
Uppsala 
••KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2014-09-25 1 

piats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.40 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Anna-Lena Ettemo (FP) 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf 
Alexandra Westman (M) 
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Datum för Datum för anslags 
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Besvärstiden utgår 2014-10-27 
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§190 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Ribbingebäck 

§191 

Formalia 

Beslut 
att ge Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, närvarorätt till barn- och 

ungdomsnämndens sammanträden den 30 oktober och den 11 
december 2014, 

att barn- och ungdomsnämndens upphandlingsutskottet sammanträder 
den 2 oktober, kl 12.30 för beslut om entreprenör för öppen förskola på 
Dag Hammarsköldsväg 9, 

att barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 11 december 2014 
börjar kl 14.00, samt 

att barn- och ungdomsnämndens individutskott den 11 december 2014 
utgår och ersätts med individutskott den 17 december 2014, kl 15.00. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-19 till beslut. 

Nämnden föreslås besluta om närvarorätt och sammanträdestillfällen och 
tider. 
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§192 

Delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2014. Dnr BUN-2014-
1129 

Beslut 
att godkänna periodbokslut med helårsprognos per augusti 2014, samt 

att överlämna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2014 till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-18 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 16 866 tkr för perioden 
januari till augusti 2014. Jämfört med helårsprognos per augusti uppvisar 
bokslutet per augusti ett mer positivt resultat vilket förklaras dels av att vissa 
kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter 
såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. Avvikelserna 
kommenteras per verksamhetsområde. 

I nämndens helårsprognos för år 2014 förväntas ett resultat på 1 375 tkr. 
Inom förskola blir resultatet 24 330 tkr bättre än budget beroende på att 250 
färre barn har en förskoleplats än nämndens och kommunfullmäktiges 
budget. Inom grundskolan förväntas ett negativt resultat på -28 010 tkr vilket 
avviker mot budget med -24 030 tkr. Resultatet beror delvis på 180 fler 
elever inom skolan än kommunfullmäktiges tilldelning samt på för lågt 
budgeterade kostnader inom några områden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2014-09-25 4 

§193 

Revidering av tilläggsbelopp för elever av omfattande behov av särskilt 
stöd i grundskolan och grundsärskolan 

Beslut. 
att tilläggsbelopp beräknas på 100 procent mot beslutade 53 procent för 

särskoleelever höstterminen 2014, samt 

att tilläggsbeloppens storlek grundas på medianlönen för elevassistenter 
inom grundsärskolan i Uppsala kommun. För höstterminen 2014 enligt 
nedan nivåer som motsvarar 100 procent av förväntad 
median önekostnad för en elevassistent 2014: 

stödbehov, 
del av dag 

t immar/ 
dag 

tilläggsbelopp 
kr/månad 

tilläggsbelopp 
kr/år 

tilläggsbelopp 
kr/termin 

10% 1 3 100 37 200 18 600 

20% 2 6 200 74 400 37 200 

30% 3 9 300 111 600 55 800 

40% 4 12 400 148 800 74 400 

50% 5 15 500 186 000 93 000 

60% 6 18 600 223 200 111 600 

70% 7 21 700 260 400 130 200 

80% 8 24 800 297 600 148 800 

90% 9 27 900 334 800 167 400 

100% 10 31000 372 000 186 000 

Reservationer 
Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos (MP), Tarja Onegård (M) 
och Karolin reserverar sig enligt särskilt yttrande lydande "Vi anser att 
ordförandebeslutet fattades på för dåligt underlag". 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-19 till beslut. 

Ordföranden i barn- och ungdomsnämnden har den 18 juni 2014 genom 
ordförandebeslut beslutat om ersättningsnivåer för tilläggsbelopp då besked 
om ersättningsbelopp var brådskande. Nu föreslås nämnden ta motsvarande 
beslut. 
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§194 

Verksamhetsplan 2015. Dnr BUN-2014-1300 

Beslut 
att upphäva barn- och ungdomsnämndens beslut från den 28 augusti 

2014, §175, 

att med Cecilia Forss (M) yrkande anta förslag till verksamhetsplan för 

2015, samt 

att överlämna planen till kommunstyrelsen 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-05 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. 

Mål och inriktning enligt IVE är inte nedbruten i nämndens uppdrag och 
budget. Barn- och ungdomsnämnden avser att senare komplettera med 
uppdrag och budget för år 2015. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att på sidan 11 utgår meningen som lyder" Eleverna ska ha tillgång till 
studie- och yrkesvägledning från årskurs 1 och genom hela grundskolan." 
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§195 

Internkontroll 2014 - Avrapportering per delårsbokslut 2 för 2014. Dnr 
BUN-2013-2128 

Beslut 
att godkänna den andra av tre avrapporteringar av internkontrollen 2014, 

att uppdra till kontoret att till nämnden den 30 oktober 2014 föreslå 
åtgärder utifrån anmärkningar i rapporten. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-10 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) beslutade den 23 januari 2014 om 
reviderad internkontrollplan för 2014. Vid granskningen har både 
anmärkningar och mindre anmärkningar gjorts och förslag till åtgärder 
föreläggs nämnden den 30 oktober 2014. 

Barnrättsperspektivet i nämndens arbete. Dnr BUN-2014-1405 

Beslut 
att i ärenden till nämnden redovisa barnrättsperspektiv enligt 

föredragningen i ärendet; samt 

att barnrättsperspektivet ska implementeras i kontorets arbete genom att 
som ett första steg anordna seminarium för strateger. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-19 till beslut. 

En ny strategi för att förverkliga Barnkonventionen och stärka barnets 
rättigheter i Sverige godkändes av riksdagen 2010. För att säkerställa 
barnets rättigheter och barnets bästa i åtgärder eller i beslut är det viktigt att 
konsekvenserna för barnet eller barnen analyseras och belyses. Nämnden 
föreslås godkänna en checklista, som ska användas vid beredning av 
ärenden till nämnden samt att slutsatserna/konsekvenserna skrivs in i 
ärendet. Barnrättsperspektivet ska implementeras i kontorets arbete genom 
att som ett första steg anordna ett seminarium för strateger. 

samt 

§196 
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§197 

Remiss - Motion väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta 
återanvändningscenter. Dnr BUN-2014-0798 

Beslut 
att som svar på remiss väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta 

återanvändningscenter avge upprättat förslag till yttrande innebärande 
att nämnden anser att motionen ska avslås. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-04 till beslut. 

Motionären föreslår att ett kreativt återanvändningscenter ska inrättas, som 
vänder sig till pedagogiska verksamheter samt med målsättning att centret 
ska utvecklas och certifieras som ett ReMida-center. Att ta emot spillmaterial 
från företag ställer stora krav på kontroll för att undvika att barn kommer i 
kontakt med skadliga ämnen. Inom Uppsala kommun har möjligheten att 
etablera ett ReMida-center utretts tidigare. Detta har inte blivit genomfört 
bland annat på grund av att lokal- och personalkostnadsskäl samt problem 
med att hitta leverantörer av material som är undersökt och godkänt för barn. 
Vård och bildning har i stället valt att utforma sina lärmiljöer i förskolorna 
med hjälp av återvunnet material, som efter noggrann granskning kunnat 
användas. Nämnden anser att motionen ska avslås men ställer sig positiv till 
att förskolor, grundskolor med flera pedagogiska verksamheter använder sig 
av icke miljöfarligt återvunnet material i sin verksamhet. 

Yrkanden 

Peter Lööv Roos (MP) yrkar återremiss. 

Karolin Lundström (V) yrkar bifall till motionen. 
Tomas Lindh (S) yrkar bifall till förslaget innebärande att nämnden anser att 
motionen ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lööv Roos (MP) yrkande om 
återremiss och finner att yrkandet avslås. 

Vidare ställer ordföranden proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande 
mot Tomas Lindhs (S) yrkande och finner bifall till Tomas Lindhs (S) 
yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§198 

Remiss - Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna 
i Uppsala kommun m m 

Nämnden beslutar i ärendet den 30 oktober 2014. 

§199 

Tillgång och efterfrågan 
Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser. 
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§200 

Uppsägning av hyresavtal Berggården, Funbo-Bärby 10:6. Dnr BUN-
2008-0127 

Beslut 
att hyresavtalet avseende Berggården, Funbo-Bärby 10:6, sägs upp då 

hyresavtal tecknats mellan hyresvärd och den fristående 
förskoleverksamhet som bedrivs i lokalen. 

Reservationer 
Tomas Lindh (S) och Ylva Stadell (S) reserverar sig till förmån för Tomas 
Lindhs (S) yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-10 till beslut. 

Pillan & Tillans förskola AB har drivit en mindre fristående 
förskoleverksamhet sedan 2008. Lokalen är en del av en fastighet som ägs 
av en enskild firma, Berggården Funbo-Bärby 10:6. Idag har förskolan 12 
barn inskrivna. 

Yrkanden 
Mats Jonsson (C) yrkar att "hyresavtalet avseende Berggården, Funbo-
Bärby 10:6, sägs upp då hyresavtal tecknats mellan hyresvärd och den 
fristående förskoleverksamhet som bedrivs i lokalen." 

Tomas Lindh (S) yrkar i enlighet med förslaget att nämnden säger upp 
avtalet avseende Berggården, Funbo-Bärby 10:6. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mats Jonssons (C) yrkande mot Tomas 
Lindhs (S) yrkande och finner bifall till Mats Jonssons (C) yrkande. 

§201 

Avtal för rätten att använda varumärket Pelle Svanslös 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§202 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Vreta Näs förskola. Dnr BUN-2014-1319 

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

förskola utökar sitt tillstånd från 49 barn till 60 barn under förutsättning 
att företaget följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav 
angående pedagogiska lokaler. Vreta Näs förskola ska uppfylla de 
krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge godkännande till 
enskild huvudman att bedriva förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2014 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 130 629 kr 18 353 kr 3 919 kr 
1-2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kr 18 353 kr 3 115 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467 kr 18 353 kr 3 164 kr 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 kr 18 353 kr 2 720 kr 
Allmän förskola 67 948 kr 18 353 kr 2 038 kr 

Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-04 beslut. 

Huvudmannen driver idag fyra förskolor i Uppsala, Malma backe förskola, 
Fyrisåns förskola, Gamla Uppsala förskola och Vreta Näs förskola. Vreta 
Näs förskola kommer att inredas med en övervåning i en ny byggnad för att 
utöka från två till tre avdelningar. Totalt ansöker Vreta Näs att öka 
barnantalet från 49 till 60 barn. 

Justerandes sign 
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§203 

Ansökan om bidrag för att bedriva omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds. Dnr BUN-2014-1090 

Beslut 
att inte bevilja bidrag till Sanabil Al-Hanan AB att bedriva omsorg då 

förskola och fritidshem inte erbjuds. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-03 till beslut. 

Huvudmannen för Sanabil Al-Hanan AB ansöker om bidrag för att bedriva 
omsorg då förskola och fritidshem inte erbjuds. Förskolan Sanabil Al-Hanan 
har 10 barn inskrivna, ligger i Gottsunda på Bandstolsvägen och har varit i 
drift sedan maj 2014. Ett fåtal barn har ansökt om obekväm omsorg i 
Gottsunda och är idag placerade på andra förskolor. 

Uppsala kommun har idag fem enheter som bedriver omsorg då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds. Tre av enheterna drivs av Kids2Home; Årsta, 
Seminariet och Karlsro. Kommunen öppnade i augusti 2014 ytterligare två 
enheter som erbjuder natt och helgomsorg; Voxenåsen och Ringarens 
förskolor. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av Peter Lööv Roos (MP) att 
ansökan ska beviljas. 

Ylva Stadell (S) yrkar i enlighet med förslaget om att ansökan inte ska 
beviljas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Cecilia Forss (M) och Peter Lööv Roos 
(MP) yrkande mot Ylva Stadell (S) och finner bifall till Ylva Stadeils (S) 
yrkande. 
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§204 

Rapport angående personalsammansättningen inom 
förskoleverksamheten i Styrelsen för vård och bildning. Dnr BUN-2014-
0433 

Beslut 
att uppdra till kontoret att utreda effekterna av förändringarna i 

personalsammansättnigen inom förskoleverksamheten hos Styrelsen 
för vård och bildning, samt 

att uppdra till kontoret att finna lämpliga nyckeltal för 
personalsammansättningen och personaltätheten som ger en 
rättvisande bild av verksamheten och som är jämförbara övertiden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-03 till beslut. 

Styrelsen för vård och bildning har den 27 mars 2014 fått i uppdrag av barn-
och ungdomsnämnden att rapportera kvartalsvis hur många förskollärare, 
personal med högskoleutbildning, barnskötare och övriga anställda i 
förskolan man har vid varje avstämningstillfälle. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar att kontorets förslag på beslut utgår och att nämnden 
beslutar enligt följande " att uppdra till kontoret att utreda effekterna av 
förändringarna i personalsammansättnigen inom förskoleverksamheten hos 
Styrelsen för vård och bildning, samt att uppdra till kontoret att finna lämpliga 
nyckeltal för personalsamman-sättningen och personaltätheten som ger en 
rättvisande bild av verksamheten och som är jämförbara över tiden." 

Karolin Lundström (V) yrkar i enlighet med kontorets förslag med tillägg av 
Cecilia Forss (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 
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§205 

Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Dnr BUN-2014-1418 

att utse en arbetsgrupp bestående av Cecilia Forss (M), Malin Sjöberg 
Högrell (FP), Mattias Kristenson (S) och Tarja Onegård (MP), för 
utarbetande av förslag till antagningsregler för förskoleklass och 
grundskola. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-08 till beslut. 

En uppföljning av årets skolval visar att reglerna för antagning i grundskola 
och förskoleklass behöver justeras. Justeringen gäller definitionen av relativ 
närhet, samt att syskonförtur och särskilda skäl tas bort från 
urvalskriterierna. 

Yrkanden 
Tomas Lindh (S) yrkar återremiss. 

Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att nämnden utser en arbetsgrupp för utarbetande av förslag till 
antagningsregler för förskoleklass och grundskola. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
yrkandet avslås. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§206 

Skolmåltider inom kommunens grundskolor. Dnr BUN-2013-0282 

Beslut 
att uppdra åt kontoret att starta projektering av att utse årets skolkök i 

syfte att lyfta skolmåltidens kvalitet och betydelse inom grundskolan, 

att kostnaden för projektet maximalt får uppgå till 60 000 kronor och tas 
från nämndens budget 2014 inom grundskoleverksamheten. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-09 till beslut. 

Kontoret föreslås få i uppdrag att starta projektering för att utse årets 
skolkök. Förslaget ska ha ett tydligt folkhälsoperspektiv. 

Kontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden utser årets skolkök utifrån 
följande kriterier: 

• Ekologisk och närproducerad mat 
• Mångfald (antal alternativ så som specialkost, kulturella och religiösa 
preferenser etc) 
• Psykosocial miljö 
• Jämställdhet 

Utifrån beskrivna kriterier och den omröstning som äger rum bland eleverna 
kommer en jury att ta ställning till vilken skola som vinner priset om 10 000 
kronor. Kontoret kommer att undersöka möjligheten att Teknik & Service kan 
ta uppdraget att projektleda och marknadsföra tävlingen inom nämndens 
budgetram. 

samt 
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§207 

Tilläggsavtal till Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning 
om insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Dnr 
BUN-2013-2014 

Beslut 
att godkänna förslag till tilläggsavtal till internavtal med Styrelsen för vård 

och bildning från 1 oktober 2014 om insatser för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-17 till beslut. 

Förslag till tilläggsavtalet till internavtal har förhandlats fram mellan kontoret 
och Vård & bildning. Avtalet avser insatser för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning boende på gruppbostad Eklundshofsvägen. 
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§208 

Ansökan från Arstakyrkan Vaksala församling om föreningsbidrag till 
öppen fritidsverksamhet. Dnr BUN-2014-1147 

Beslut 
att till öppen fritidsverksamhet på Arstakyrkan bevilja Vaksala församling 

föreningsbidrag med 118 185 kronor för tiden 1 september 2014 till och 
med 31 december 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-05 till beslut. 

Vaksala församling ansöker om föreningsbidrag till fritidsverksamheten på 
Arstakyrkan med 397 105 kronor för tre terminer; höstterminen 2014, 
vårterminen och höstterminen 2015. Kontoret föreslår att nämnden beviljar 
Vaksala församling bidrag för höstterminen 2014 och därefter redovisar 
kvalitet och besöksstatistik inför beslut om fortsatt bidrag. 

Ansökan från Arstakyrkan Vaksala församling om föreningsbidrag till 
mellanstadieverksamhet. Dnr BUN-2014-1146 

Beslut 
att för mellanstadieverksamhet på Arstakyrkan bevilja Vaksala församling 

bidrag med 381 229 kronor för tiden 1 september 2014 till och med 30 
juni 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-09-05 till beslut. 

Vaksala församling ansöker om bidrag till fritidsverksamheten på 
Arstakyrkan med 544 861 kronor. Mellanstadieverksamheten på Arstakyrkan 
etablerades 2007-2008 har från och med dess fått årligt stöd från barn- och 
ungdomsnämnden. Kontoret föreslår att bidraget, precis som tidigare, ges 
för två terminer i taget. Förslaget är att mellanstadieverksamheten beviljas 
bidrag med 381 229 att finansieras ur grundskolans budget för 
fntidsklubbsverksamhet. För det sökta bidraget som avser höstterminen 
2015 kommer att beslutas av berörd nämnd inför läsåret 2015/2016. 

§209 
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§210 

Kommungemensamt kösystem för musikundervisning 

Barn- och ungdomsnämnden den 28 augusti 2014, § 180, gav kontoret i 
uppdrag att förelägga nämnden förslag till kommungemensamt kösystem för 
musikundervisning. 

Kontoret redovisar att arbete pågår med hitta ett digitalt kösystem för 
musikundervisning och att man avser att snarast förelägga nämnden förslag. 

§211 

Ribbingebäck 

Kontoret informerar om att anläggningsboendet Ribbingebäck mottagit 
nyanlända och däribland många barn som måste ges skolundervisning och 
att arbete pågår för att finna skolor som har plats. Rapport kommer framgent 
att ges nämnden. 

§212 

Rapporter 

Föreligger ej. 

§213 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 
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§214 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att två från respektive majoritet och opposition deltar med arvode på 

konferensen "Romska rättigheter är mänskliga rättigheter" den 11 
november 2014, samt 

att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 
till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

Föreslås att två från respektive majoritet och opposition deltar med arvode 
på konferensen "Romska rättigheter är mänskliga rättigheter" den 11 
november 2014 

§215 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 
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§216 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 28 augusti 2014 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 28 augusti 2014. 
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