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Uplielut

UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18
Plats och tid:

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 15:05 — 17:20, 17:30 — 18:05.

Beslutande:

Caroline Hoffstedt (S), ordförande Ersättare: Klas-Herman Lundgren (S), §§ 41Elin Stening (MP), tjänstgörande
60
ersättare
Fredrik Hultman (M)
Christopher Lagerqvist (M), 2:e
Sanna Sundvall (MP), §§ 41-60
vice ordförande
Kajsa Ragnarsson (V)
Mattias Kristenson (S)
Clemens Lilliesköld (V)
Gunilla Oltner (S)
Helena Hedman Skoglund (L)
Jan-Åke Carlsson (S)
Anna Johansson (C)
Agneta Boström (S)
Sarah Havneraas (KD), §§ 39-40
Markus Lagerquist (M)
Gabriella Lange (M)
Sanna Sundvall (MP),
tjänstgörande ersättare §§ 38-40
Lennart Köhler (M13), §§ 41-60
Sverker Åslund (V)
Unn Harsem (C)
Oscar Matti (L)
Pär Sehlstedt (SD)
Martin Wisell (KD)

Övriga
deltagare:

Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, Annbritt
Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Berit Svantesson HR-chef,
Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Katarina Håkansson koordinator, Gift Näsberg chef
förskolan, Ingela Hamlin chef grundskolan, Erik Ojala chef gymnasieskolan, Jesper
Djupström enhetschef, Shirin Ahlbäck Öberg docent § 40, Elisabeth Viksten Eriksson rektor
§§ 38-39, Jonas Forsberg biträdande rektor §§ 38-39, Ulrika Mattsson rektor §§ 38-39, Jonas
Olsson rektor §§ 38-39 och Anders Pettersson områdeschef §§ 38-39.

Utses att justera:

Christopher Lagerqvist (M)

Justeringens
plats och tid:

Station gatan 12, den 24 april 2018.

Underskrifter:

Paragrafer:

38 - 60

k

Caroline Hoffstedt, ordförande

Christopher Lagerqvist, justerare

Lars Niska, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Utbildningsnämnden
2018-04-18
Sista dag att överklaga:
2018-05-16
2018-04-25
Anslaget tas ner:
2018-05-17
www.uppsala.se och utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12

Underskrift:
Lars Niska, sekreterare
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 38

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan.

§ 39

Resultatdialog — Gottsundaskolan, Palmbladsskolan och Ärentunaskolan
Områdeschef Anders Pettersson, rektor för Gottsundaskolan Elisabeth Viksten Eriksson, biträdande
rektor Jonas Forsberg, rektor för Palmbladsskolan Ulrika Mattsson och rektor för Ärentunaskolan
Jonas Olsson presenterar arbetet med elevernas resultat vid sina respektive skolor.

§ 40

Professionernas roll i välfärdsstaten
Docent Shirin Ahlbäck Öberg från statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, föredrar om
professionernas roll i välfärdsstaten.

§ 41

Lägesuppdatering om skolvalet
Chef individstöd Giggi Thomson informerar om arbetet med årets skolval.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 42

Återkoppling kring uppdrag om särskilt begåvade elever
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerade om den referensgrupp med förskollärare
och lärare som ska arbeta fram ett förslag om insatser för särskilt begåvade elever.

§ 43

Aktuella ärenden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om processen kring det pedagogiska
priset 2018.
Chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar nämnden om arbetet med resursenheterna.
Antalet utbildningsplatser kommer att minska som följd av minskad efterfrågan, men antalet enheter
planeras vara oförändrat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 44

Månadsrapport ekonomi
UBN-2018-0123
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde den 18 april presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för mars
2018.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 10 april 2018.

Justerandes sign

f

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 45

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019
UBN-2018-1884
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att enligt förslag fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret
2018/19.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden ansvarar, i egenskap av huvudman för skolan, för vilket utbud den kommunala
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Uppsala ska erbjuda.
Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen och dess
inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar därutöver.
Vid sitt beslut ska nämnden ta hänsyn till samhällets behov av högre utbildning, arbetsmarknadens
långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de sökandes önskemål om utbildning. Även
överenskommelser med andra kommuner, via samverkansavtal, och de fristående gymnasieskolornas
utbud ska vägas in.
Förslag till utbud för gymnasie- och gymnasiesärskolan inför läsåret 2018/19 finns som bilaga 1.
Förändringarna i bilaga 1 är markerade med grått. Förslaget utgår från det i juni 2017 slutligt
fastställda utbudet för läsåret 2018/19 och i samverkan med den kommunala gymnasieskolan. Utifrån
elevernas första sökomgång som avslutades 15 februari 2018 har en analys av sökbilden och
personalsituationen genomförts som visar att följande förändringar är nödvändiga inför läsåret 18/19.
Förändringarna rör lärlingsutbildningarna och innebär att barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid
och hälsa lärling samt el- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik lärling
föreslås att tas bort ur utbudet. Anledningarna beror på få sökanden och brist på kompetens.
I år har vi ett större intresse för programinriktat individuellt val och det föreslås återinföras för att
kunna möta årets sökandes behov inom introduktionsprogrammen.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 46

Ansökan om nyetablering av annan pedagogisk verksamhet - Sus eller bus
familjedaghem
UBN-2018-0119
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att bevilja familjedaghemmet Sus eller Bus, Organisationsnummer 840330-7542, rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg med 6 platser, på Kamgarnsvägen 21 i Uppsala.

Sammanfattning
Huvudmannen C Företaget ekonomisk förening (organisationsnr 769615-0502, dnr UBN- 20160999/2) bedriver pedagogisk omsorg i Uppsala kommun och driver bland annat familj edaghemmet
Sus och Bus på Kamgarnsvägen 21. Dagbarnvårdare och boende på adressen är Maria Stolpe 8403307542 som nu ansökt om godkännande och rätt till bidrag som egen huvudman.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M) yrkar på att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden beslutar att
bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 47

Yttrande angående ansökan om tillstånd för utökning av befintlig
gymnasieskola från JENSEN education college AB
UBN-2018-1201
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över ansökan från JENSEN Education College AB i enlighet med bilagt förslag.

Reservation
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C) och
Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån för Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande.
Sammanfattning
JENSEN Education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig tillstånd
för fristående gymnasieskola Jensen gymnasium i Uppsala med nedanstående utbildningar.
Teknikprogrammet med inriktningen infomiations- och medieteknik.
Av yttrandet framgår att det generellt inte saknas elevplatser på det sökta programmet trots den
beräknade elevökningen fram till 2023. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra
avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun.

Yrkande
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD), att
utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 mars 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala
KOMMUN

UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 48

Yttrande angående ansökan om tillstånd för utökning av befintlig
gymnasieskola från ThorenGruppen AB
UBN-2018-1166
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB i enlighet med bilagt förslag.

Reservation
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C) och
Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån för Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande.
Sammanfattning
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintligt tillstånd för fristående
gymnasieskola Yrkesgymnasiet i Uppsala med nedanstående utbildningar.
Barn- och fritidsprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning, med inriktning pedagogiskt arbete.
Hotell- och turismprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning, med inriktning hotell och konferens.
Av yttrandet framgår att det generellt inte saknas elevplatser på de sökta programmen trots den
beräknade elevökningen fram till 2023. En ytterligare utökning skulle dänned kunna medföra
avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD), att
utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 mars 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 49

Yttrande angående ansökan om tillstånd för utökning av befintlig
gymnasieskola från Lärande i Sverige AB
UBN-2018-1349
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB i enlighet med bilagt förslag.

Reservation
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C) och
Martin Wisell (KD) reserverar sig till föl_mån för Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande.
Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintligt tillstånd för
fristående gymnasieskola Realgymnasiet i Uppsala med nedanstående utbildningar.

Hotell- och turismprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning, med inriktning hotell och konferens.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning, med inriktning kök och
servering.
Av yttrandet framgår att antalet sökande har ökat något men utbildningsnämnden bedömer att det inte
kommer att råda platsbrist på de sökta programmen. En ytterligare utökning av platser skulle därmed
kunna medföra avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KID), att
utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 april 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 50

Yttrande angående ansökan om tillstånd för utökning av befintlig
gymnasieskola från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala
Universitet
UBN-2018-1385
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över ansökan från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet i
enlighet med bilagt förslag.

Reservation
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C) och
Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån för Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande.
Sammanfattning
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet har hos Skolinspektionen ansökt om
utökning av befintligt tillstånd för fristående gymnasieskola Internationella gymnasiet i Uppsala med
nedanstående utbildningar.
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap.
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi.
Av yttrandet framgår att antalet sökande till Samhällsvetenskapsprogrammet minskar medan det ökar
något till Ekonomiprogrammet. Generellt sett saknas inte elevplatser på de sökta programmen trots
den beräknade elevökningen fram till 2023. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra
avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun.

Yrkande
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD), att
utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 april 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(22)

upliMe»,

UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 51

Yttrande angående ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola
från Ljud & Bildskolan LBS AB
UBN-2018-1264
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB i enlighet med bilagt förslag.

Reservation
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C) och
Martin Wisell (KD) reserverar sig till fönnån för Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande.
Sammanfattning
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för att i
Uppsala kommun bedriva nedanstående utbildningar:
Estetiska programmet med inriktningarna bild och formgivning samt estetik och media.
Teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling samt informations- och
medieteknik.
Av faktaunderlaget framgår att det generellt inte saknas elevplatser på de sökta programmen trots den
beräknade elevökningen fram till 2023. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra
avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD), att
utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 mars 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala
KOMMUN
SA1VIMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 52

Yttrande angående ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola
från Lärande i Sverige AB
UBN-2018-1332
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB i enlighet med bilagt förslag.

Reservation
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C) och
Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån för Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande.
Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för att i
Uppsala kommun bedriva nedanstående utbildningar vid fristående gymnasieskola Real Global:
Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik.
Estetiska programmet med inriktning estetik och media.
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle.
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, medier, information och
kommunikation samt samhällsvetenskap.
Teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling, informations och medieteknik
samt teknikvetenskap.
Av faktaunderlaget framgår att det generellt inte saknas elevplatser på de sökta programmen trots den
beräknade elevökningen fram till 2023. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra
avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun.

Yrkande
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD), att
utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 mars 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-04-18

§ 53

Yttrande angående ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola
från Thoren Innovation School AB
UBN-2018-1350
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över ansökan från Thoren Innovation School AB i enlighet med bilagt förslag.

Reservationer
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C) och
Martin Wisell (KID) reserverar sig till föllaån för Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande.
Oscar Matti (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Thoren Innovation School AB har sedan tidigare ett tillstånd att bedriva gymnasieutbildning i Uppsala
kommun. Tillståndet avser Naturvetenskapsprogrammet (inriktning naturvetenskap samt inriktning
naturvetenskap och samhälle) och Teknikprogrammet (inriktning informations- och medieteknik samt
inriktning teknikvetenskap). Huvudmannen har inte startat någon skola utifrån detta tillstånd och man
söker nu en utökning med sikte på att etablera den nya skolan 2019.
Utökningen avser följande utbildningsvägar:
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation.
El- och energiprogrammet med inriktning dator och kommunikationsteknik.
Av faktaunderlaget framgår att det inte saknas elevplatser på Samhällsvetenskapsprogrammet trots den
beräknade elevökningen fram till 2023. En ytterligare utökning av programmet skulle därmed kunna
medföra avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun.
Inför läsåret 2018/2019 är antalet sökande till El- och energiprogrammet fler än antalet angivna
platser. Då programmet finns på flera gymnasieskolor i kommunen bedömer utbildningsnämnden att
den ökade elevtillströmningen kan mötas av en utökning av platser vid befintliga gymnasieskolor
vilket är en långsiktigt mer ekonomiskt hållbar lösning.

Yrkanden
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KB), att
utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018 -04-18

(§ 53, fortsättning)
Oscar Matti (L) yrkar:
att Uppsala kommun i sitt yttrande tillstyrker Thorén innovation school AB:s ansökan om att bedriva
gymnasieutbildning inom El- och energiprogrammet med inriktning dator och kommunikationsteknik,
att Uppsala kommun i sitt yttrande avstyrker Thorén innovation school AB:s ansökan om att bedriva
gymnasieutbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och
kommunikation.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande mot
Oscar Mattis (L) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 mars 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15 (22)

uplinik.

, UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 54

Yttrande angående ansökan om nyetablering av fristående förskoleklass
och fritidshem från Stabby Montessoriförskola
UBN-2018-1258
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande över ansökan från Stabby Montessoriförskola i Uppsala kommun i enlighet med
bilagt förslag.

Reservation
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C) och
Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån för Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande.
Sammanfattning
Stabby Montessoriförskola i Uppsala kommun har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för att etablera fristående förskoleklass och fritidshem. Stabby Montessoriförskola planerar
att erbjuda maximalt 9 platser för förskoleklasselever.
Mottagandet av elever till förskoleklass kommer enligt ansökan att vara ett komplement till utbudet i
Uppsala kommun. Mottagande avser i första hand elever som är inskrivna i Stabby Montessoris
förskoleverksamhet.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD), att
utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 mars 2018.
Arbetsutskottet har ställts sig bakom förslaget.
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§ 55

Gymnasieutbildning för asylsökande elever
UBN-2018-2085
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att asylsökande elever som har fyllt 18 år och uppfyller nedanstående kriterier ska ha rätt att tas emot i
fortsatt utbildning vid nationellt program i Uppsala kommuns egen regi eller hos de fristående
huvudmän i Uppsala som medger detta.
- Eleven har senast den 9 april 2018 påbörjat sin skolgång i kommunal eller fristående skola i
Uppsala kommun.
- Eleven har vistelseadress i Uppsala kommun.
att asylsökande elever som har fyllt 18 år och som har vistelseadress i Uppsala kommuns
samverkanskommuner ges möjlighet att antas till Uppsala kommuns gymnasieskolor i egen regi om
kriterierna nedan är uppfyllda.
- Eleven har senast den 9 april 2018 påbörjat sin skolgång i kommunal eller fristående skola i
Uppsala kommun.
- Elevens vistelsekommun har senast den 15 juni 2018 tagit beslut att betala interkommunal
ersättning för eleven.
att antagning för ovanstående elevgrupp sker under reservantagningen mellan 1 augusti-15 september
2018, samt
att beslutet gäller från beslutsdatum till och med den 15 september 2018.

Sammanfattning
För asylsökande elever gäller enligt skollagen att de har rätt till utbildning i gymnasieskola eller
gymnasiesärskola endast om de har påbörjat sin utbildning innan de fyllt 18 år. Den som har påbörjat
en utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program har rätt att fullfölja sin
utbildning hos huvudmannen. Asylsökande ungdomar på introduktionsprogram har dock inte rätt att
gå över till och påbörja ett nationellt program efter att de fyllt 18 år.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 9 april 2018.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§ 56

Nämndinitiativ angående lönekriterier för lärare från Oscar Matti (L) och
Helena Hedman Skoglund (L)
UBN-2018-0921
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga frågan och svaret till handlingarna, samt
att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett fylligare svar som innebär en fördjupad analys av
de troliga konsekvenserna av följande lönekriterium för lärare: "Att utarbeta arbetssätt och
arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning"

Sammanfattning
Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L) efterfrågar i ett nämndinitiativ mer information och
en fördjupad analys av de troliga konsekvenserna av följande lönekriterium för lärare "Att utarbeta
arbetssätt och arbetsfoimer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning".
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 om en förlängning av det lönepolitiska ställningstagandet till
år 2021. Utifrån beslutet har utbildningsförvaltningen tagit fram förvaltningsgemensamma
lönekriterier för lärare, förskollärare och utbildade fritidspedagoger.
Kriterierna tar sin utgångspunkt i de av kommunstyrelsen fastställda fokusområdena
- Uppdragets komplexitet - lönen ska spegla uppdragets svårighetsgrad
- Elevernas lärande - lönen ska spegla lärarnas prestation, kvalitet för att uppnå resultat
- Effektivare arbetsformer - lönen ska spegla flexibilitet som bidrar till förbättrat arbetssätt för ökad
måluppfyllelse
Av åtta kriterier så är flera redan samstämmiga med befintliga kriterier inom de olika skolformerna.
Ett kriterium som är nytt är Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares
arbetstid går till undervisning. Avsikten är att undervisningstiden kan utökas inom ordinarie arbetstid
och först efter att tid frigjorts genom utveckling av arbetssätt och arbetsfonner.
Vid den årliga lönerevisionen så gör rektor/förskolechef en samlad bedömning av medarbetarens
prestation utifrån samtliga åtta lönekriterier. En lärares löneutveckling är inte beroende enbart på ett
kriterium. Redan idag finns lärare som undervisar mer inom sin arbetstid, detta bör värdesättas vid
lönesättning. Utbildningsförvaltningens ståndpunkt är att medarbetare som utvecklar sin profession,
använder sin arbetstid på bästa sätt och bidrar till verksamhetens måluppfyllelse ska erhålla en bra
löneutveckling.
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(§ 56, fortsättning)
Yrkande
Oscar Matti (L) yrkar:
att utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med ett ftlligare svar som innebär
en fördjupad analys av de troliga konsekvenserna av följande lönekriterium för lärare "Att utarbeta
arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning".
Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till Oscar Mattis (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla
detsamma.
Ordförande ställer Oscar Mattis (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar att
bifalla detsamma.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 10 april 2018.
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§ 57

Nämndinitiativ angående skolvalet i Uppsala kommun och familjernas val
av skola från Christopher Lagerqvist (M)
UBN-2018-1734
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga frågan och svaret till handlingarna.

Sammanfattning
Christopher Lagerqvist (M) framför i nämndinitiativ att nuvarande algoritm i skolvalet inte tycks klara
av fler än två skolor inom ett område. Han undrar om det beror på ett "systemfel" eller om det beror på
att det finns ett okänt antagande i modellen om att även agera socioekonomiskt rörande den relativa
närheten. Vidare ställs frågan om den styrande majoriteten anser att det är dags att byta ut/revidera den
nuvarande algoritmen så att fler elever och föräldrars val kan tillmötesgås.
Vid skolvalet utgör hela Uppsala kommun ett område och alla skolor hanteras av algoritmen.
Algoritmen har programmerats helt utifrån beslutat regelverk. Det handlar alltså varken om ett
systemfel eller om ett socio-ekonomiskt agerande.
Förslag till förbättringar sammanställs alltid efter varje skolval utifrån genomförda uppföljningar.
Uppföljningar av årets skolval kommer att redovisas dels vid nämndens möte i maj, dels genom en
fördjupad redovisning efter sommaren. Framkommer då behov av att förändra regelverk kommer
utbildningsförvaltningen att ta initiativ till det.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 9 april 2018.
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§ 58

Fyllnadsval till programråd
UBN-2018-0409
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Sarah Havneraas (KD) till representant i programrådet för handels- och administrationsprogrammet,
att utse Helena Hedman Skoglund (L) till representant i programrådet för idrottsprogrammet,
att bordlägga valet till representant i programrådet för el- och energiprogrammet, samt
att bordlägga valet till representant i programrådet för hantverksprogrammet.

Sammanfattning
Under året har det uppstått en rad vakanser i programråd efter nämnledamöter och ersättare som
entledigats. En vakans efter Felicia Sundmark (KD) i handels och administrationsprogrammet, en
vakans efter Anna Manell (L) i idrottsprogrammet och två vakanser efter Reidar Andersson (M) i Eloch energiprogrammet och hantverksprogrammet.
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§ 59

Anmälningsärenden
Initiativ
- Nämndinitiativ om Tunabergsskolans grundsärskolas lokaler från Unn Harsem (C) och Anna
Johansson (C), bilaga A § 59.
- Nämndinitiativ om resursenheterna från Unn Harsem (C) och Anna Johansson (C), bilaga B § 59.
- Nämndinitiativ om Uppsalas gymnasielektorer från Christopher Lagerqvist (M), bilaga C § 59.
- Nämndinitiativ om skydd för barn i Uppsalas förskolor och skolor från Christopher Lagerqvist (M)
och Fredrik Hultman (M), bilaga D § 59.
- Nämndinitiativ om idrottsprofil inom gymnasiesärskolan från Oscar Matti (L) och Helena Hedman
Skoglund (L), bilaga E § 59.

§ 60

Delegationsärenden
UBN-2018-0757
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2018-04-18
1.

Delegationsbeslut från och med 2018-03-21 — 2018-04-17
• Beslut om att inte lämna ut handling, 7.1.4
• 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
• Överenskommelse med annan kommun angående ersättning för elev i behov av särskilt stöd,
7.5.7
• Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.14
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(§ 60, fortsättning)
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.15
• Beslut om preliminär antagning till de olika gymnasieutbildningar som anordnas av Uppsala
kommun, 7.6.6
• Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19
• Beslut ifråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, 7.6.26
2.

Yttrande detaljplan

3.
•
•
•
•
•
•
4.

5.

Domar och beslut
Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-4459
Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-4942
Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-4455
Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-4118
Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-4022
Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut tilläggsbelopp, UBN-2017-1228
Skrivelser/Avtal
- Återkoppling från Barnombudets påverkansövning

Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2018
• Mars 2018
• Redovisning till skolinspektionen
• Uppföljning av beslut

6.
•
•
•
•
•

Protokoll från utskott
Förskoleutskottet 2018-04-04
Grundskoleutskottet 2018-04-04
Gymnasieutskottet 2018-04-05
Arbetsutskottet 2018-04-09
Förskoleutskottet 2018-04-18

7.

Protokoll från facklig samverkan

8.

Protokoll/protokollsutdrag — övrigt
• Utbildningsnämnden 2018-03-21

9.

Inbjudningar / Konferenser
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UBN 2018-04-18 §59, bilaga A

Nämndinitiativ om Tunabergsskolans grundsärskolas lokaler

Tunabergsskolans grundsärskola har sina lokaler på andra våningen. Vissa av eleverna är
rullstolsbuma och åker därför hiss till och från lokalerna. Vad händer om det skulle börja
brinna under skoltid? Finns det någon genomförbar plan för hur alla eleverna ska kunna
evakueras vid brand då hissen inte kan användas? Går det att byta lokaler så att de kan vara på
bottenvåningen istället?

Unn Harsem och Anna Johansson, Centerpartiet

UBN 2018-04-18 § 59, bilaga B

Nämndinitiativ om resursenheterna

På Utbildningsnämnden den 27 september 2017 behandlades förändrade tilläggsbelopp (§
132). Det beslut som fattades kommer att ha långtgående konsekvenser för verksamheten.
Därför beslutade Utbildningsnämnden "att förvaltningen återkommer och redovisar
konsekvenserna för den kommunala huvudmannen, särskilt resursenhetema".
Vi har fått kortfattad muntlig information under hösten och på nämndsammanträdet den 21
mars.
Vi i Centerpartiet är genuint oroliga för vad som kommer att hända om/när resursenheterna
läggs ned och önskar en en djupare dragning eller ett fördjupat PM om hur arbetet fortlöper.
- Hur ser tidsplanen ut?
- Vad ska hända med de barn som inom kort tvingas flyttas om för att "inkluderas" i vanliga
skolor och klasser? Var hamnar barnen och hur ska skolorna ha resurser att ta emot utan att
det blir avbrott i deras utbildning?
- Vad ska hända med personalen på resursenheterna?

Unn Harsem och Anna Johansson, Centerpartiet

UBN 2018-04-18 § 59, bilaga C

Uppsalas gymnasielektorer

Under den senaste mandatperioden har ungefär en tredjedel av lektorerna lämnat gymnasieskolan.
Återrekryteringen av lektorer har varit nära nog obefintlig. Samtidigt vittnar alltfler om att lektorerna
inte används på "rätt sätt" i praktiken. Det talas inte minst om orimliga administrativa bördor, om
"felaktigt fokus" i arbetsledningen och en okunskap om hur lektorernas ämneskunskaper tas tillvara
på bästa sätt.
Utvecklingen föranleder ett antal frågor till den rödgröna majoriteten:
• Hur många lektorer finns vid varje gymnasieskola?
E Hur många behöriga lärare finns vid varje gymnasieskola som även har disputerat/licentierat i ett
skolämne utan att ha fått ett lektorat?
• Vilka konkreta återrekryteringsstrategier av lektorer finns vid varje gymnasieskola?
Hur ser uppdragsbeskrivningarna ut för gruppen lektor på varje gymnasieskola?
• Är det en medveten strategi från den rödgröna majoritetens sida att aktivt motarbeta
gymnasielektorerna i Uppsala kommun?
Christopher Lagerqvist (M)

UBN 2018-04-18 § 59, bilaga D

Särskilt initiativ: Skydd för barn i Uppsalas förskolor och skolor
Enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn har
arbetsgivare rätt att begära ut utdrag ur belastningsregistret för personer som ska arbeta inom
kommunal verksamhet med barn och ungdomar (jfr 1-3 §§). Lagen infördes som ett led i
genomförandet av ett EU-direktiv.1 Inom förskola och grundskola är denna registerkontroll
obligatorisk, medan den är frivillig för gymnasieskolor.2
I och med nuvarande regerings satsning på extratjänster kommer alltfler nyanlända personer
att arbeta med barn. Utdrag ur belastningsregistret omfattar enbart brott som begåtts i Sverige,
brott som begåtts i en EU-medlemsstat samt brott begånget i en stat med vilken Sverige har en
överenskommelse rörande utbyte av sådana uppgifter (jfr 3 § i lag (1998:620) rörande
belastningsregister). Uppgifter om avtjänade straff sparas som högst i 10 år.
I och med att nyanlända har vistats i landet en kortare kommer ett utdrag ur
belastningsregistret i regel inte att ge någon vägledning rörande eventuell brottslighet i deras
tidigare hemländer, utan enbart under perioden sedan de kom till Sverige. Många stater har
inte avtal med Sverige om utbyte av uppgifter och nyanlända kommer inte från EUmedlemsstater. Därmed är utdrag ur belastningsregistret otillräckligt för att säkerställa
lämpligheten hos de nyanlända personer som arbetar med barn och ungdomar i Uppsala
kommun. Utdrag ur belastningsregister är inte en tillräcklig kontroll för personer som kommer
från länder utanför EU som för EU-medborgare.
Detta leder till följande frågor till majoriteten i Uppsala:
• Vilka åtgärder vidtas rutinmässigt för att garantera att alla som jobbar med barn och
ungdomar i Uppsala kommun uppfyller grundläggande lämplighetskrav när utdrag ur
belastningsregistret inte kan ge sådan vägledning?
samt
• Hur arbetar utbildningsförvaltningen för att förebygga att barn och ungdomar i skolor för
vilka kommunen är huvudman utnyttjas sexuellt av personal?
Uppsala den 18 april 2018
Christopher Lagerqvist (M)
Fredrik Hultman (M)

Prop. 2012/13:194
Skolverkets juridiska vägledning avseende registerkontroll av personal, senast reviderad september 2015,
https://www.skolverket.se/polopoly f5/1.162661!/Registerkontroll personal reviderat 20150914.pdf
(Hämtad 2018-04-15)
2

UBN 2018-04-18 § 59, bilaga E

Utbildningsnämnden 18 april 2018, Närnnolinitiativ från Liberalerna
Även elever som läser inom gymnasiesärskolan bör kunna välja en idrottsprofil på sin
utbildning. Det är en fråga om likvärdighet med andra skolformer och en fråga om valfrihet
för den enskilda eleven.
Forskning visar att personer med funktionsnedsättning ofta har sämre hälsa än personer
utan funktionsnedsättning. Att ge elever inom gymnasiesärskolan möjlighet att välja till en
idrottsprofil och på så vis öka den fysiska aktiviteten och hälsomedvetandet är en bra
investering i framtiden.
En idrottsprofil inom gymnasiesärskolan kan utformas på flera olika sätt. Ett alternativ är att
ge eleverna möjligheten att välja till mer idrott och inom ramen för en idrottsprofil låta
eleverna testa på olika idrotter och lära sig om hälsa. Föreningar med verksamhet för
ungdomar med funktionsnedsättning kan i samband med detta låta eleverna testa
verksamheten de erbjuder. En annan möjlighet, om elevunderlaget medger det, är att
fokusera på val av enskilda idrotter.
Liberalerna yrkar:
Att utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med ett förslag på hur en
idrottsprofil inom gymnasiesärskolan kan utformas.
Oscar Matti (L)
Helena Hedman Skoglund (L)

ö

Liberalerna

