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piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.00 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Eleonore Lundqvist (M) 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e v ordf Anna-Lena Ettemo (FP), t o m §177 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Felicia Lundqvist (KD) 
Marcus Nåsby (M) 
Gustaf Almkvist (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP), fr o m § 178 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S), t o m § 177 
Helen Sverkel (S) 
Peter Lööv Roos (MP) 

övriga deltagande Carola Helenius-Nilsson, Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för 
föredragning av sina respektive ärenden, Hona Szatmari Waldau (V), kommunalråd 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2012-09-07 

Sekreterare ..hM:m<^ ^Mc^MtL 
5rstin Sundqyjst ,—-

Ordförande 

Justerande\ 

Paragrafer 170-189 

/ \Céoi)ia PVr 

v~Bengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2012-08-30 
Datum för Datum för anslags 
anslags uppsättande 2012-09-11 nedtagande 2012-10-03 

Besvärstiden utgår 2012-10-02 
Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift ....t^.k^.....å..L^iiQi^ 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§170 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställes enligt följande: 

Forum för skolan 
Myndighetschef 
Anmälan angående skolplacering och förskoleplacering i Uppsala 
kommun 
Arbetsordning strukturersättning för förskolorna och grundskolorna i 
Uppsala kommun 
Läromedel i grundskolan 
Uppdragsplan 2013-2016 utgår 
Föräldrarådet på Ramsta skola: Behov av fritidsklubb utgår 

§171 

Forum för skolan 

Susanne Walidén och Therese Hartman, Uppsala universitet, informerar om 
Forum för skolan - som kulturmiljö och arbetsplats. 

Pedagogiska lokaler och strategisk försörjning av pedagogiska lokaler 

Information ges om att planeringen av pedagogiska lokaler går planenligt. 

§173 

Myndighetschef 

Ylva Stadell (S) frågar om tillsättningen av myndighetschef inom barn- och 
ungdomsnämnden. 

Kontoret informerar om att organisationen ses över. 

§172 
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§174 

Motion, väckt av Kristin Lilieqvist (MP), om ökad transparens i 
kommunens organ. Dnr BUN-2012-0907 

Beslut 
att som svar på motion om ökad transparens i kommunens organ till 

kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande innebärande att 
nämnden föreslår att motionen ska avslås. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Helen Sverkel (S) 
och Peter Lööv Roos (MP) reserverar sig till förmån för Peter Lööv Roos 
(MP) yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-07-03 till beslut. 

I motion väckt av Kristin Lilieqvist (MP), föreslås att samtliga nämnder 
(inklusive kommunstyrelsen) som utgångspunkt ska ha öppna sammaträden, 
förutom när personalärenden, myndighetsutövning mot enskild eller frågor 
med sekretess berörs. Nämnder som vill ha slutna sammanträden kan 
särskilt besluta om detta. Kommunstyrelsen sammanträden ska dessutom 
sändas på webb-TV. Nämnden håller med motionären om att det är viktigt 
att medborgarna får information om vad som händer i de politiska organen 
samt att kunna höra av sig till politiker med åsikter. Det kan dock ske på 
andra sätt än genom öppna sammanträden. Nämndhandlingar läggs ut på 
kommunens hemsida 1 vecka före nämndsammanträdet. Det ger 
medborgarna god möjlighet att i förväg ta del av vad nämnden kommer att 
behandla på nästkommande sammanträde samt möjlighet att ta kontakt med 
nämndens ledamöter och diskutera ärenden. Protokoll inklusive 
reservationer läggs också ut på kommunens hemsida. En fastställd plan för 
medborgardialoger med föreningar och organisationer finns. 
Medborgardialoger och informationsmöten har dessutom arrangerats i 
särskilt viktiga frågor. Beredskap finns att svara upp mot initiativ om dialog 
från medborgare. Av nämnden utsedda "kontaktpolitiker" träffar föreningar 
och organisationer. Genom "Synpunkts- och klagomålshantering" har 
medborgare möjlighet att skriftligen höra av sig till nämnden med frågor, 
synpunkter och klagomål. Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden att 
den väl uppfyller motionärens syften med transparens i kommunens organ 
och föreslår att motionen ska avslås. 

Yrkanden 
Peter Lööv Roos (MP) yrkar bifall till motion väckt av Kristin Lilieqvist (MP) 
om ökad transparens i kommunens organ. Barn- och ungdomsnämnden 
finns till för kommunmedborgarna, och dessa ska på ett okomplicerat sätt ha 
insyn i nämnden. Transparens är en demokratifråga och kan bara vara till 
fördel för nämnden och dess uppdrag. 
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Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lööv Roos (MP) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Direktupphandling av konsultativa tjänster. Dnr BUN-2011-0311 

Beslut 
att i enlighet med kontorets förslag avge yttrande till Kommunrevisionen, 

att vid köp av konsultativa tjänster ska bam- och ungdomsnämnden 
informeras om när beloppsgräns för direktupphandlingar (15 kap 3 § 
LOU) överskrids. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-08-14 till beslut. 

Kommunrevisionen har i skrivelse 2012-05-09 berett barn- och 
ungdomsnämnden tillfälle att yttra sig angående avtal avseende köp av 
konsulttjänst. 

Revisorerna i Uppsala kommun har fått uppdraget att granska avtal 
avseende köp av konsulttjänst. Barn- och ungdomsnämnden ska enligt 
uppdraget klarlägga varför avtalet belopp om 285 tkr väsentligt överskrides. 

Yrkanden 
Bengt Sandblad (S) yrkar tillägg av att-sats lydande "att vid köp av 
konsultativa tjänster ska barn- och ungdomsnämnden informeras om när 
beloppsgräns för direktupphandlingar (15 kap 3 § LOU) överskrids." Övriga 
tjänstgörande ledamöter biträder yrkande. 

§175 

samt 
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§176 

Detaljplan för del av kvarteret Gudmund i Luthagen, Uppsala kommun. 
Dnr BUN-2012-0976 

Beslut 
att som svar på detaljplan för del av kvarteret Gudmund i Luthagen, 

Uppsala kommun, till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat 
förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-07-04 till beslut. 

Detaljplanen innebär att möjliggöra cirka 100 nya bostäder i kvarteret 
Gudmund i Luthagen. Lokaler för kontor och handel inklusive servering 
medges i hela bottenvåningen. Bostadsgårdarna ska rymma ytor för lek och 
vistelse för samtliga boenden. Nämnden har inget att invända mot 
detaljplaneförslaget under förutsättning av att de boende i de blivande 
bostäderna kan få sitt förskolebehov tillgodosett i omgivningen. Nämnden 
ser positivt på att ett barn- och ungdomsperspektiv är beskrivet men det bör 
kompletteras. Det är positivt att gårdarna ska planeras för lek och vistelse för 
alla åldrar. 

§177 

Simundervisning 

Barn- och ungdomsnämnden har efterfrågat uppföljning av den muntliga 
redovisning som lämnades angående skolors ansvar för simundervisning 
under hösten 2011. 

Kunskapskraven för betyget E, det lägsta godkända betyget, för elever i 
årskurs 6 vad gäller simning är att eleven kan simma 200 meter, varav 50 
meter i ryggläge. Simkunnigheten finns således med som ett av kraven för 
att kunna erhålla ett godkänt betyg i ämnet Idrott och Hälsa. 

Läroplanen fastslår också att rektor har ansvar för skolans resultat. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§178 

Anmälan angående skolplacering och förskoleplacering i Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2012-0049 

Beslut 

att i enlighet med kontorets förslag avge yttrande till Skolinspektionen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-08-30 till yttrande. 
Skolinspektionen beslutade 25 maj 2012 att förelägga Uppsala kommun att 
senast 24 augusti 2012 vidta åtgärder så att kommunen följer 
bestämmelserna avseende skolplacering samt att senast 25 augusti 2012 
skriftligen redovisa åtgärder med anledning av föreläggandet. 
Skolinspektionen vill att kommunen säkerställer att kommunen inte ändrar 
givna besked om erhållen skolplacering. 

Arbetsordning strukturersättning för förskolorna och grundskolorna i 
Uppsala kommun 

Bengt Sandblad (S) frågar när nämnden ska besluta om ny modell för 
strukturersättning. 

Nämnden ska besluta under hösten 2012. 

§180 

Läromedel i grundskolan 

Bengt Sandblad (S) väcker frågan om kvaliteten av läromedel i grundskolan. 

Ärendet tas upp vid nästkommande nämndsammanträde. 

§179 
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§181 

Efterfrågan och tillgång på förskoleplatser. Dnr BUN-2008-0031 

Beslut 
att ta informationen om efterfrågan och tillgång på förskoleplatser till 

protokollet. 

Ärendet 
Kontoret informerar om efterfrågan och tillgång för förskoleplatser. 

§182 

Tillsynsärenden 

Beslut 
att delegera till presidiet att vidta eventuella brådskande beslut avseende 

Storgårdens Natur- och Musikförskola. 

Ärendet 
Kontoret informerar om att man, i enlighet med nämndens beslut 14 juni 
2012, § 157, inväntar redovisning senast den 3 september 2012 från 
Storgårdens Natur- och Musikförskola. 

Föreslås att nämnden ger presidiet delegation att beslut i brådskande fall 
avseende Storgårdens Natur- och Musikförskola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§183 

Avgiftskontroll avseende förskole- och skolbarnsomsorgsavgifter. Dnr 
BUN-2012-1043 

Beslut 
att vid för mycket inbetald förskole- och skolbarnsomsorgsavgift återbetala 

belopp om 100 kronor eller mer, 

att vid för litet inbetalt förskole- och skolbarnsomsorgsavgift efterfakturera 
belopp om 500 kronor eller mer, samt 

att årligen genomföra avgiftskontroller enligt ovan, 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-08-16 till beslut. 

I syfte att upprätthålla likställighet avseende förskole- och fritidshemsavgifter 
kommer nämnden att årligen genomföra avgiftskontroller. 

Anmälan av remissvar angående Skolverkets allmänna råd med 
kommentarer. Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. Dnr BUN-
2012-0954 

Beslut 

att lägga anmälan till handlingarna. 

Ärendet 
Kontoret anmäler yttrande 2012-07-06. 
Uppsala kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets 
förslag till allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete. Då ärendet inte 
hann nämndbehandlas lämnades svar från kontoret i form av 
tjänstemannayttrande. 

§184 
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§185 

Rapporter 

Föreligger ej. 

§186 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

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

§187 
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§188 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäles delegationsbeslut enligt lista. 

§189 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäles protokoll från nämndsammanträde 2012-06-14 samt individutskott 
2012-08-28. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


