
Uppsala 
••KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2014-08-28 1 

Plats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.30 

Beslutande Cecilia ForSS (M), Ordförande Ersättare: 

Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Alexandra Westman (M) 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Peter Lööv Roos (MP) 
Karolin Lundström (V) 

Reidar Andersson (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Felicia Lundqvist (KD) 
Helen Sverkel (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Tarja Onegård (MP) 

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

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03 

89 Sekreterare )AAM$tfVQr. Paragrafer 173-1 
Kerstin Sundqvist 

Justerande 

Bengt Sandblad 

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

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-08-28 

Datum för anslags Datum för 

anslags uppsättande 2014-09-05 nedtagande 2014-09-29 
Besvärstiden utgår 2014-09-26 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet ,_ 

i ra re 
Underskrift 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§173 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Ombyggnation Stationsgatan 12 
Ungdomens Hus 
Uppsala musikskola 

§174 

Ombyggnation Stationsgatan 12 

Information ges om att det pågår ombyggnation av lokalerna på 
Stationsgatan 12 inför samlokalisering med kommunledningskontoret. 

Verksamhetsplan 2015. Dnr BUN-2014-1300 

Beslut 

att anta förslag till Verksamhetsplan för 2015, samt 

att överlämna planen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-08-22 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden har på basis av fastställd IVE 2015-2018 den 
9-10 juni 2014 upprättat en verksamhetsplan. Planen är indelad per 
verksamhetsområde så att verksamheterna kan fördelas på de kommande 
nämnderna. 

§175 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§176 

Remiss - Kulturmiljöprogram för Uppsaia kommun. Dnr BUN-2014-1019 

Beslut 
att som svar på remiss Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun till 

kulturnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-08-22 till beslut. 

Programmet ska ge en översiktlig kunskap om kulturmiljövärden i stadsdelar, 
tätorter och på landsbygden. Barn- och utbildningsnämnden anser att 
Kulturmiljöprogrammet är ambitiöst och informativt. Förutom att få kunskap 
om byggd miljö och kulturvärden kan programmet användas vid studier av 
hembygden, för att få kunskap och förståelse för samhällets utveckling och 
vikten av att bevara äldre och vissa tidstypiska miljöer samt vid studier i form 
och design. Genom att använda programmet inom undervisning i olika 
ämnen i grundskolan görs barn och ungdomar delaktiga i vår kulturhistoria. 
Vid utveckling av kulturmiljöer bör detta, utifrån ett barn- och ungdoms
perspektiv, ske så att ungdomars intressen och delaktighet främjas. 

Justerandes sign 

fa 

Utdragsbestyrkande 
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§177 

Rapport - Uppföljning av ferieskolan vårterminen 2014. Dnr BUN-2014-
1023 

Beslut 
att lägga rapporten Uppföljning av ferieskola vårterminen 2014 till 

handlingarna, 

att översända rapporten för kännedom till Styrelsen för vård och bildning, 

att föreslå den nya utbildningsnämnden att skapa en organisation och 
utvärderingsplan för ferieskola från år 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-08-22 till beslut. 

Rapporten utgör underlag för att undersöka hur framgångsrik ferieskolan 
under sportlovet och påsklovet vårterminen 2014 har varit. Uppföljningen har 
genomförts med hjälp av enkäter till elever och lärare i ferieskolan som 
kompletterats med elevernas slutliga betyg i det ämne de läst. 

Totalt deltog 89 elever i ferieskolan. Erfarenheten från såväl lärare som 
elever tycks generellt vara mycket positiv. Av de deltagande eleverna 
uppnådde 59 procent betyget E eller högre, vilket innebär att de blev 
godkända i det ämne de läst. 

samt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§178 

Fyrisgården - Redovisning av Fritid för alla och Dialogforum år 2013. 
Dnr BUN-2014-0870 

Beslut 
att godkänna Fyrisgårdens redovisning, 

att uppdra till kontoret att i samverkan med berörda kontor upprätta 
förslag till åtgärder i vid Dialogforum återkommande frågor, 

att översända Fyrisgårdens redovisning och nämndens beslut i ärendet till 
socialnämnden för barn och unga och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, samt 

att ge kontoret i uppdrag att upprätta förslag till förändringar för att stärka 
berörda föreningar. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-26 till beslut. 

Nämnden ger sedan ett tiotal år tillbaka Föreningen Fyrisgården i uppdrag 
att svara för samordningen av nätverket Fritid för alla och Dialogforum för 
unga med funktionsnedsättning. Fyrisgården redovisar i handling sina 
insatser och redovisar frågor man vill nämnden ska uppmärksamma. Syftet 
med Fyrisgårdens uppdrag är att ge unga med funktionsnedsättning en 
meningsfull fritid och organiserad möjlighet att framföra synpunkter och idéer 
till politiker och tjänstemän. Den modell nämnden valt, genom att ge en ideell 
organisation, uppdraget är unik för landet. 

§179 

Ungdomens Hus 

Helen Sverkel (S) ställer frågan om framtida lokal för Ungdomens Hus. 

Kontoret informerar om att det är under diskussion. 

Justerandes sign 

fa fy 

Utdragsbestyrkande 
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§180 

Uppsala musikskola 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till 

kommungemensamt kösystem för musikundervisning. 

Ärendet 
Malin Sjöberg Högrell (FP) föreslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att 
förelägga nämnden förslag till ett kommungemensamt kösystem för 
musikundervisning. 

Övriga tjänstgörande ledamöter biträder förslaget. 

§181 

Tillgång och efterfrågan 

Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser. 

Utdragsbestyrkande 
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§182 

Lokal för annan pedagogisk verksamhet - öppen förskola. Dnr BUN-
2014-1003 

Beslut 
att godkänna hyresavtalet med kommunstyrelsen avseende öppen 

förskola på Dag Hammarsköldsväg 9 för perioden 1 oktober 2014 till 
och med 30 september 2017, samt 

att godkänna hyreskostnaden på 410 000 kr per år. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-06-23 till beslut. 

Lokalen (före detta Pelle Svanslöshuset) har två plan och en totalyta på 357 
m2. Den totala hyreskostnaden kommer att delas mellan barn- och 
ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Öppna 
förskolan kommer att samarbeta och samverka med Navet och Jobbcenters 
verksamheter. Navet kommer att driva den caféverksamhet som ligger på 
bottenvåningen i första hand för öppna förskolans besökare men eventuellt 
också för allmänheten under sommarmånaderna. Navet/Jobbcenter ska 
sköta utomhusmiljön, utom vintertid, utan extra kostnad för barn- och 
ungdomsnämnden. På övervåningen kommer Navet/Jobbcenter att driva en 
second hand affär för barnkläder, barnartiklar m m. 

Uppsala kommun har idag tolv öppna förskolor. Sex stycken drivs i 
kommunal regi och sex stycken drivs av enskilda huvudmän. 

Utdragsbestyrkande 
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§183 

Upphandling av annan pedagogisk verksamhet - öppen förskola. Dnr 
BUN-2014-1001 

Beslut 
att enligt 23 kap 2 § skollagen upphandla drift av öppen förskola på Dag 

Hammarskölds väg 9 i Uppsala, samt 

att delegera till upphandlingsutskottet att besluta om förfrågningsunderlag 
samt besluta om entreprenör för driften av öppen förskola. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-06-23 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om godkännande av 
hyreskostnader för öppen förskolelokal på Dag Hammarsköldsväg 9 i 
Uppsala. Lokalen kommer att delas med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet Navet. Öppna förskolan och Navet 
kommer att samarbeta och samverka i lokalen. 

Uppföljning av tillsyn i fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
läsåret 2013-2014. Dnr BUN-2014-1061 

Beslut 
att lägga uppföljningen av tillsyn i fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg läsåret 2013-2014 till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-07-03 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har tillsynsansvar för fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg i Uppsala kommun. Tillsynen under läsåret 2013-2014 
har följts upp för att sammanfatta resultaten av tillsynen och för att utröna om 
tillsynen håller god kvalitet. 

Utifrån uppföljningen drar nämnden slutsatsen att tillsynen kan bidra till 
utveckling av förskolornas kvalitet. 

§184 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§185 

Rapporter 

Anna-Lena Ettemo (FP) informerar om Folkhälsorådet som vid möte haft 
information om integration. Vidare informerar hon om att möte den 8 
december 2014 ska handla om kost. 

§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 anmäls inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

§187 

Justerandes sign 

fy 

Utdragsbestyrkande 
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§188 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§189 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 12 juni 2014 till 

handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 12 juni 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


