
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Sid 

2013-02-14 1 

piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.55 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf Anna-Lena Ettemo (FP) 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Felicia Lundqvist (KD) 
Gustaf Almkvist (M) Helen Sverkel (S) 
Eleonore Lundkvist (M) Mattias Kristenson (S) 
Mats Jonsson (C) Tarja Onegård (MP) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Peter Lööv Roos (MP) 
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 Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2013-02-14 
plats och tid 

Underskrifter Paragrafer 28-48 

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-02-14 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2013-02-22 nedtagande 2013-03-18 
Besvärstiden utgår 2013-03-15 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift ...K^.^... A .̂4r .̂.̂  
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 8 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt följande: 

Kontaktpolitiker 
Individ utskottets sammanträdestider 2013 
Ärendet om tillsyn utgår och behandlas i eget protokoll 

§ 2 9 

Pedagogiska lokaler 

Muntlig information ges om planering av pedagogiska lokaler. 

Ansvarsfördelning för Uppsala kommuns pedagogiska verksamhet 
utifrån skollag och tillhörande förordningar (huvudmannaskapet). Dnr 
BUN-2013-0142 

Beslut 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger information 2013-01-31. 

Direktörerna för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad respektive 
Vård & bildning är överens om att ansvaret inom pedagogisk verksamhet 
fördelas enligt dokumenten "Principer för ansvarsfördelning för Uppsala 
kommuns pedagogiska verksamhet" samt "Ansvarsfördelning för Uppsala 
kommuns pedagogiska verksamhet utifrån skollag och tillhörande 
förordningar". 

§ 3 0 
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§ 3 1 

Driftskostnad e-tjänst för jämförelser av pedagogisk verksamhet "Hitta 
& jämför". Dnr BUN-2013-0196 

Beslut 
att i enlighet med kontorets förslag avsätta 68,5 tkr till drift av e-tjänsten 

Hitta & jämför 2013. Kostnaden tas inom budgeten för Extens, samt 

att nämndens presidium utgör styrgrupp i Hitta & jämför. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-05 till beslut. 

Sedan 2011 har kontoret följt upp den pedagogiska verksamheten i Uppsala 
på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

20 december 2012 lanserades Hitta & jämför som presenterar information, 
offentlig statistik och enkätresultat för samtliga pedagogiska verksamheter, 
från förskola till vuxenutbildning, oavsett om dessa drivs i privat eller 
kommunal regi. Medborgarna ska kunna ta del av resultatet för att utifrån det 
göra välgrundade val. 

Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att nämndens presidium utgör styrgrupp i Hitta & jämför. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 2 

Årsbokslut för år 2012. Dnr BUN-2012-1507 

Beslut 

att godkänna årsbokslut för år 2012, samt 

att överlämna årsbokslut för år 2012 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-04 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 18 817 tkr för 
verksamhetsåret 2012 och avviker med motsvarande belopp mot 
kommunfullmäktiges tilldelning och nämndens budget. Jämfört med senaste 
prognos avviker resultatet med 10 587 tkr. Resultatet förklaras till stor del på 
lägre volymer än budget inom förskola, obligatorisk grundsärskola och vård 
och omsorg om funktionshindrade samt högre intäkter. 

Internkontrollplan för 2013. Dnr BUN-2013-0074 

Beslut 

att godkänna internkontrollplan med de av nämnden angivna revideringar 
avseende fler avstämningstillfällen under 2013, samt 

att lämna planen med övrigt bokslutmaterial till kommunledningskontoret. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-16 till beslut. 

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska internkontrollen 
omfatta verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av 
efterlevnad av regler, policyer och beslut samt finansiell kontroll. Nämnden 
ska årligen avrapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 

Nämnden vill att fler avstämningstillfällen under året läggs till. 

§ 3 3 
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§ 3 4 

Uppföljning 2012 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2013-0044 

Beslut 
att översända uppföljningen av Barn- och ungdomspolitiska programmet 

2012 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-31 till beslut. 

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2012-1621 

Beslut 
att som svar på detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-29 till beslut. 

Nämnden har inget att invända mot detaljplanen. Nämnden ser mycket 
positivt på att planen, vid ett förverkligande, kan möjliggöra 
detaljplaneområdets behov av förskoleplatser. Nämnden ser vidare mycket 
positivt på att bostadsgårdarna fått planbeteckningen "gård" i syfte att 
säkerställa en god kvalitet på bostadsgården samt att texten under rubriken 
Barnperspektiv blivit utförligare jämfört med tidigare i samrådshandlingar. 

§ 3 5 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
* •KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-02-14 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
6 

§ 3 6 

Detaljplan för Kristinastigen inom Sävja-Bergsbrunna, Uppsala 
kommun, granskningshandling. Dnr BUN-2011-0890 

Beslut 
att som svar på detaljplan Kristinastigen inom Sävja-Bergsbrunna, 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-29 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att ca 110 lägenheter i flerbostadshus, 
vara hälften i ett seniorboende möjliggörs vid Kristinastigen mellan Uppsävja 
och Bergsbrunna. Planen ger också möjlighet för nybyggnad av förskola på 
befintlig förskoletomt. Planen syftar också till att lägga fast pågående 
markanvändning med bollplan och parkering liksom att säkerställa 
naturmarken mellan förskolan och de nya bostäderna som ett grönt stråk. 
Nämnden står fast vid sin ståndpunkt, som framfördes i yttrandet över 
samrådshandlingen, nämligen att en eventuell överklagan på delar av 
detaljplanen, till exempel seniorboendet, inte får påverka möjligheten att 
förverkliga fler förskoleplatser eller på annat sätt försvåra eller fördröja 
möjligheten till förändringar gällande förskolebyggnaden. 

Kontaktpolitiker 

Karolin Lundström (V) rapporterar från Mötesplatsen där hon tillsammans 
med Ulla Johansson (KD) är av nämnden utsedda kontaktpolitiker att 
företräda nämnden. 

§ 3 7 
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§ 3 8 

Individutskottets sammanträdestider 2013 

Beslut 

att individutskottens sammanträden den 18 juni och den 17 december 
2013 utgår, 

att individutskottet sammanträder, utöver de fastställda tiderna, den 
21 november 2013, samt 

att individutskottens sammanträden börjar kl 13.30. 

Malin Sjöberg Högrell (FP) föreslår att individutskottets sammanträden den 
18 juni och den 17 december 2013 utgår. Vidare föreslår hon att det läggs till 
ett individutskott den 21 november 2013. Föreslår också att individutskottens 
sammanträden under 2013 börjar kl 13.30 i stället för kl 14.00. 

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

Kontoret informerar om efterfrågan och tillgång för förskoleplatser. 

Områdesindelning för förskolors upptagningsområde 

Kontoret ger information i ärendet och avser att förelägga nämnden den 
21 mars 2013 förslag till beslut. 

Ärendet 

§ 3 9 

§ 4 0 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 1 

Föreläggande om att inkomma med en dokumenterad 
ansvarsfördelning för Bubblans öppna förskola, Kungsängen 1:34. Dnr 
BUN-2013-0097 

Beslut 
att enligt förslag avge svar på föreläggande till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-14 till beslut. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt Uppsala kommun genom barn-
och ungdomsnämnden, att till miljökontoret lämna in en kopia på den 
fastställda och dokumenterade fördelningen av det organisatoriska ansvaret 
för de frågor som gäller för Bubblans öppna förskola i fastigheten 
Kungsängen 1:34 enligt miljöbalken. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 2 

Avgift för allmän förskola. Dnr BUN-2013-1386 

Beslut 

att nuvarande reducering av avgiften för allmän förskola behålls. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-08 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden gav vid sitt sammanträde 23 jan 2013, § 17, 
kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag angående 
förändring av föräldraavgiften för allmän förskola 

Utgångspunkt för beslut om avgift för barn i allmän förskola är skollagen 8 
kap. 16 §, andra stycket:" Från och med höstterminen det år barnet fyller tre 
år får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 525 
timmar om året." 

Nuvarande regel i Uppsala lyder: "Full avgift betalas tolv månader per år 
oavsett vistelsetid. För barn med rätt till allmän förskola reduceras avgiften 
med 25 procent under perioden september till och med maj." 

Nämnden föreslås besluta att nuvarande reducering av avgiften för allmän 
förskola behålls. 

§ 4 3 

Avtal - Skolskjutsar 

Information ges om att nuvarande avtal gällande beställningscentral är 
uppsagt, men löper på i avvaktan på ny leverantör. 

§ 4 4 

Rapporter 

Föreligger ej. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 5 

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. 

§ 4 7 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls delegationsbeslut enligt lista. 

§ 4 6 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 8 

Protokoll 

Beslut 

att rättelse ska göras till i nämndens protokoll från den 23 januari 2013, 
§ 1 1 , med tillägget att Tarja Onegård (MP) deltog i voteringen och 
röstade nej och därmed bifall till Bengt Sandblads (S) yrkande, 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäls protokoll från nämndsammanträde den 21 januari 2013. I 
protokollet har uppmärksammats att det i § 11 inte framgår att Tarja 
Onegård (MP) deltog i voteringen och röstade nej och därmed bifall till 
Bengt Sandblads (S) yrkande i paragrafen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


