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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

2(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

Övriga Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 
deltagare: Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Berit 

Svantesson HR-chef §§ 1-11, Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Katarina 
Håkansson koordinator, Gift Näsberg chef förskolan §§ 1-11, Ingela Hamlin chef 
grundskolan §§ 1-11, Erik Ojala chef gymnasieskolan §§ 1-11, Jesper Djupström 
lokalchef §§ 1-11, Märit Gunneriusson Karlström enhetschef, Henrik Jordahl docent 
§§ 1-3, Tomas Rylander rektor §§ 1-2, Caroline Sedin rektor §§ 1-2, Ingrid Holström 
strateg §§ 4-11 och Emma Dahlström utvecklingsledare §§ 4-7. 



Uppsala  , UTBILDNINGSNÄMNDEN 

3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§2 

Resultatdialog - Valsätraskolan och Gåvsta skola 

Ordförande Caroline Hoffstedt (S), utbildningsdirektör Birgitta Pettersson och chef för kommunal 
grundskola Ingela Hamlin inleder med att presentera vårens plan för resultatdialog med kommunens 
grundskolor vid nämndens sammanträden. Under våren är tanken att samtliga grundskolor ska komma 
till nämnden och diskutera sina resultat. 

Vid sammanträdet presenterar rektor Tomas Rylander arbetet vid Valsätraskolan och rektor Caroline 
Sedin arbetet vid Gåvsta skola. 

§3 

Presentation - Studie av rektorers och förskolechefers ledning och styrning 

Docent Henrik Jordahl från Institutet för näringslivsforskning presenterar rapporten "Att styra och leda 
skolor - En kartläggning av managementmetoder vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i 
Uppsala kommun" som förvaltningen beställt. Nämnden får tillgång till rapporten efter sammanträdet. 

Mötet ajourneras 16:45 — 17:20. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§4 

Aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om en pågående överklagandeprocess. 

§5 

Nationella idrottsutbildningar i Uppsala 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Strateg Ingrid Holström presenterar utbudet av nationella idrottsutbildningar i Uppsala. 

§6 

Avstämning av arbetet med modersmål i förskolan 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Chef för kommunal förskola Gitt Näsberg, chef för individstöd Giggi Thomson och utvecklingsledare 
Emma Dahlström presenterar en avstämning av arbetet med modersmål i förskolan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§7 

Uppföljning skolklagomål och anmälan av kränkande behandling andra 
halvåret 2017 
UBN-2018-0168 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten "uppföljning av skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till 
huvudman" till handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med en fördjupad analys av orsaker till ökat antal 
anmälningar när det nya ärendehanteringssystemet finns på plats. 

Sammanfattning 
Enligt rutinerna för skolklagomål och anmälan om kränkande behandling vid kommunal verksamhet 
ska en uppföljning göras till nämnd två gånger per år eller när nämnden så begär. I rapporten redovisas 
skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till huvudman för perioden 1 juli-31 december 
2017. 

För skolklagomål som inkommit under perioden kan inga större skillnader konstateras jämfört med 
första halvåret 2017 varken vad avser antal eller berörda områden. För antalet anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman har en ökning skett jämfört med första halvåret 2017. Ökningen 
återfinns i grundskolan. Förklaringar till ökningen kan vara ökad kunskap om skyldighet att anmäla 
och att skolor förändrar organisering och systematisering av arbetet med rutinerna att anmäla 
kränkande behandling till huvudmannen. 

Yrkande 
Caroline Hoffstedt (S) yrkar att uppdra till förvaltningen att återkomma med en fördjupad analys av 
orsaker till ökat antal anmälningar när det nya ärendehanteringssystemet finns på plats. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande ställer Caroline Hoffstedts (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 12 januari 2018. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till nämnden utan eget ställningstagande, 2018-02-05 § 5. 
Rapporten "Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till huvudman juli- 
december 2017", 2018-01-12. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§8 

Årsbokslut 2017 
UBN-2018-0161 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att till årsbokslut 2017 godkänna utbildningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen, 
nämndens analys, redovisningen av inriktningsmål och uppdrag samt uppföljning av 
intemkontrollplan enligt bilagor. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat verksamheten 2017 inom utbildningsnämndens ansvarsområde. 

- Utbildningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen för år 2017. Här redogörs 
sammanfattande för nämndens ekonomiska och kvalitativa resultat. Här redovisas också viktiga 
händelser 2017 och utmaningar inför 2018. 

- Nämndens analys 2017. Dokumentet innehåller en analys av nämndens ekonomiska resultat. 

- Uppföljning av inriktningsmål och åtgärder i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2017. 

- Uppföljning av aktiviteterna i internkontrollplan 2017. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 6 februari 2018. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till utbildningsnämnden utan eget ställningstagande, 2018-02- 
05 § 6. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§9 

Kompletterande budget och verksamhetsplan 2018 
UBN-2017-3912 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa kompletterad budget för 2018, 

att fastställa uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen 2018, samt 

att fastställa risklista och intemkontrollplan för 2018. 

Reservationer 
Unn Harsem (C) reserverar sig till förmån för Centerpartiets "Mål och budget 2018 — 2020". 

Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas "Mål och budget 2018 — 2020". 

Oscar Matti (L) reserverar sig till förmån för Liberalernas "Mål och budget 2018 — 2020". 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M), Unn Harsem (C), Oscar Matti (L) och Martin Wisell (KD) lämnar ett 
särskilt yttrande i bilaga A § 9. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2017 att fastställa verksamhetsplan och budget 2018. 
I ärendet framgick att en mer detaljerad budget skulle redovisas vid nämndmötet i februari 2018. Det 
framgick också att förslag till uppföljningsbilaga samt förslag till intemkontrollplan skulle redovisas 
vid nämndens februarimöte 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 januari 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget, 2018-02-07 § 7. 
Komplettering av utbildningsnämndens budget 2018 
Uppföljningsbilaga verksamhetsplan 2018 utbildningsnämnden 
Riskregister 2018 
Intemkontrollplan 2018 utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 



UBN 2018-02-14 § 9 bilaga A 

Särskilt yttrande från Alliansen rörande ärende 11: 
Verksamhetsplan och budget 2018, komplettering (UBN-2017-3912) 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade nyligen sin nationella skoljämförelse. När 
Alliansen styrde Uppsala åren 2006-2014 förbättrades resultaten varaktigt i skolan. Till slut tillhörde 
Uppsala Sveriges 50 bästa skolkommuner (av 290), Under Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 
Vänsterpardets drygt tre år vid makten har resultaten i Uppsalas kommunala skolor rasat med nära 80 
platser. Kunskapsstaden Uppsala presterar inte ens genomsnittligt längre utan hamnar på den sämre 
kommunhalvan i riket. 

Nästa mandatperiods viktigaste uppgift blir att på nytt vända trenden och höja elevresultaten. 
Alliansen efterfrågar en sammanhållen politik för höjda elevresultat i Uppsala, där varje utgift prövas 
mot en potentiell resultateffekt. Uppsala behöver en genomarbetad politik som bygger på evidens och 
beprövad erfarenhet, inte på ideologiska experiment. De varningar som idag lämnas av lärarna fångas 
inte upp i tid, vilket innebär att de insatser och åtgärder som skulle kunna hjälpa vissa elever att klara 
godkänt uteblir. 

Sju områden är prioriterade: 

1) Barn med behov av särskilt stöd behöver identifieras tidigt och ges tillräckliga stödinsatser. 
2) Alla lärare behöver erbjudas rigorös fortbildning i ämnet och rigorös fortbildning i ett vetenskapligt 

förhållningssätt (evidens). 
3) Lärarnas administrativa börda måste reduceras genom att andra akademiskt skolade yrkeskategorier 

tar plats i skolan. 
4) Fler karriärtjänster med tydliga Uppdragsbeskrivningar behöver införas, så att lärarna kan göra karriär 

och utvecklas i sitt yrke genom att undervisa. 
5) Central rättning av nationella prov behöver införas etappvis, inledningsvis i ämnen som är 

svårbedömda, som till exempel svenska. Därefter expanderas systemet utifrån de erfarenheter som 
görs. 

6) Digitaliseringen som en metod är en möjlighet i en globaliserad värld men behöver kopplas till varje 
ämne och styras utifrån en gedigen kunskapsstrategi. 

7) Rollfördelningen rektor—lärare—elev—vårdnadshavare behöver tydliggöras så att alla vet vad de kan 
förvänta sig av varandra. 



Uppsala 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§ 10 

Regler för förskola och pedagogisk omsorg 
UBN-2018-0374 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anta förslag till reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg, 

att regelverket ska börja gälla för ansökningar som inkommer från och med den 1 augusti 2018, 

att under rubriken 4.2 Uppsägning lägga till "Barnet behåller sin plats på förskolan vid sådan 
övergång.", samt 

att uppdra till förvaltningen att i samband med att vi tar fram ersättningsnivåerna för 2019 utarbeta en 
fördelningsmodell som omhändertar konsekvenserna av det nya regelverket. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig mot att ärendet 
ska avgöras idag. 

Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet till fölinån för eget yrkande. 

Christopher Lagerqvist (M) och Gabriella Lange (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Gabriella Langes (M) ändringsyrkande. 

Unn Harsem (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. 

Särskilt yttrande 
Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 10. 

Sammanfattning 
De nya reviderade reglerna innebär en anpassning till utbildningsnämndens beslut om relativ närhet 
för förskolan den 28 september 2016. I samband med det har gjorts mindre anpassningar samt vissa 
förtydliganden och språldiga justeringar. Det nya regelverket föreslås börja gälla för ansökningar som 
inkommer från och med den 1 augusti 2018. 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. De tidigare reglerna antogs av utbildningsnämnden den 24 februari 2016. 

Dessutom behöver utbildningsnämnden utifrån beslut den 28 september 2016 om att efter syskonförtur 
lägga till relativ närhet i prioriteringsordningen vid placering i förskola, revidera regler för förskola 
och pedagogisk omsorg. Även en del förtydliganden och språkliga justeringar behöver göras. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

Utbildningsförvaltningen föreslår att reglerna för förskola och fritidshem särskiljs i två olika 
dokument. I detta ärende föreslås de nya reviderade reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 

Yrkanden 
Caroline Hoffstedt (S) yrkar (1) att under rubriken 4.2 Uppsägning lägga till "Barnet behåller sin plats 
på förskolan vid sådan övergång." 

Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Martin Wisell (KD) och Unn Harsem (C); att 
ärendet återremitteras. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar (2), med instämmande av Oscar Matti (L); att uppdra till förvaltningen att 
i samband med att vi tar fram ersättningsnivåerna för 2019 utarbeta en fördelningsmodell som 
omhändertar konsekvenserna av det nya regelverket. 

Martin Wisell (KD) yrkar att barn vars föräldrar är föräldraledig ska från och med ett års ålder 
erbjudas förskola under 15 timmar per vecka. 

Unn Harsem (C) yrkar att i andra stycket i kapitel 4.1 göra följande tillägg: "Om vårdnadshavarna så 
önskar delar kan förvaltningen fakturera vardera vårdnadshavaren halva avgiften separat." 

Gabriella Lange (M) yrkar, med instämmande av Oscar Matti (L); att barn vars föräldrar är 
föräldralediga eller arbetssökande ska ha rätt till 30 timmars vistelse per vecka. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar, med instämmande av Martin Wisell (KD); avslag på Unn Harsems (C) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det utöver arbetsutskottets förslag finns ett återremissyrkande, två 
ändringsyrkanden och tre tilläggsyrkanden. 

Ordförande ställer Christopher Lagerqvist (M) med fleras återremissyrkande mot ärendets avgörande 
denna dag och finner att utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Martin Wisells (KD) ändringsyrkande och Gabriella 
Lange (M) med fleras ändringsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer Unn Harsems (C) tilläggsyrkande mot Caroline Hoffstedt (S) med fleras 
avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar att avslå Unn Harsems (C) tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer Caroline Hoffstedts (S) första tilläggsyrkande (1) mot avslag och finner att 
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 

Ordförande ställer Caroline Hoffstedt (S) med fleras andra tilläggsyrkande (2) mot avslag och finner 
att nämnden beslutar att bifalla detsamma. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala.. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 31 januari 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget, 2018-02-05 § 8. 
Förslag till reviderade "Regler för förskola och pedagogisk omsorg" 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UBN 2018-02-14 § 10 bilaga A 

Särskilt yttrande (1) i Ärende 12: Regler för förskola och pedagogisk omsorg 

I Ärende 12 redovisas förslaget till reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg, 

med tillägg om att principen om relativ närhet läggs till i prioriteringsordningen. I 

dokumentet framgår även reglerna för rätt till förskoleplacering, och att dessa skiljer sig 

mellan barn till förvärvsarbetande/studerande och barn till arbetslösa/föräldralediga. 

Det är fortfarande Liberalernas uppfattning att även de senare bör ges tillgång till 

förskoleplats på samma villkor, då förskolan är mycket mer än en praktisk lösning för 

föräldrar som jobbar på dagarna — det pedagogiska och sociala värdet av förskolan är 

centralt för Liberalerna, och det är vår uppfattning att dessa värden bör komma även barn 

till arbetslösa/föräldralediga till del. 

Oscar Matti (L) 

Helena Hedman Skoglund (L) 
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Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§ 11 

Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
UBN-2018-0375 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att anta förslag till reviderade regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, samt 

att regelverket ska börja gälla för ansökningar som inkommer från och med den 1 augusti 2018. 

Särskilt yttrande 
Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 11. 

Sammanfattning 
De nya reviderade reglerna innehåller vissa förtydliganden och språkliga justeringar. Det nya 
regelverket föreslås träda i kraft 1 augusti 2018. 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. De tidigare reglerna antogs av utbildningsnämnden den 24 februari 2016. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att reglerna för förskola och fritidshem särskiljs i två olika 
dokument. I detta ärende föreslås de nya reviderade reglerna för fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. 

I och med att utbildningsnämnden gjort förändringar i regelverket för placering i fritidshem, kommer 
även kulturnämnden att fatta beslut om den del av annan pedagogisk verksamhet som rör öppen 
fritidsverksamhet (fritidsklubb). 

Yrkande 
Gabriella Lange (M) yrkar, med instämmande av Oscar Matti (L), att barn vars föräldrar är 
föräldralediga eller arbetssökande ska ha rätt till fritidsplats. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Gabriella Lange (M) med fleras 
ändringsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 31 januari 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget, 2018-02-05 § 9. 
Förslag till reviderade "Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet" 

Utdragsbestyrkande 



UBN 2018-02-14 § 11 bilaga A 

Särskilt yttrande (L) i ärende 13: Regler för fritidshem och annan pedagogisk 

omsorg 

I Ärende 13 redovisas förslaget till revidering av reglerna för fritidshem och annan 

pedagogisk omsorg. De anpassningar och förtydliganden som görs i själva revideringen har 

Liberalerna inga synpunkter på. Dock ingår även i detta förslag åtskillnaden i rätt till plats i 

fritidshem mellan barn till föräldrar som förvärvsarbetar/studerar och barn till föräldrar som 

inte gör det. Även här anser Liberalerna fortfarande att den pedagogiska och sociala funktion 

som fritids fyller inte får underskattas, och att detta även bör tillkomma barn till föräldrar 

som inte förvärvsarbetar. 

Oscar Matti (L) 

Helena Hedman Skoglund (L) 
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upPniut UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§ 12 

Rapport Uppföljning av strukturersättning för förskola, grundskola och 
gymnasieskola 
UBN-2017-5592 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt utbildningsförvaltningen att genomföra de rekommendationer som föreslås i rapporten 
om att uppföljningen av strukturersättningen blir en del av det sammanhållna systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Sammanfattning 
Den resursökning som strukturersättningen innebär för förskolor och skolor används till flera olika 
områden, exakt i vilken utsträckning varierar mellan enheterna. Merparten går till 
personalförstärkningar och främst till ett ökat antal lärare eller mer personal i förskolan. Hur de ökade 
lärarresurserna används i skolorna varierar också, men kännetecknande för skolorna är att de används 
till någon form av flerlärarsystem, även om utformningarna varierar. Även elevhälsan är något som 
skolorna med ett högt socioekonomiskt tilläggsanslag prioriterar. 

Undersökningen visar på metodologiska svårigheter i att undersöka modellens effekter på skolornas 
resultat. En orsak är att Uppsala kommun använt sig av socioekonomisk resursfördelning under många 
år, vilket gör det svårt att urskilja specifika effekter kopplade till den nya modellen som beslutades 
2016. En annan orsak är att rektorer och förskolechefer sett den totala resurstilldelningen som en 
helhet. Sammantaget leder det till svårigheter i att dra slutsatser om resursfördelningens faktiska 
effekter på bristande likvärdighet mellan skolor och resultatutveckling. Uppföljningen som gjorts har 
dock ökat medvetenheten om hur resurserna fördelas och på vilka grunder. 

För det fortsatta arbetet med strukturersättning rekommenderas att huvudmannen ytterligare tydliggör 
förväntningarna på enheterna och att dessa följs av en strukturerad uppföljning. Denna bör läggas i 
samma dokument som övrig verksamhetsuppföljning för respektive skolform. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättate ett förslag till beslut den 19 januari 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget, 2018-02-05 § 10. 
Uppföljning av strukturersättning för förskola, grundskola och gymnasieskola 

Utdragsbestyrkande 
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upPätifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§ 13 

Yttrande över utdömande av vite (Mål nr 28002-17) 
UBN-2017-3846 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande daterat 2018-01-29 till förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 28002-17. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens förskoleutskott beslutade 2017-10-11 § 80 att förelägga Barnhagens förskola 
med vite om 100 000 kronor att senast den 27 oktober ha mottagit barnet i fråga vid Barnhagens 
förskola. 

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 24733-17. Beslutet gällde 
omedelbart och föreningens ansökan hos Förvaltningsrätten om inhibition av beslutet avslogs. 
Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. 

Den 23 november ansökte utbildningsnämnden hos Förvaltningsrätten om utdömande av vite. 

Kommunen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 31 januari 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget, 2018-02-05 § 11. 
Förslag till yttrande 2018-01-29 
Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 28002-17 aktbilagor 4-5 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

14 (18) 

Uppsala 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§ 14 

Revidering av delegationsordningen 
UBN-2018-0316 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag. 

Sammanfattning 
För enhetlighet och tydlighet kring vem som är delegat för antagningsenhetens ärenden föreslås 
ändringar i delegationsordningen. 

Delegat föreslås ändras från biträdande enhetschef antagningsenheten till enhetschef 
antagningsenheten. Detta gäller samtliga ärenden där delegat är biträdande enhetschef 
antagningsenheten, det vill säga: 7.1.6a, 7.2.6, 7.2.7a, 7.2.8a, 7.4.3, 7.4.10, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.14, 7.5.15, 
7.6.6, 7.6.19, 7.6.20. 

Eftersom skolplikt går under konsultativt stöd föreslås delegat i ärenden om uppskjuten skolplikt 
(7.5.11) ändras från biträdande enhetschef på antagningsenheten till avdelningschef individstöd. 

I gymnasieförordningen står det att "huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det 
arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller de krav som finns för utbildningen". För att 
tydliggöra att det här ansvaret faller på respektive rektor föreslås att detta läggs till i nämndens 
arbetsordning. 

Den nya kommunallag som trädde i kraft 2018-01-01 ger också upphov till redaktionella ändringar då 
vissa paragrafer formulerats om eller bara fått nya paragrafnummer. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 18 januari 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget, 2018-02-05 § 12. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   , UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§15 

Ändring av sammanträdesdagar i augusti 2018 
UBN-2017-4475 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ändra sammanträdesdag för utbildningsnämnden från tisdag 28 augusti till fredag 24 augusti, 

att ändra sammanträdesdag för arbetsutskottet från måndag 20 augusti till onsdag 15 augusti, 

att ändra sammanträdesdag för grundskoleutskottet från onsdag 15 augusti till tisdag 14 augusti, samt 

att ändra sammanträdesdag för gymnasieutskottet från torsdag 16 augusti till måndag 13 augusti. 

Sammanfattning 
Planering av budgetprocessen inför 2019 har ändrats efter att utbildningsnämnden tog beslut om 
sammanträdestider för 2018, 2017-10-25 § 156. Nämnden påverkas främst av att deadline för att 
lämna nämndyttrande på förslaget till mål och budget 2019 flyttats fram till den 24 augusti 2018. 

Förvaltningen föreslår därför att flytta nämndens sammanträde i augusti för att passa in i 
budgetprocessen. En konsekvens av det förslaget är att även tidigarelägga nämndens utskott i augusti, 
förutom förskoleutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 6 februari 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget, 2018-02-05 § 13. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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101153,13, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§16 

Fyllnadsval till arbetsutskott och grundskoleutskott efter Anna Manell (L) 
UBN-2018-0409 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att välja Oscar Matti (L) till ledamot i utbildningsnämndens arbetsutskott, samt 

att välja Oscar Matti (L) till vice ordförande i grundskoleutskottet. 

Sammanfattning 
Anna Manell (L) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden av 
kommunfullmäktige 2018-01-29 § 14. Uppdragen som ledamot i arbetsutskottet och vice ordförande i 
grundskoleutskottet blev då vakanta. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

§ 17 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 
- Nämndinitiativ angående barngrupper från Unn Harsem (C) och Anna Johansson (C), bilaga A § 17. 
- Nämndinitiativ angående avgifter för användning av folkbibliotek från Oscar Matti (L) och Helena 
Hedman Skoglund (L), bilaga B § 17. 
- Nämndinitiativ angående lönekriterier för lärare från Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund 
(L), bilaga C § 17. 
- Nämndinitiativ angående hälsoäventyret i Uppsala av Sarah Havneraas (KD), bilaga D § 17. 
- Nämndinitiativ angående interna kontrollfunktioner från Christopher Lagerqvist (M), bilaga E § 17. 

§18 

Delegationsärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2018-02-14. 

1. Delegationsbeslut från och med 2017-12-19 — 2018-02-13 
• Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 7.1.1 
• 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 
• 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 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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PIllut UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 

2. Yttrande detaljplan 
• Yttrande över detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken), UBN-2016-2234 
• Yttrande över detaljplan för kvarteret Vinghästen m.fl. (f.d. centrala Ulleråker), UBN- 2016-

2660 

3. Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-5659 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-3715/3716 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-4026 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-4027 
• Högsta förvaltningsdomstolens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1078 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-3527 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-3846 
• Kammarrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-2332 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-3226 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-3088 

4. Skrivelser/Avtal 
• Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:70 Politisk information i skolan 
• Trafiksäkerhetrådets verksamhetsberättelse 2017 
• Redovisning av åtgärder efter kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Uppsala 

kommun 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2017-2018 
• December 2017 —januari 2018 
• Redovisning till skolinspektionen 
• Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottet 2018-01-31 
• Grundskoleutskottet 2018-01-31 
• Arbetsutskottet 2018-02-05 
• Gymnasieutskottet 2018-02-14 

7. Protokoll från facklig samverkan 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Handikapprådet 2017-12-08 
• Utbildningsnämnden 2017-12-18 

9. Inbjudningar / Konferenser 

Utdragsbestyrkande 



UBN 2018-02-14 § 17 bilaga A 

Fråga angående barngrupper 

Vi har också en fråga angående definition av "barngrupp". Vi har ju som ambition att 
barngrupperna ej ska överstiga 18 (?) barn. Ändå har vi fått veta att det på Ramsjö förskola i 
Björklinge är 39 barn på en enda avdelning och att det i praktiken innebär att 
barngruppsstorleken är just 39 barn. Ni har säkert också blivit kontaktade av föräldrarna? Vi 
vet att man delar upp barnen i mindre grupper under några pass per dag men vid t.ex. lunch 
och mellanmål är gruppen 39 barn. Vad jag förstår beror detta på lokalens utformning. 
Våra frågor är: 
- Hur kan detta vara okej? 
- Hur definierar vi "barngrupp"? 
- Ser det ut så här på fler förskolor? 

Unn Harsem (C) och Anna Johansson (C) 
2018-02-13 



UBN 2018-02-14 § 17 bilaga B 

ID 
Liberalerna 

Utbildningsnämnden 14/2 - 2018 

Fråga angående avgifter för användning av folkbibliotek 
Under januari har UNT rapporterat om att folkbiblioteken planerar att kraftigt höja avgifterna för att 
skolor utan egna bibliotek ska få använda folkbiblioteken för att uppfylla lagkraven om att skolelever 
ska ha tillgång till bibliotek och bibliotekarier. 

Med anledning av detta vill Liberalerna få en redogörelse av bakgrunden till de ändrade priserna och 
dessutom svar på följande frågor: 

Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med kulturförvaltningen om detta? 

Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med berörda skolor om vilka konsekvenser detta får på 
kort sikt respektive på lång sikt? 

Oscar Matti (L) 

Helena Hedman Skoglund (L) 



UBN 2018-02-14 § 17 bilaga C 

Liberalerna 
Utbildningsnämnden 14/2 - 2018 

Fråga angående lönekriterierna för lärare 
I Uppsala kommuns nya lönekriterier för lärare står följande lydelse med: "Att utarbeta arbetssätt och 
arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning". Detta innebär i klartext en 
satsning för att öka lärares undervisningstid, och att löneutvecklingen knyts till den processen. 

Detta kriterium har mött kritik från flera håll. Fackorganisationema menar att detta riskerar att påverka 
arbetsmiljön negativt, och kan leda till ökad sjukskrivning för lärare om de drivs att ta på sig mer 
undervisning än de redan har. Detta är särskilt avgörande för rekryteringen av framtida lärare och 
möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare. De menar dessutom att det inte alltid finns utrymme för 
att öka undervisningstiden, utan att det isåfall sannolikt kommer tas tid från lektionsplanering och 
efterarbete, vilket skulle kunna påverka lektionernas kvalitet och därmed kunskapsresultaten negativt. 

Att uppnå så god kunskapsutveckling som möjligt för alla elever är Liberalernas huvudsyfte med 
skolan. Vi kan därför inte gå med på åtgärder om de riskerar att försämra kunskapsutvecklingen, eller 
försämra lärarnas arbetsmiljö. 

Därför efterfrågar vi mer information och en fördjupad analys av de troliga konsekvenserna av detta 
lönekriterium. Främst undrar vi med vilken grund man kan utesluta att detta kan leda till försämrad 
undervisningskvalitet, eller påverka arbetsmiljön för lärare på ett sätt som riskerar att öka 
sjukskrivningstalen. 

Oscar Matti (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 



UBN-2018-02-14 § 17 bilaga D 

Initiativärende till Utbildningsnämnden 

Hälsoäventyret i Uppsala 
För tre år sedan stod det klart att Hälsoäventyret inte kommer vara kvar i sina lokaler på 
Svartbäcksgatan i centrala Uppsala. Sedan april är Hälsoäventyret i Uppsala utan lokaler. 

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som kompletterar skolan när det gäller 
hälsofrämjande undervisning som Region Uppsala tidigare bedrivit för Uppsalas elever. 

Tanken är att elever genom hela grundskolan ska få en möjlighet att på ett pedagogiskt sätt 
lära sig om människan, livet, relationer och den egna identiteten. De får också en möjlighet att 
samtala om värderingar och attityder inom hälsa, livsstil och etik med stöd av pedagogiska 
metoder. 

I enkäten "Liv, hälsa — Ung" som genomförs vartannat år, framkom 2017 att många elever 
uppger att de mår psykiskt dåligt, är stressade och upplever skolan som otrygg. Särskilt dåligt 
mådde flickorna i högstadiet. 
Mår man dåligt så minskar förutsättningarna att klara skolans mål och man lär sig mindre. 

En bra skolgång är en god grund för ett gott liv medan en misslyckad skolgång ofta riskerar 
att leda till ett långvarigt utanförskap vilket i sin tur ofta påverkar hälsan. 

Hälsoäventyret skulle på ett pedagogiskt sätt, med rekvisita och experiment, förtydliga 
hälsobudskapet men också ge en ökad insikt och förståelse för sambanden mellan kropp, 
hälsa, livsstil, identitet och miljö och på så sätt ge Uppsalas elever verktyg för att må bättre. 
Kristdemokraternas förhoppning är Uppsalas elever både ska må bra och lyckas väl i skolan. 

Jag föreslår därför att: 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i samverkan med Region 
Uppsala återstarta Hälsoäventyret i Uppsala kommun. 

Sarah Havneraas (KD) 



UBN 2018-02-14 § 17 bilaga E 

INTERNA KONTROLLFUNKTIONER 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade nyligen sin nationella skoljämförelse. När 
Alliansen styrde Uppsala åren 2006-2014 förbättrades resultaten varaktigt i skolan. Till slut 
tillhörde Uppsala Sveriges 50 bästa skolkommuner (av 290). Under Socialdemokraternas, 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets drygt tre år vid makten har resultaten i Uppsalas kommunala 
skolor rasat med nära 80 platser. Kunskapsstaden Uppsala presterar inte ens genomsnittligt längre 
utan hamnar på den sämre kommunhalvan i riket. 

Mot denna bakgrund har majoriteten och förvaltningen aviserat vissa insatser och åtgärder. 
Moderaterna vill veta vilka kontrollfunktioner som Uppsala kommun har för att säkerställa att 
föreslagna insatser och åtgärder verkligen ger önskad effekt och inte ytterligare förvärrar 
problemen. Hur har majoriteten säkerställt att föreslagna insatser och åtgärder ligger i linje med 
den samlade kunskapen på området vad gäller höjda elevresultat? 

Christopher Lagerqvist (M) 
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