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piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 16.00-18.15 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Felicia Lundqvist (KD) 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf Mattias Kristenson (S) 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Tarja Onegård (MP), t o m § 97 
Gustaf Almkvist (M) 
Eleonore Lundkvist (M) 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Ulla Johansson (KD) 
Ylva Stadeli (S) 
Helen Sverkel (S) 
Peter Lööv Roos (MP), t o m § 96 
Tarja Onegård (MP), fr o m § 97 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Carola Helenius-Nilsson, direktör, 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, 2013-05-02 

Sekreterare J ^ i M h ^ ^Så^ÅO^h Paragrafer 88-110 
Kerstin;jSunda,vist--~^ 

Ordförande d.^.f^...Å...^. 
orssjj 

Justerande ^ S ^ ^ / 

Bengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-04-25 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2013-05-06 nedtagande 2013-05-27 
Besvärstiden utgår 2013-05-28 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 8 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Sammanträdestider 2013 
Ansökan om godkännande för Kidz education Uppsala AB att bedriva 
förskoleverksamhet 
Ärende 1.1 utgår 

§ 8 9 

Uppföljning av den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun 
2012. Dnr BUN-2013-0392 

Beslut 
att lägga rapporten om uppföljning av den pedagogiska verksamheten i 

Uppsala kommun 2012 till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-22 till beslut. 

Rapporten sammanfattar den uppföljning som gjorts av pedagogisk 
verksamhet i Uppsala kommun under 2012 utifrån det uppföljningssystem 
som arbetats fram av kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 
Rapporten utgör underlag för kommande uppdragsplan. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 9 0 

Pedagogiskt pris i förskola, grundskola eller grundsärskola. Dnr BUN-
2013-0391 

att från och med år 2013 inrätta ett pedagogiskt pris till lärare i förskola, 
grundskola eller grundsärskola till en kostnad av 18 000 kr per år, 
varav ett förstapris på 10 000 kronor, andrapris på 5 000 kronor och ett 
tredjepris på 3 000 kronor, 

att det pedagogiska priset finansieras ur ofördelade medel inom 
grundskoleverksamhetens budget, 

att utse nämndens ordförande att ingå i jurygruppen för det pedagogiska 
priset, samt 

att jurygruppen godkänner kriterier, ansvarar för planering och 
kommunikation och beslutarom vinnare utifrån nomineringar. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-25 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås inrätta ett pedagogiskt pris för 
förskola, grundskola eller grundsärskola. Priset är personligt och går till en 
enskild pedagog eller en grupp av pedagoger inom kommunala eller 
fristående verksamheter. Prissumman omfattar ett förstapris på 10 000 kr 
och ett andra- och tredjepris på 5000 kr respektive 3000 kr. Kriterierna bör ta 
fasta på den professionella rollen som pedagog. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 1 

Svar på Kommunrevisionens granskning av åtgärder för att 
kunskapsresultaten ska vara bland landets bästa. Dnr BUN-2013-0336 

Beslut 
att godkänna kontorets förslag till svar på Kommunrevisionens rapport om 

granskning av åtgärder för att kunskapsresultaten ska vara bland 
landets bästa. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-20 till beslut. 

Revisionen anser att de inte kan bedöma om de samlade åtgärderna är 
tillräckliga åtgärder för att kommunfullmäktiges mål ska kunna uppnås 
eftersom implementeringen av det nya samlade kvalitetssystemet hos 
Styrelsen för vård och bildning ännu inte är helt genomfört. Nämnden är 
positiv till att Kommunrevisionen fortsätter att följa arbetet och ser fram emot 
inbjudan att, tillsammans med Styrelsen för vård och bildning, fortsätta en 
dialog kring arbetet hösten 2013. 

Svar på Kommunrevisionens granskning av styrning och ledning av 
grundskolan. Dnr BUN-2013-0337 

Beslut 
att godkänna kontorets förslag till svar på Kommunrevisionens rapport om 

granskning av styrning och ledning av grundskolan, Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-10 till beslut. 

Bakgrunden till revisionen är att det råder ett missnöje gentemot rådande 
organisation, framför allt från tjänstemän på produktionssidan. Missnöjet 
avser framför allt hur styrmodellen tillämpas, hur kommunikationen fungerar 
och hur ansvarsfördelningen ser ut. Nämnden instämmer i revisionens 
konstaterande att barn- och ungdomsnämnden och Styrelsen för vård och 
bildning tillsammans behöver säkerställa att den av kommunfullmäktige 
beslutade styrmodellen och rollfördelningen i full utsträckning tillämpas av 
alla berörda. 

§ 9 2 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 3 

Förslag till regler och riktlinjer för barn- och ungdomsnämndens stöd 
till fritidsverksamhet och ideella organisationer. Dnr BUN-2013-0461 

Beslut 
att enligt förslag fastställa nya regler och riktlinjer för nämndens stöd till 

fritidsverksamhet och ideella organisationer med undantag för regler 
för delegation, 

att finansiera insatserna inom ramen för nämndens budget till 
föreningsbidrag samt till integrationsinsatser i utsatta områden och 
samverkanslösningar med ideella organisationer, samt 

att ge kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till 
delegationsordning vad avser delegater och beloppsgränser. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-08 till beslut. 

Kontoret har i uppdrag av nämnden att föreslå nya regler och riktlinjer för 
nämndens stöd till ideella organisationer samt att föreslå ny 
delegationsordning. De nuvarande kriterierna fastställdes år 2004. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av tjänstgörande ledamöter att 
anta förslag till regler och riktlinjer med undantag för regler för delegation. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 4 

Framställan från Föreningen Ungdomens Hus om avtalsersättning. Dnr 
BUN-2013-0454 

Beslut 
att bevilja Föreningen Ungdomens Hus verksamhetsbidrag med 

170 000 kronor som komplement till avtalsersättningen år 2013, 

att avslå ansökan om 10 000 kronor till marknadsföring då det bör rymmas 
inom givet verksamhetsbidrag, 

att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens ofördelade medel inom 
verksamhetsområde Fritid och kultur, samt 

att uppdra till kontoret att inför år 2014 se över uppdrag och avtal med 
Föreningen Ungdomens Hus. 

Reservationer 
Ylva Stadell (S), Bengt Sandblad (S), Helen Sverkel (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-04 till beslut. 

Föreningen Ungdomens Hus har till nämnden inkommit med ansökan om 
utökad avtalsersättning med 180 tkr. Ungdomens Hus får en avtals
ersättning med 504 tkr för år 2013. Nämnden svarar därutöver för hyresavtal 
och hyreskostnad med 572 tkr för Ungdomens Hus lokaler. Nämnden 
föreslås bevilja 170 tkr i kompletteranade verksamhetsbidrag för år 2013. 
Vidare föreslås nämnden att en översyn görs av Ungdomens Hus uppdrag 
och avtal inför år 2014. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar att nämnden beviljar 180 000 kronor i utökad 
avtalsersättning till Ungdomens Hus. 

Ulla Johansson (KD) yrkar i enlighet med kontorets förslag om att bevilja 
170 000 kronor till utökad avtalsersättning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Stadeils (S) yrkande mot Ulla 
Johanssons (KD) yrkande och finner bifall till Ulla Johansson (KD) yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 5 

Redovisning av uppdrag Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum år 
2012. Dnr BUN-2013-0362 

Beslut 
att godkänna uppföljning och redovisning av uppdrag till Stenhagens 

bildnings- och kulturcentrum år 2012, samt 

att delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-03 till beslut. 

Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum startade i augusti 2008. För 
uppdraget svarar, förutom barn- och ungdomsnämnden, kulturnämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden. Uppdraget 
omfattar åren 2011-2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 6 

Kvalitetsredovisning Uppsala musikskola år 2012. Dnr BUN-2013-0438 

Beslut 
att godkänna Uppsala musikskolas kvalitetsredovisning, samt 

att begära komplettering av hur Uppsala musikskola arbetar med 
kommunfullmäktiges uppdrag att för förkorta köerna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-18 till beslut. 

Styrelsen för vård och bildning har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden 
att bedriva musikskola för unga i åldern 6-20 år. Musikskolans huvudsakliga 
uppdrag är frivillig musikundervisning i instrumentalspel, körsång, orkester-
och ensemblespel, musikteori och komposition. I uppdraget ingår att svara 
för elevframträdanden och konserter. I avtalet med barn- och ungdoms
nämnden ingår att redovisa resultat med kvalitetsredovisning och nyckeltal. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av tjänstgörande ledamöter att 
begära komplettering av hur Uppsala musikskola arbetar med 
kommunfullmäktiges uppdrag att för förkorta köerna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 7 

Översyn av modell för strukturersättning för grundskolan. Dnr BUN-
2012-0792 

Beslut 

att återremittera ärenden med förtydliganden och förenklingar. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-07 till beslut. 
Syftet med strukturersättningsmodellen är att skapa likvärdiga förutsättningar 
för elever i olika skolor oberoende av elevernas socioekonomiska bakgrund 
och därigenom öka möjligheterna för alla elever att uppnå målen. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att ärendet återremitteras för förtydliganden och förenklingar. 

Detaljplan för kv Tornet, del av, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-0383 

Beslut 
att som svar på detaljplan för kv Tornet, del av, Uppsala kommun till plan-

och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-25 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet att göra det möjligt att bygga cirka 180 
bostäder, förskola samt icke störande centrumverksamhet. Nämnden har 
inget att invända mot förslaget till detaljplan utan ser mycket positivt på att 
förskoleplatser möjliggörs i en stadsdel där det råder stor brist på platser. 
Samrådshandlingen bör kompletteras med ett avsnitt om barnperspektiv. 

§ 9 8 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 9 

Detaljplan för del av kvarteret Ambulansen m fl, Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2013-0419 

att som svar på detaljplan för del av kvarteret Ambulansen m fl, Uppsala 
kommun, till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till 
yttrande innebärande att nämnden inte har något att invända mot 
förslaget. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-03 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggöra byggandet av cirka 60 mindre 
bostadsrättslägenheter i flerbostadshus samt en lokal för handel i 
bottenvåningen. Nämnden har inte något att invända mot förslaget till 
detaljplan. Nämnden ser positivt på att samrådshandlingen, trots att gården 
är liten, betonar vikten av iordningställande av gården för utevistelse. 
Nämnden ser vidare positivt på att ett barnperspektiv beskrivs. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§100 

Remiss - IVE-uppdraget om sammanhållen kulturpolitik. Dnr BUN-2013-
0250 

Beslut 
att som svar på remiss IVE-uppdraget om sammanhållen kulturpolitik till 

kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-18 till beslut. 

Remissen grundar sig på ett förslag från kommunstyrelsen om hur 
kommunen ska få en mer sammanhållen kulturpolitikpolitik. För den statliga 
satsningen Skapande skola gäller både kommunala och fristående 
grundskolor och ska utgöra ett ekonomiskt tillskott till kommunens eller 
skolans befintliga kulturverksamhet. Nämnden ger uppdrag om barn- och 
ungdomskultur reglerade med avtal samt stöttar föreningar och ideella 
organisationer genom bidrag till olika verksamheter. Ett samarbete gällande 
bidragshandläggning sker mellan nämnden, kulturnämnden samt idrotts- och 
fritidsnämnden via respektive nämnds kontor. Barn- och ungdomspolitiskt 
program rör alla nämnder och bolag. Nämnden anser inte att ett särskilt 
sammarbete ska ske mellan två nämnder vid revideringen. Gällande 
Kulturpolitiskt program tillstyrker nämnden remissens förslag om samråd vid 
revidering och att då även se över planering, samordning och kvalitetsarbete 
mellan nämnderna av insatser inom barn- och ungdomskulturområdet. Ska 
barn- och ungdomsnämnden ges uppdrag i enlighet med sista att-satsen 
anser nämnden att det bör åtföljas av tydligare direktiv än vad remissen ger. 
Mot bakgrund av att förslaget inte innebär några förändringar i 
resurstilldelningen mellan nämnderna anser sig nämnden inte ha utrymme 
för ytterligare riktade insatser inom kulturområdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§101 

Internavtal till och med 30 juni 2013 med Styrelsen för vård och 
bildning avseende korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Dnr BUN-2011-
0151 

Beslut 
att förlänga internavtal som avser år 2011 och 2012 till att gälla till och 

med 30 juni 2013. 

att ersättning för perioden 1 januari till och med 30 juni 2013 utgår med 
19 232 kronor per elev och månad, 

att ersättning från och med 1 juli 2013 utgår med 17 788 kronor per elev 
och månad, samt 

att från och med 1 juli 2013 övergår verksamhet i internavtal med 
Styrelsen för vård och bildning som avser verksamheten barn och 
ungdom. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-04 till beslut. 

Förslag till beslut avser första halvåret 2013, då verksamheten från och med 
den 1 juli 2013 kommer att övergå till Styrelsens för vård och bildnings 
verksamhet barn och ungdomsavtal. 

§102 

Tillsynsärenden 

Information ges information om genomförda tillsyner inom 
förskoleverksamheten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§104 

Ansökan om godkännande för Kidz education Uppsala AB att bedriva 
förskoleverksamhet. Dnr BUN-2013-0736 

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

Uppsala AB att bedriva förskola på Sköldmövägen 12 i Gamla 
Uppsala, under förutsättning att de tecknar hyresavtal för lokalerna 
med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. 

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

Grundbelopp förskola 
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 t o m 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 t o m 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 2013-04-25 till beslut. 

Kidz education Uppsala AB ämnar bedriva förskoleverksamhet på 
Sköldmövägen 12 i Gamla Uppsala. I lokalen bedriver den kommunala 
produktionen vård och bildning förskolan Bamse fram till och med 31 juli 
2013. Kidz education Uppsala AB tar över lokalerna den 1 augusti 2013. 
Verksamheten kommer att bestå av 2 avdelningar med 54 barn i åldrarna 
1-5 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§105 

Sammanträdestider 2013 

Beslut 
att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott den 16 maj och den 19 

september 2013 utgår och ersätts med arbetsutskott den 14 maj, kl 
15.00 och den 17 september, kl 15.00. 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att arbetsutskotten den 14 maj och 19 september utgår 
och ersätts med arbetsutskott den 14 maj, kl 15.00 och den 17 september, 
kl 15.00 år 2013. 

§106 

Rapporter 

Föreligger ej 

§107 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§108 

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. 

§109 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls delegationsbeslut enligt lista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§110 

Protokoll 

Beslut 
att i protokoll från den 26 mars, § 63, förtydliga i "Regler för förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet" och införa en skrivning 
som hänvisar till 8 kap 15 § skollagen som lyder "Ett barn ska 
erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares 
önskemål.", samt 

att lägga anmält protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäls protokoll från nämndsammanträde den 26 mars 2013. 

Tarja Onegård (MP) vill i protokollet den 26 mars, § 63, förtydliga i "Regler 
för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet" och införa en 
skrivning som hänvisar till 8 kap 15 § skollagen som lyder "Ett barn ska 
erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. 
Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2013-04-25, §94 
Bilaga 1 

Framställan från Föreningens Ungdomens Hus om avtalsersättning 

Föreningen Ungdomens Hus har inkommit med en ansökan om utökad avtalsersättning med 
180 000 kronor. Ungdomens Hus beskriver på ett bra sätt vilka ekonomiska konsekvenser 
som skulle drabba verksamheten om inte ansökan beviljades. Föreningen är inte beviljad 
tillräckligt med pengar för att klara av den verksamhet som bedrivs idag. Vi anser att 
Föreningen Ungdomens Hus är en bra verksamhet av ungdomar för ungdomar. Ansökan 
visar på ett bra sätt hur verksamheten skulle använda de utökade resurserna. Vi anser att 
verksamheten är bra och viktig och värd vårt fulla stöd och därav anser vi att Ungdomens 
Hus bör beviljas en utökad avtalsersättning med 180 000 kronor. 

Uppsala 2013-05-02 

Peter Lööv Roos (MP) 

Karolin Lundström (V) 


