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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Matsalen, Stationsgatan 12, klockan 15:05 — 17:45 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande Ersättare: Åse B Karlsson (M) 
Linda Eskilsson (MP), 1:e vice Elin Stening (MP) 
ordförande Sanna Sundvall (MP) 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e Kajsa Ragnarsson (V) 
vice ordförande Clemens Lilliesköld (V) 
Klas-Hennan Lundgren (S), Helena Hedman Skoglund (L) 
tjänstgörande ersättare Sarah Havneraas (KD) 
Gunilla Oltner (S) 
Peter Gustavsson (S), 
tjänstgörande ersättare 
Agneta Boström (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Gabriella Lange (M) 
Lennart Köhler (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Unn Harsem (C) 
Oscar Matti (L) 
Anna Johansson (C), 
tjänstgörande ersättare 
Martin Wisell (KD) 
Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, Ann- 
britt Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Anette Johansson 
HR-chef, Jesper Djupström enhetschef, Magdalena Casteryd kommunikationsstrateg, 
Katarina Håkansson koordinator, Cecilia Fernvall tillförordnad chef kommunal 
gymnasieskola, Ingela Hamlin chef kommunal grundskola, Marie Fellenius 
administrativ chef, Outi Ceder enhetschef, Märit Gunneriusson Karlström enhetschef, 
Ingrid Holström strateg och Avin Ali Akbar utredare. 
Christopher Lagerqvist (M) Paragrafer: 139 - 156 

Stationsgatan 12, den 31 oktober 2018. 

M 
Caroline Hoffstedt, or. förande 

Lars Niska, sekreterare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
2018-10-31 Sista dag att överklaga: 2018-11-22 
2018-11-01 Anslaget tas ner: 2018-11-23 

www.uppsala.se  och utbildningsförvaltningen. 

Lars Niska, sekreterare 



upPniki UTBILDNINGSNÄMNDEN 

2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 139 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 140 

Resultatdialog - Celsiusskolan/Uvengymnasiet och Katedralskolan 

Rektor för Celsiusskolan/Uvengymnasiet Jörgen Norman och rektor för Katedralskolan Helne 
Lagerquist presenterar arbetet med resultatuppföljningen för sina respektive skolor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP19.11.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

3(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 141 

Månadsrapport ekonomi 
UBN-2018-0123 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 25 oktober presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för 
september 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 18 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP19,12, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

4(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 142 

Aktuella ärenden 

Chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar nämnden om en anmälan om kränkande 
behandling som lett till särskilda insatser på skolan från elevhälsan. 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om förvaltningens arbete efter branden i 
Gottsundaskolan. 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om att förvaltningen inte vill göra 
jämförelse av hur förskoleplaceringarna faller ut med de nya reglerna om relativ närhet och tidigare år 
förrän det finns två månader av placeringar att jämföra med. Nämnden diskuterade varför och i vilken 
omfattning som tomplatser vid fristående och kommunala förskolor uppstår mellan övergången från 
det gamla till det nya regelverket för placeringar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 143 

Rapport efter tillsyn av fristående förskolor i Uppsala kommun läsåret 
2017/2018 
UBN-2018-5224 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den 23 november 2017 fastslog utbildningsnämnden nya riktlinjer för kommunens tillsyn av enskild 
verksamhet — förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Enligt riktlinjerna ska en årlig rapport som 
sammanfattar tillsynen skrivas till Utbildningsnämnden. 

Rapporten beskriver de tillsynsbeslut som fattats under läsåret 2017/18 samt de klagomål som tagits 
emot och hanterats under samma period. I rapporten görs också en genomgång av de vanligaste 
bristerna. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 144 

Redovisning gymnasieantagning 2018 
UBN-2018-6052 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har sammanställt resultat och erfarenheter från 2018 års gymnasieantagning för 
både kommunala och fristående skolor. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 12 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upPRI.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 145 

Avgiftstak för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 2019 
UBN-2018-5873 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 61r-f-56Cr (e3 

att höja avgiftnivåerna för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från 
och med 1 januari 2019 i enlighet med skolverkets förordning (2001:160). 

Sammanfattning 
Uppsala kommun får statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Inkomsttaket för maxtaxan är indexerat och den 
maximala avgiftsnivån justeras årligen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna i slutet på 
varje år och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. 

Skolverket kommer att presentera avgiftsnivåerna för 2019 senast den 1 december 2018. 

Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för 
kommunerna att tillämpa maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för 
förlorade intäkter. SCB räknar fram ramarna för statsbidraget per kommun. Skolverket fastställer 
slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år. 

Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars och 30 september med 
hälften av bidraget per gång. Skolverket beräknar att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka 
genom de höjda avgiftsnivåerna och därför minskas statsbidraget i motsvarande omfattning. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



LAPPRI& UTBILDNINGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 146 

Revidering av reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskolan 
UBN-2018-5922 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa förslag till reviderat reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskola, samt 

att det reviderade reglementet ska tillämpas från och med skolvalet inför läsåret 2019/2020. 

Reservation 
Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga A § 146. 

Sammanfattning 
Ett reviderat reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskola antogs av 
utbildningsnämnden den 21 mars 2018. Utbildningsförvaltningen har utifrån utvärderingen av 
skolvalet 2018 sett behov av en ytterligare revidering av reglementet. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar på återremiss med motivering i bilaga A § 146. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag på Martin Wisells (KD) återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Martin Wisells (KD) återremissyrkande mot avslag och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 3 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,01.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 147 

Åtgärder efter genomlysning av övriga kostnader 
UBN-2018-5917 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta jämförelserna av övriga kostnader med övriga kommuner i 
nätverket R9 samt sätta kostnaderna i relation till måluppfyllelse, 

att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för uppdraget i verksamhetsplanen fortsätta söka 
möjligheter att utveckla automatisering av lämpliga delar av administrationen, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med regionen se över roller och ansvarsfördelning. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C), Anna 
Johansson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet till fölinån för Christopher 
Lagerqvists (M) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan gett förvaltningen i uppdrag att genom extern konsult 
göra en genomlysning av övriga kostnader för huvudmannens verksamhet. Uppdraget har efter 
upphandling genomförts av PwC och en rapport redovisades på nämndens sammanträde den 27 
september 2018. Genomlysningen har visat att övriga kostnader kan avse bland annat viss form av 
administration, utvecklingsarbete och personalkostnader. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M) yrkar tillägg med att förvaltningen ges i uppdrag att föreslå en minskning 
av övriga kostnader med minst 20 procent under 2018-2019. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag på Christopher Lagerqvists (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Christopher Lagerqvists (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
nämnden avslår detsamma. 

Votering begärs. 

Nämnden fastställer en propositionsordning där den som vill bifalla Christopher Lagerqvists (M) 
tilläggsyrkande röstar JA och den som vill avslå detsamma röstar NEJ. Voteringen genomförs och 
resulterar i sex JA-röster och nio NEJ-röster. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

cä- 
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upPleie UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

JA-röst avger: 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C), Anna 
Johansson (C) och Martin Wisell (1(D). 

NEJ-röst avger: 
Linda Eskilsson (MP), Klas-Herman Lundgren (S), Gunilla Oltner (S), Peter Gustavsson (S), Agneta 
Boström (S), Lennart Köhler (M2), Sverker /blund (V), Oscar Matti (L) och Caroline Hoffstedt (S). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå Christopher Lagerqvist (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 10 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



(*PO& UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 148 

Ansökan om undantag från öppenhetskravet förskola — Barnhagens 
förskola 
UBN-2018-0537 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär medge föräldrakooperativet Föreningen 
Barnhagen undantag från skollagens öppenhetskrav (8 kap. 18 § skollagen) i enlighet med de villkor 
som framgår nedan under rubriken föredragning, samt 

att undantaget gäller under förutsättning att huvudmannen svarar för att korrekt information om 
vårdnadshavarens skyldigheter finns tillgänglig på förskolans webbplats. 

Sammanfattning 
Föreningen Barnhagen har sedan 1988 tillstånd att bedriva förskola på Torkelsgatan 9 i Uppsala 
kommun. Huvudman för Barnhagens förskola är föräldrakooperativet Föreningen Barnhagen (org.nr. 
817602-5149). 

Huvudmannen, Föreningen Barnhagen, har ansökt om att, med hänsyn till verksamhetens särskilda 
karaktär som föräldrakooperativ, medges undantag från skollagens öppenhetskrav (8 kap. 18 § 
skollagen) på så sätt att verksamheten begränsas till barn vars vårdnadshavare är medlemmar i 
föräldrakooperativet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 11 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,819, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 149 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet — Edda förskola AB 
UBN-2018-5149 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Edda förskola AB med 
organisationsnummer 556887-8564, som huvudman för förskoleenheten Edda förskola 
Valthornsvägen, med 96 platser på Valthornsvägen 19, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer milj öförvaltningens och 
brandskyddsmyndighetens krav. 

Sammanfattning 
Edda förskola AB bedriver sedan tidigare förskola på Bandstolsvägen i Valsätraområdet i Uppsala och 
avser även att öppna en förskola med 20 platser på Döbelnsgatan i Kåbo. De 40 platser som förskolan 
har i lokaler på Bandstolsvägen 2 kommer att stängas vid årsskiftet 2018/2019 och huvudmannen har 
inkommit med ansökan om godkännande för fristående förskola i stadsdelen Gottsunda. Förskolan 
avses omfatta 96 platser fördelade på 5 avdelningar. 

Edda förskola AB avser att tillämpa kommunens centrala antagningssystem. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 3 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 150 

Konstituerande sammanträde 2019 för utbildningsnämnden 
UBN-2018-5914 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utbildningsnämnden har sitt första sammanträde 2019 torsdagen den 3 januari klockan 15:05. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2019 tillträder utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. Nämnden behöver 
ha ett tidigt sammanträde för att fastställa en delegationsordning, utse ett arbetsutskott samt fastställa 
årets övriga sammanträdestider. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 4 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



14 (19) 

Uplielia UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 151 

Uppföljning 2018 av plan för strategisk kompetensförsörjning 
600 I 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden antog 2016-12-19 § 210 en plan för strategisk kompetensförsörjning. 

I rapporten rapporterar utbildningsförvaltningen om de aktiviteter som planerades för 2018 samt 
redovisar nuläget inom förvaltningens kompetensförsörjning. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 9 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

    

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uninlue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 152 

Uppdrag om arbetet mot droger/narkotika i skolan 
UBN-2018-6074 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen ta fram en 
beskrivning av nuläge och process vad gäller det hälsofrämjande och drogförebyggande arbetet i 
kommunen samt hur arbetet vid misstanke om narkotikaanvändning hos elever hanteras, 

att den gemensamma beskrivningen av nuläget tas upp i respektive nämnd senast i december 2018, 
samt 

att med beskrivningen som grund i nästa steg bedöma utvecklingsbehov. 

Sammanfattning 
Enkäten Liv och Hälsa från 2017 visar att det förekommer narkotikabruk bland elever i Uppsala. Det 
finns också signaler från såväl skolledare som elevhälsopersonal att det finns en problematik med 
narkotikabruk, påverkade ungdomar och narkotikahandel på kommunens skolor. Cannabis är den drog 
som efter alkohol är mest vanligt förekommande. 

Enligt polisen är tillgången till narkotika fortsatt stor i Uppsala, nya droger kommer ständigt till och är 
lättillgängliga, det går exempelvis att köpa droger på nätet. Detta sammantaget med en mer liberal syn 
på droger i samhället ökar risken att fler personer hamnar i missbruk och beroende. Detta gäller inte 
minst ungdomar. 

Enligt socialarbetarna på Uppsala ungdomsjour sker försäljning öppet till ungdomar runt om i Uppsala 
med omnejd, både via sociala medier, i anslutning till skolor och fritidsgårdar, parkeringar, parker, 
restauranger och fester. De droger som förekommer mest i nuläget är, förutom alkohol och cannabis, 
Tramadol (syntetisk opioid), Lyrica (antiepileptikum) och kokain. Ökad kunskap om droger, 
drogtecken och symptom efterfrågas ofta från både skolpersonal, föräldrar och andra personer som 
finns i de miljöer där ungdomar vistas. Lärare och föräldrar önskar också infoiniation och kunskap 
kring hur de ska agera vid misstanke om droganvändning eller när det är uppenbart att ungdomen är 
påverkad. Hos kommunens socialarbetare ute på fältet finns en uppfattning om att användning av 
cannabis ökar bland flickor. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 8 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

  



16 (19) 

upPni.f. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 153 

Nämndinitiativ angående den växande droganvändningen vid Uppsalas 
gymnasieskolor från Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2018-4216 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anse frågorna i nämndinitiativet omhändertagna med hänvisning till det uppdrag om arbetet mot 
narkotika i skolan som föreslås i ärendeUBN-2018-6074 vid dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av en skrivelse den 8 juni 2018 till nämnden från kuratorer och skolsköterskor ställer 
Christopher Lagerqvist (M) följande frågor i nämndinitiativ: 
"1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade i gymnasieskolan rörande droger åren 2014-
2018? 
2) Vilka åtgärder har vidtagits år 2018 inom Utbildningsnämndens ansvarsområde och på vilket sätt 
skiljer sig dessa åtgärder från åtgärderna åren 2014-2016 (före neddragningarna)? 3) Vilka växande 
problem kan förvaltningen identifiera i Uppsala redan nu?" 

I ett annat ärende vid nämndens sammanträde den 25 oktober 2018 föreslås förvaltningen få i uppdrag 
att i samverkan med socialförvaltningen ta fram en gemensam beskrivning över hur arbetet mot 
narkotika idag bedrivs. Bakgrunden är att det både från polis, socialarbetare, skolledare och 
elevhälsopersonal finns signaler om problematik med narkotikabruk, påverkade ungdomar och 
narkotikahandel på kommunens skolor. 

Beskrivningen ska avse både det främjande och förebyggande arbetet och de åtgärder som vidtas vid 
misstanke om missbruk hos elever. Vidare ska beskrivas hur samverkan mellan förvaltningarna idag 
ser ut. Denna beskrivning föreslås redovisas till nämnden senast vid sammanträdet i december och kan 
då ligga till grund för bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 11 oktober 2018. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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upliniki UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 154 

Nämndinitiativ angående återinförande av drogtester från Martin Wisell 
(KD) 
UBN-2018-5004 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå förslaget om utredning av återinförande av drogtester med hänvisning till det uppdrag om 
arbetet mot narkotika i skolan som föreslås i ärendeUBN-2018-6074 vid dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i nämndinitiativ att nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda hur drogtester inom skolorna i Uppsala kommun kan återinföras. I initiativet hänvisas till att 
utbildningsnämnden den 22 juni 2016 beslutade att avskaffa samarbetet med Ungdomscentrum kring 
drogtester av skolungdomar. I initiativet framförs att det nu har framkommit att droganvändningen på 
skolorna i Uppsala kommun ökat lavinartat sedan nämndens beslut samt att elever och personal därför 
önskar att drogtesterna återinförs 

I ett annat ärende vid nämndens sammanträde den 25 oktober 2018 föreslås förvaltningen få i uppdrag 
att i samverkan med socialförvaltningen ta fram en gemensam beskrivning över hur arbetet mot 
narkotika idag bedrivs. Bakgrunden är att det både från polis, socialarbetare, skolledare och 
elevhälsopersonal finns signaler om problematik med narkotikabruk, påverkade ungdomar och 
narkotikahandel på kommunens skolor. 

Beskrivningen ska avse både det främjande och förebyggande arbetet och de åtgärder som vidtas vid 
misstanke om missbruk hos elever. Vidare ska beskrivas hur samverkan mellan förvaltningarna idag 
ser ut. Denna beskrivning föreslås redovisas till nämnden senast vid sammanträdet i december och kan 
då ligga till grund för bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas. 

Yrkande 
Martin Wisell (KD) yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Martin Wisells (I(D) yrkande om bifall till 
närrmdinitiativet och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 11 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 

.2( 
Justerandes sign 
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upP,flifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 155 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
- Nämndinitiativ angående storlek på barngrupper i förskolan från Gabriella Lange (M) och 
Christopher Lagerqvist (M), bilaga A § 155. 
- Nämndinitiativ "Ett system får aldrig tillåtas gå före våra barn och ungdomar" från Christopher 
Lagerqvist (M), bilaga B § 155. 
- Nämndinitiativ II angående den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor från 
Christopher Lagerqvist (M), bilaga C § 155. 

§ 156 

Delegationsärenden 
UBN-2018-0757 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2018-10-25. 

1. Delegationsbeslut från och med 2018-09-26 — 2018-10-24 
• Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller 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 
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.15 
• Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 
• Överenskommelse med fristående gymnasieskola om bidrag som kommunen ska betala till 

huvudmannen för elev på yrkesintroduktionen, individuellt alternativ och språkintroduktionen, 
7.6.21 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upli21.13, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

• Ekonomisk överenskommelse mellan kommuner för elev, folkbokförd i Uppsala kommun, som 
tas emot i annan kommun på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 
7.6.24 

2. Yttrande detaljplan 

3. Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens beslut — 
• Förvaltningsrättens beslut — 
• Förvaltningsrättens beslut — 
• Förvaltningsrättens beslut — 
• Förvaltningsrättens beslut — 

4. Skrivelser/Avtal 
- 

laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-4713 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-4741 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2289 
skolskjuts enligt skollagen, UBN-2018-2854 
skolskjuts enligt skollagen, UBN-2018-4465 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2018 
• September 2018 
• Redovisning till skolinspektionen 
• Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottet 2018-10-10 
• Grundskoleutskottet 2018-10-01 
• Gymnasieutskottet 2018-10-11 
• Arbetsutskottet 2018-10-17 
• Gymnasieutskottet 2018-10-19 

7. Protokoll från facklig samverkan 
- 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämnden 2018-09-27 

9. Inbjudningar / Konferenser 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UBN 2018-10-25 § 146 bilaga A 

Yrkande av Martin Wisell (KD) på ärende 10 Reglemente för skolplacering i förskoleklass 

och grundskola 

Jag föreslår Utbildningsnämnden besluta att återremittera ärendet. 

Motivering 

Föreliggande förslag till beslut innebär att ingen ändring görs i beräkningen av s k relativ närhet. 
Detta medför orimliga konsekvenser i vissa fall, exempelvis då en elev inte får plats på den närmaste 
skolan. Metoden för att placera elever utifrån relativ närhet bör därför revideras. 

Texten om hur valet av skola sker, som beskrivs under punkt 3.2, beskriver inte entydigt hur 

placeringen sker. Därför behöver reglementet förtydligas i den delen. 

I föreliggande förslag har skolskjutsområdena stor betydelse för elevens chanser att få vald skola 
Därför vore det önskvärt att det framgick att elever och föräldrar ska informeras om 
skolskjutsområdenas existens och betydelse i samband med skolvalet. 

Det vore också önskvärt om reglementet beskriver vad som händer om ett beslut om skolplacering 

överklagats och domstolen upphäver kommunens beslut. 

Martin Wisell (KD) 

K 
D 



UBN 2018-10-25 § 155 bilaga A 

Särskilt initiativ: Storlek på barngrupper i förskolan 

Vi önskar klarhet i hur Uppsala kommun definierar begreppet barngrupp i 
förskolan. Vi önskar också en redogörelse över hur storleken på barngrupper i 
kommunens förskolor har förändrats över tid. 

Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag: 

Att återkomma med hur Uppsala kommun definierar begreppet barngrupp i 
förskolan. 

Att återkomma med en redogörelse över hur storleken på barngrupper i 
kommunens förskolor förändrats över tid. 

Gabriella Lange (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 



 

UBN 2018-10-25 § 155 bilaga B 

SÄRSKILT NÄMNDINITIATIV 

Moderaterna i Utbildningsnämnden 

Christopher Lagerqvist 

 

MODERATERNA 

Ett system får aldrig tillåtas gå före våra barn och ungdomar 

Politiken i Uppsala har som främsta uppgiften att stödja alla barns skolgång och alla barns tid i förskolan — oavsett 

vilken huvudman som våra barn och ungdomar väljer. Många fristående förskolor vittnar nu dels om lediga 

platser under hösten 2018, dels om att de av Uppsala kommun förvägras att ta in barn till vårdnadshavare som 

önskar plats under september—december 2018. Orsaken som anges är att Uppsala kommun har ett nytt 

antagningssystem som gör att barn ur kön placeras på platser först om flera månader. Det innebär att 

förskolorna under en övergångs-period inte kan ta in och få betalt för de barn till vårdnadshavare som önskar 

plats under hösten 2018 för att platserna är "blockerade" av Uppsala kommuns nya system, som träder i kraft 

från den 1 januari 2019. 

Konsekvenserna blir att flera fristående förskolor under flera månader står utan ersättning för de tomma 
platser som de tvingas till vid sina enheter. 

Nämnda villkor torde finnas även inom Uppsala kommun även om några verksamhetsförändringar inte är aktuella 

för kommunen under övergångsperioden. För mindre fristående förskolor, som exempelvis enbart har en enda 

avdelning, blir det däremot mycket svårt att hantera de plötsliga förändringar som orsakats av Uppsala kommun. 

Flera representanter för fristående förskolor har redan informerat Uppsala kommun (den 10 oktober 2018) om 

att den av Uppsala kommun initierade förändringen kan innebära konkurs för deras fristående förskolor. De har 

som arbetsgivare inte möjlighet att omplacera personal under några månader i väntan på nya barn. Därför 

riskeras istället uppsägning av personal. Därtill framgår att mindre enheter har svårt att konkurrera med 

arbetsgivaren Uppsala kommun under rådande omständigheter. 

Med anledning av bifogat (odaterat) brev, erhållet av undertecknad den 17 oktober 2018, vill Moderaterna ställa 

följande fråga till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Uppsala kommun: 

e När kommer Uppsala kommun meddela beslutet att kompensation utgår till samtliga fristående förskolor för 

att täcka deras ekonomiska bortfall under omställningsperioden i enlighet med befintlig lagstiftning? 

Denna hantering behöver ske skyndsamt. 

Uppsala den 25 oktober 2018 

Christopher Lagerqvist (M) 



Hej Chistopher! 

Tack för att du hörde av dig till mig då jag kontaktade dig 
på telefon för några dagar sedan. 

Som jag förklarade för dig så gäller det den information vi 
fristående förskolor fått från tjänstemännen i Uppsala 
kommun. Detta skedde på ett möte den 10 oktober, för 
fristående förskolor förra veckan. Informationen gällde 
placeringsregler för vårdnadshavare från och med nu. Detta 
är utbildningsnämndens beslut och tjänstemännens uppdrag 
att verkställa. 

Det var många oroade kollegor till mig som ägare och 
förskolechefer som berättade om att deras kö på förskolan 
är "blockerad" av barn som är placerade per januari 2019. 

Många fristående förskolor har lediga platser just nu och kan 
inte ta in barn till vårdnadshavare som önskar plats nu eller 
månaderna fram till årsskiftet pga. av att Uppsala kommun 
har placerat barn ur kön på platser om flera månader. Det 
innebär att förskolorna inte kan ta in barn till vårdnadshavare 
som önskar plats inom 4 månader för att platserna är 
"blockerade" av Uppsala kommuns system då det gäller 
placeringar i januari 2019. 

Detta medför att flera fristående förskolor står utan ersättning 
för flera platser och under flera månader vid sina enheter. 
Det är mycket svårt för små enheter ex föräldra kooperativ 
där det oftast endast finns en avdelning. Många 
förskolerepresentanter "flaggade" för att det skulle kunna 
innebära konkurs för den fristående förskolan. 

Andra aspekter som är sårbara skulle kunna vara att vi som 
arbetsgivare har inte en möjlighet att omplacera personal 
under några månader i väntan på nya barn. Det innebär att 
vi måste säga upp personal. Vi är små enheter och det är 
svårt att ha möjlighet att konkurrera med arbetsgivaren 
Uppsala kommun om de personer som faktiskt har utbildning 
i detta osäkra läge. Vi blir ingen attraktiv arbetsgivare. 



Skollag (2010:800) 
Erbjudande av plats 

14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola 
med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet 
förskola inom fyra månader. 

Är vi en offentlig huvudman? 

Är inte detta något som gäller den offentliga huvudmannen 
- Uppsala kommun? 

Nu är det relativ närhetsprincip som gäller enligt Uppsala 
kommun val av kriterier och det kan bli mycket olyckligt då 
flera av oss fristående förskolor har olika profiler. 

Föräldrar i Uppsala kommun har nu möjlighet att välja 9 
alternativ samt ingen information om ex olika profiler finns 
synliga på "Hitta & jämför" som kan ställa till det för 
vårdnadshavare i deras val. 

cey6. ,5\)/ 



UBN 2018-10-25 § 155 bilaga C 

Nämndinitiativ II angående den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor från 
Christopher Lagerqvist (M) 

UBN-2018-4216 

I en skrivelse till Utbildningsnämnden den 8 juni 2018 uttrycker kommunens kuratorer och skolsköterskor 
en stark oro för att droganvändningen nu tilltar i Uppsala. Bakgrunden till personalens skrivelse är de 
neddragningar som Utbildningsnämnden, under den Socialdemokratiska ledningen, gjorde 2016 rörande 
kommunens förebyggande arbete i Ungdomsteamet. Mot denna bakgrund ställde Moderaterna i 
Utbildningsnämnden följande frågor den 20 juni 2018: 

1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade rörande droger åren 2014-2018? 

2) Vilka åtgärder har vidtagits år 2018 inom Utbildningsnämndens ansvarsområde och på vilket sätt skiljer 
sig dessa åtgärder från åtgärderna åren 2014-2016 (före neddragningarna)? 

3) Vilka växande problem kan förvaltningen identifiera i Uppsala redan nu? 

På augustimötet och septembermötet med Utbildningsnämnden hade den politiska majoriteten ännu inte 
hunnit bereda nämnda frågor. Ett kortfattat svar erhölls först efter det allmänna valet, på Utbildnings-
nämndens möte den 29 oktober 2018. Då svaret från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
enbart är av övergripande karaktär och inte tar upp den detaljnivå som frågorna kräver gör Moderaterna 
ett nytt försök att få svar på dessa angelägna frågor om den växande droganvändningen vid Uppsalas 
gymnasieskolor. För att undanröja eventuella missförstånd har frågorna ovan preciserats ytterligare: 

1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade rörande droger åren 2014-2018, redovisat antingen 
som helhet eller per skola? 

2) Vilka konkreta åtgärder har vidtagits år 2018 inom Utbildningsnämndens ansvarsområde och på vilket 
sätt skiljer sig dessa åtgärder från åtgärderna åren 2014-2016 (före neddragningarna)? 

3) Vilka växande problem kan förvaltningen identifiera i Uppsala redan nu — i dialog med berörda 
medarbetare och utifrån den övergripande bedömning som huvudmannen har i uppdrag att utföra 
kontinuerligt? 

Moderaterna ser — efter fem månaders beredning av ärendet — fram emot ett svar. Dessa frågor får inte 
längre nedprioriteras. 

Uppsala den 29 oktober 2018 

Christopher Lagerqvist (m)  
Utbildningsnämndens andre vice ordförande 
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