte heller rationaliteten i att bryta ut en yrkeskategori framför andra viktiga 
yrkeskategorier i en sådan redovisning. Nämnden följer upp de beslutade riktlinjerna för studie- och 
yrkesvägledning och tillser därigenom att elever får den studie- och yrkesvägledning som de har rätt 
till i de olika årskurserna. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 1 juni 2016 bland annat att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att genomföra en organisationsförändring för studie-och yrkesvägledningen samt att fastställa riktlinjer 
för studie- och yrkesvägledning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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101?».13, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

I nämndens verksamhetsplan för 2017 har förvaltningen fått i uppdrag att följa upp riktlinjerna för 
studie- och yrkesvägledning (SYV). 

I bilagd lägesrapport redovisas arbetet som gjorts efter beslutet. Underlaget i rapporten består dels av 
SYV-samordnarens beskrivning av sitt uppdrag, dels av enkätsvar från rektorer i den kommunala 
grund- och gymnasieskolan. 

Redovisningen i lägesrappörten indikerar att studie- och yrkesvägledningen till stor del bedöms 
fungera i enlighet med beslutade riktlinjer. Fortsatt arbete pågår för att säkerställa att en plan för 
studie- och yrkesvägledningen finns på samtliga skolor. 

Konsekvenser för barn/elever 
Skolan har ett viktigt uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. 
Fortsatt arbete pågår för att studie- och yrkesvägledningen ska vara likvärdig och av god kvalitet. 

Yrkande 
Unn Harsem (C) yrkar: 
att (1) till nästa utvärdering låta en enkät gå ut till ett antal elever i åk I på gymnasiet där man frågar 
om deras upplevelse av den studie- och yrkesvägledning de fått i grundskolan. Har den t. ex. hjälpt 
dem att göra ett bra gymnasieval? 
att (2) förvaltningen redovisar hur många elever varje SYV har idag, efter att nyckeltalet tagits bort. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det utöver föreliggande förslag finns ett tilläggsyrkande. 

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

Ordförande ställer Unn Harsems (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar att 
avslå detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04 
Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning, lägesrapport 2017-12-04 
Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 190 

Verksamhetsplan och budget 2018 
UBN-2017-3912 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan och budget 2018. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig 
med hänvisning till egna budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden fastställer i december varje år verksamhetsplan och budget för kommande år. 
Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa att 
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018-20 förverkligas. Nämndens 
verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning att omsätta den i praktiken. I en 
uppföljningsbilaga ska anges hur mål och uppdrag ska följas upp. Denna bilaga samt 
internkontrollplan kommer att läggas fram för beslut vid nämndens nästkommande möte. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-12-12 § 123 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04 
Förslag till Verksamhetsplan och budget 2018 för utbildningsnämnden 

   

Justerandes sign 

ei)( 
Utdragsbestyrkande 
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Uplinita UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 191 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Tallens förskola, C Företaget 
UBN-2017-4909 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk 
förening orgnr 769608-3406, som huvudman för förskoleenheten Tallen för upp till 112 barn i de 
nuvarande lokalerna på Oxelgatan 13B. 

Sammanfattning 
C Företaget ansöker om godkännande för fristående förskoleverksamhet, Tallens förskola. Företaget 
driver Tallens förskola på entreprenad från Uppsala kommun fram till och med 2018-07-31. Avsikten 
är att fortsätta att i egen regi driva förskolan i nuvarande lokaler belägna i Fålhagen. Verksamheten 
avses omfatta 112 platser fördelade på sex avdelningar. Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande 
lämnas om huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av 
skolväsendet som anordnas av Uppsala kommun. 

Huvudmannen har inkommit med samtliga efterfrågade ansökningshandlingar. Utifrån de uppgifter 
som framkommer av ansökan och utredningen i ärendet bedömer utbildningsförvaltningen att C 
Företaget Barnomsorg Bull har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 
Utbildningsförvaltningen bedömer vidare att ett godkännande inte innebär påtaliga negativa följder på 
lång sikt för de förskolor som anordnas av Uppsala kommun. 

Beslutet gäller under förutättning att de pedagogiska lokalerna följer milj ökontorets och 
brandskyddsmyndighetens krav. 

Godkännandet gäller de nuvarande lokalerna vars bygglov upphör 2020-06-30. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-12-12 § 124 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-27 
Ansökningshandlingar 2017-10-20 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 192 

Verksamhetsbeskrivning Uppsala Elevkårer 2018 
UBN-2017-4887 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna Uppsala elevkårs förslag till verksamhetsbeskrivning för 2018. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 23 november 2017 att godkänna överenskommelsen Med Uppsala 
Elevkårer för perioden 2018-01-01 — 2018-12-31. I överenskommelsen om verksamhetsstöd för 
perioden anges att Uppsala Elevkårer åtar sig att bedriva verksamhet enligt verksamhetsinriktning och 
prestationer i bilagd verksamhetsbeskrivning. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-12-12 § 125 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-30 
Verksamhetsbeskrivning 2018 Sveriges Elevkårer i Uppsala 2017-12-04 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 193 

Yttrande gällande revisionsrapport - Granskning av arbetsgivarfrågor 
UBN-2017-4167 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna svar till revisionen enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har gjort en granskning av hur arbetsgivarfrågorna hanteras i kommunstyrelsen, 
äldrenämnden och utbildningsnämnden. 

Det övergripande syftet med projektet har varit att granska på vilket sätt kommunstyrelsen och 
nämnderna styr och följer upp arbetsgivarfrågorna samt om ansvarsfördelning är tydlig och 
dokumenterad. Granskningen består av följande tre huvudområden: 

- Övergripande arbetsgivarfrågor med fokus på arbetsmiljö 
- Kompetensförsörjning, rekrytering, vikariehantering och avslut av anställning 
- Kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering 

Kommunstyrelsen, äldrenämnden och utbildningsnämnden har uppmanats att yttra sig över de 
rekommendationer som lämnas efter granskningen. 

I bilagt förslag till yttrande redovisas det arbete som igångsatts i utbildningsförvaltningen utifrån 
nämndens plan för strategisk kompetensförsörjning. I de kommunövergripande frågorna föreslås 
nämnden hänvisa till kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-12-12 § 126 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04 
Förslag till yttrande över granskningsrapport om arbetsgivarfrågor 2017-12-04 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPlealki UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 194 

Nämndinitiativ gällande elevkullarnas tillväxt över tid från Unn Harsem 
(C) Christopher Lagerqvist (M), Anna Manen (L) och Martin Wisell (I(D) 
UBN-2017-5670 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att som svar hänvisa till den befolkningsstatistik som finns tillgänglig på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 23 november väckte Unn Harsem (C), Christopher Lagerqvist (M), 
Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD) ett initiativ där man efterfrågar information om 
elevkullarnas storlek från tio år tillbaka i tiden och prognos för relevanta årskullar framåt. 

På hemsidan uppsala.se/befolkningsstatistik  finns bland annat rapporten "Befolkningsprognos för 
Uppsala kommun 2017-2050". Rapporten innehåller bland annat prognos för ålersgrupper som går att 
relatera till de olika skolformerna fram till år 2050. Rapporten innehåller också information om 
befolkningsförändringar från år 2005 och framåt. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-12-12 § 127 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04 
Nämndinitiativet 2017-11-22 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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une» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 195 

Anmälningsärenden 

Nämndinitiativ angående tidigare skolstart från Anna Manell (L), bilaga A § 195. 

§ 196 

Delegationsärenden 
UBN-2017-0675 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2017-12-18 

1. Delegationsbeslut från och med 2017-11-23 — 2017-12-18 
- Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller annan myndighet, 
7.1.6 
- Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
- 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, 7.5.4 
- 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 
- 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 dom — överklagat beslut, UBN-2017-2624 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-2437 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-3523 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-4068 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-2554 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-2814 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-2815 

4. Skrivelser/Avtal 
- Bilaga till samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Östhammars kommun, UBN-2017- 
5715 
- Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:57 En ny kommunallag 
- Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:62 Avtal om kopiering och tillgängliggörande i 
skolorna fr.o.m. 2018 
- Rapport från Skolverket — Utvärdering av Skolverkets stöd till samordnare inom generella 
insatser 2017-12-04 

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

6. Protokoll från utskott 
- Förskoleutskottet 2017-12-06 
- Grundskoleutskottet 2017-12-06 
- Arbetsutskottet 2017-12-12 

7. Protokoll från facklig samverkan 

8. ProtokolUprotokollsutdrag — övrigt 
- Utbildningsnämnden 2017-11-23 

9. Inbjudningar / Konferenser 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Fråga angående tidigare skolstart 

Frågan gäller skolstart för barn som vill börja 1:an istället för förskoleklass fr o m ht-18. 
Propositionen har bifallits i riksdagen, men skollagen har inte ändrats. Enligt Skolverkets 
upplysningstjänst ska ändringen inte träda i kraft förrän ht-18. Informationen kring tidigare 
skolstart på Uppsalas hemsida är dock borttagen. Eftersom den nya lagen kräver 
godkännande av rektorn ställer detta till problem, då man i Uppsala inte har 
upptagningsområden och fritt skolval. 
Hur och när ska den nya lagen tillämpas i Uppsala kommun? 
Hur ska föräldrar göra som söker skola när skolvalet öppnar i jan/feb-18? 
Hur ska föräldrar göra som söker skola från augusti 2018? 

Anna Manell (L) 
2017-12-18 

uCk 
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