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Plats och tid: Matsalen, Stationsgatan 12, klockan 15:00 – 16:50 

Beslutande: 

 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande 

Linda Eskilsson (MP), 1:e vice 

ordförande 

Christopher Lagerqvist (M), 2:e vice 

ordförande 

Mattias Kristenson (S) 

Gunilla Oltner (S) 

Jan-Åke Carlsson (S) 

Agneta Boström (S) 

Oscar Matti (L), § 116-117, 

tjänstgörand ersättare 

Markus Lagerquist (M), § 118-141 

Gabriella Lange (M) 

Lennart Köhler (MP) 

Sverker Åslund (V) 

Anna Johansson (C), tjänstgörande 

ersättare 

Anna Manell (L) 

Pär Sehlstedt (SD) 

Martin Wisell (KD) 

Ersättare: 

 

Klas-Herman Lundgren (S), 

§ 128-141 

Awring Koyi (S) 

Fredrik Hultman (M), § 

117-141 

Elin Stening (MP) 

Sanna Sundvall (MP) 

Kajsa Ragnarsson (V) 

Clemens Lilliesköld (V) 

Oscar Matti (L), § 118-141 

 

Övriga  

deltagare: 

Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 

Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Jörgen Olsson kommunikationsstrateg, 

Märit Gunneriusson Karlström enhetschef, Birgitta Najafi ekonomichef, Berit 

Svantesson HR-chef, Katarina Håkansson koordinator, Ingela Hamlin chef 

grundskolan, Erik Ojala chef gymnasieskolan, Gitt Näsberg chef förskolan, Omar 

Hijazi chef antagningsenheten, Johan Westerling utredare och Björn Wallgren 

personalföreträdare Lärarnas Riksförbund 

Utses att justera: Christopher Lagerqvist (M) Paragrafer: 116 – 141 
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§ 116 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

-  § 139 Överklagande av Förvaltningsrättens domar om syskonförtur vid placering i skola 

 

Särskilt yttrande 

Christopher Lagerqvist (M) lämnar följande yttrande: 

Ärendet om systematiskt kvalitetsarbete - som Alliansen väckte i juni 2017, och som enligt ordförande 

Hoffstedt (S) är viktigt (se KF-debatten före sommaren) - saknas på dagordningen tre månader 

senare, då nämnden sammanträder på nytt. 

  

Det är beklagligt att majoriteten inte har kunnat prioritera det ärende som ensamt står för 

huvudförklaringen bakom Uppsalas underprestation i skolan.  Vad kan vara viktigare att prioritera än 

just denna fråga? 

  

. . . 

 

§ 117 

 

Aktuella ärenden 
 

 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om: 

- Skolinspektionens regelbundna tillsyn 

- Ett tillsynsärendet inom förskolan 

- Förvaltningsrättens domar gällande överklagan av tilläggsbelopp för Kajans friskola 

- En incident på en förskola 2017-09-26 
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§ 118 

 

Månadsrapport ekonomi 

UBN-2017-0885 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden behandlar ärendet tillsammans med beslut § 127 Delårsbokslut och 

helårsprognos per augusti 2017. 

  

 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 27 september presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för 

juni-augusti 2017. 
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§ 119 

 

Uppföljning av skolval 2017 

UBN-2017-3933 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Andelen aktivt sökande i skolvalet 2017 har varit högt och ökat bland dem som sökt till förskoleklass. 

Att öka valdeltagandet var också ett av målen från förra årets skolval. Inför nästa skolval är målet att 

bibehålla det höga valdeltagandet bland annat genom att fortsätta förbättra informationen om skolvalet 

och fortsätta tydliggöra antagningsprinciperna för vårdnadshavare. 

  

Antagningsprinciperna år 2017 har varit syskonförtur och relativ närhet. Den återinförda 

syskonförturen bidrog till att 25 elever fick en skolplacering som de annars inte hade fått utifrån relativ 

närhet. 

  

Under årets skolval har personal från antagningsenheten funnits tillgängliga per telefon, mejl och i 

kommuninformationen på Stationsgatan 12. Bemanning och tillgänglighet är fortsatt viktigt i skolvalet 

för att alla vårdnadshavare ska ges likvärdiga möjligheter att göra ett skolval. 

  

På grund av ett antal incidenter hos en av kommunens samarbetspartners och leverantörer försenades 

skolplaceringsbeskeden från 1 mars till 17 mars. Incidenterna har analyserats och åtgärder kommer 

genomföras inför nästa års skolval. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-07 

Skolvalrapport 2017 2017-09-07 

Redovisning årets gymnasieantagning 2017-09-13 
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§ 120 

 

Redovisning av medarbetarundersökningen 

UBN-2017-0885 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 27 september presenterades information om resultatet av vårens 

medarbetarundersökning. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08 
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§ 121 

 

Slutrapport gällande avtal med Uppsalas Elevkårer år 2015-2017 

UBN-2015-2204 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga rapporten till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har haft ett avtalat samarbete med Uppsalas Elevkårer under perioden 2015-2017. 

Uppsalas Elevkårer har inkommit med en rapport över verksamheten under avtalsperioden till 

utbildningsnämnden. 

  

Under hösten 2017 kommer utbildningsnämnden behandla frågan om nytt avtal med Uppsalas 

Elevkårer. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08 

Redovisning av verksamhet 2015-2017 2017-08-31 
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§ 122 

 

Delrapport – modell för kulturgaranti för barn och unga 

UBN-2017-0728 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att ta emot delrapport gällande tillgången till kultur i förskola och skola i Uppsala kommun. 

  

 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnderna har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utveckla barns och 

ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan. I föreliggande ärende presenteras en 

nulägesanalys vad gäller barns och ungas tillgång till kultur i förskola och skola, kulturaktörer inom 

området, befintliga stöd- och samarbetsformer, aktuell kostnadsfördelning inom kommunen, 

förutsättningar och hinder för förskolor och skolor att ta del av kultur samt förslag som kan underlätta 

för förskolor och skolor att införliva kultur i undervisningen. I en kommande rapport framläggs förslag 

på en modell för kulturgaranti för barn och unga samt på en struktur som stärker samarbetet mellan 

kultur- och utbildningsförvaltningarna runt kultur i skolan. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13 

Kultur i förskola och skola 2017-09-04 
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§ 123 

 

Uppföljning skolklagomål och anmälan av kränkande behandling första 

halvåret 2017 

UBN-2017-3899 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga rapporten ”uppföljning av skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till 

huvudman” till handlingarna, samt 

  

att uppdra åt förvaltningen att genomföra en fördjupad analys av det ökade antalet rapporterade 

kränkningar samt de ökade antalet fall av kritik från Skolinspektionen på grund av kränkande 

behandling. 

 

 

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. Föreliggande rapport 

innehåller en uppföljning av skolklagomål och anmälan om kränkande behandling för första halvåret 

2017. 

  

I rapporten redovisas skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till huvudman för perioden 

1 januari-30 juni 2017. För skolklagomål som inkommit under perioden kan inga större skillnader 

konstateras jämfört med andra halvåret 2016 varken vad avser antal eller berörda områden. För antalet 

anmälningar om kränkande behandling till huvudman har en liten ökning skett jämfört med andra 

halvåret 2016. Ökningen återfinns i gymnasieskolan. 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. 

  

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar tillägg med: 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra en fördjupad analys av det ökade antalet rapporterade 

kränkningar samt de ökade antalet fall av kritik från Skolinspektionen på grund av kränkande 

behandling. 

 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till Martin Wisells (KD) tilläggsyrkande. 

  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett tilläggsyrkande. 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 

detsamma. 

 

Ordförande ställer Martin Wisells (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar att 

bifalla detsamma.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-31 

Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling till huvudman januari-juni 2017 

2017-08-30 
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§ 124 

 

Rapport efter tillsyn fristående förskolor 2015/16 och 2016/17 

UBN-2017-3860 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga rapporten till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
I december år 2016 granskades Uppsala kommuns tillsyn av fristående förskolor av KPMG. Tillsynen 

bedömdes som ändamålsenlig och att den bedrivs systematiskt och strukturerat. I rapporten pekar 

KPMG på fyra åtgärder för nämnden att vidta. En av åtgärderna är att årligen begära in en rapportering 

av tillsynen. Med denna rapport är denna åtgärd genomförd. 

  

Rapporten beskriver de tillsynsbeslut som fattats under läsåren 2015/16 och 2016/17 samt de klagomål 

som tagits emot och hanterats under samma period. I rapporten görs också en genomgång av de 

vanligaste bristerna. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-04 

Rapport efter tillsyn av fristående förskolor i Uppsala kommun läsåren 2015/16 och 2016/17 2017-07-

04 
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§ 125 

 

Uppföljning av fyllnadsval till programrådet för flygteknik 

UBN-2016-0787 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Mohammed Tahir (MP) entledigades från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden av 

kommunfullmäktige 2017-03-27 § 76 och lämnade därmed även sin plats som representant i 

programrådet för flygteknik vakant. Utbildningsnämnden beslutade 2017-06-19 § 109 att bordlägga 

fyllnadsvalet av representant i programrådet för flygteknik. 

 

Huvudmannaskapet för utbildningen i flygteknik övergår till Sigtuna kommun från och med 

höstterminen 2017. Därmed har inte längre utbildningsnämnden i Uppsala kommun ansvar för att utse 

programrådsrepresentanter och något fyllnadsval behöver inte genomföras. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-21 
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§ 126 

 

Namnbyte inom gymnasiesärskolan 

UBN-2017-0885 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram namnändringar för den kommunala särskoleverksamheten 

inom gymnasieskolan. Tidigare hette verksamhetsområdet ”Övergripande gymnasiesär” men den har 

nu bytt namn till ”Uppsala gymnasiesärskola”. Även enheterna inom området får ändrade officiella 

namn. Syftet med förändringen är att göra namnen tydligare och mer enhetliga. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20 
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§ 127 

 

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2017 

UBN-2017-3968 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsuppföljning med helårsprognos per augusti, samt 

 

att överlämna delårsuppföljning med helårsprognos per augusti till kommunstyrelsen. 

  

 

Sammanfattning 
Nämndens resultat per augusti visar ett överskott på 223,2 mnkr vilket är 87,8 mnkr högre än 

budgeterat. Resultatet per augusti förklaras bland annat av lägre ersättningar till fristående huvudmän 

på grund av färre elever än beräknat. I resultatet ingår 5,1 mnkr i engångskostnader som till exempel 

omställningskostnader för personal, flyttkostnader och reaförluster. 

  

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott på 37,8 mnkr, varav 12,2 mnkr avser 

hemkommun och 25,6 mnkr den egna huvudmannen. I prognosen för huvudmannen ingår 8,2 mnkr i 

engångsposter. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-21 

Utbildningsnämnden – delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2017 

Uppföljning per augusti Verksamhetsplan 2017 
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§ 128 

 

Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 

UBN-2017-3912 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 avseende nämndens 

ansvarsområde, med de justeringar som framgår nedan. 

 

Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) avstår 

från att delta i ärendet med hänvisning till partiernas egna budgetförslag som kommer behandlas i 

kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott planering (KSau-P) har, enligt planeringsdirektiv för mål- och 

budgetprocessen, den 5 september, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för 

kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter. 

  

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås 

underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020. 

  

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2018, med plan för 2019-2020 

Nämnden föreslår följande justering i förslaget till Mål och budget 2018, med plan för 2019-2020: 

En omfördelning av kommunbidraget, 4 mnkr, föreslås från verksamheten gymnasiesärskola till 

verksamheten grundsärskola. Beräkningen av kommunbidrag för gymnasiesärskola baseras på 

befolkningen i åldersgruppen 16-18 år och påverkas av dess förändring. Antal elever inom 

gymnasiesärskolan minskar dock medan antalet elever inom grundsärskolans ökar. Se tabell nedan 

som finns redovisad i förslaget till Mål och budget.  
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Utbildningsförvaltningen föreslår därför att följande förändring görs i budget för grundsärskola 

respektive gymnasiesärskola.  

 

 
  

 

  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-18 § 78 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-06 

Remissversion Mål- och budget 2018-2020 
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§ 129 

 

Kommunrevisionen - Granskning av intern kontroll 2017 

UBN-2017-2565 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att överlämna bilagt yttrande till revisionen. 

  

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska kvaliteten och tillförlitligheten i 

den interna kontrollen i redovisningen. Revisionen begär ett yttrande över granskningen och att ett 

antal frågor besvaras av utbildningsnämnden. 

  

KPMGs sammanfattande bedömning är att kommunens arbete med intern kontroll har förbättrats men 

fortfarande kan utvecklas. Utbildningsnämndens arbete med intern kontroll omfattar fler områden än 

ekonomisk redovisning, men i yttrandet nedan görs samma avgränsning som i KPMGs rapport. 

  

I förslaget till yttrande redovisas den nya organisation och rutin för arbete med intern kontroll som ska 

tillämpas i utbildningsförvaltningen från och med hösten 2017. Med den nya antagna rutinen anser 

nämnden att det kommer att ges ett brett underlag till internkontrollplanen och att arbetet väl uppfyller 

kraven i styrdokumenten. 

  

Samtidigt är det viktigt att notera att många identifierade risker tas om hand i den ordinarie 

uppföljningen av verksamhetsplaner på olika nivåer. Det går därmed inte att bedöma kvaliteten i den 

interna kontrollen utifrån antalet kontrollmoment i internkontrollplanen. Bedömningen av hur den 

interna kontrollen fungerar i förvaltningen måste ta hela styrningen och uppföljningen i beaktande. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-28 

Förslag till yttrande 2017-08-25 

Revisionsrapport Granskning intern kontroll 2017-04-24 
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§ 130 

 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 

förskoleverksamhet - Bullerbyns förskola, C-företaget 

UBN-2017-2032 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna C Företaget Bull ekonomiska förening 

org.nr. 760608-3406 som huvudman för Bullerbyns förskola, med 50 platser vid 

Brandstationsvägen 3. Beslutet gäller under förutsättning att uppgifter om att de pedagogiska 

lokalerna följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav. 

  

 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har tagit emot en ansökan om godkännande för fristående förskola. C Företaget Bull 

ekonomiska förening driver Bullerbyns förskola på entreprenad från Uppsala kommun fram till den 31 

december 2017. Avsikten är att driva förskolan med 50 platser i egen regi. Huvudmannen ansöker 

därför om godkännande för fristående förskoleverksamhet vid Bullerbyns förskola. 

  

C Företaget Bull ansöker om att driva verksamheten med 50 platser i Bullerbyns nuvarande lokaler 

belägna i Almunge. Verksamheten ska omfatta tre avdelningar. Huvudmannen har inkommit med 

samtliga efterfrågade ansökningshandlingar. Utifrån de uppgifter som framkommer av ansökan och 

utredningen i ärendet bedömer utbildningsförvaltningen att C Företaget Bull har förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-18 § 80 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-06 

Ansökningshandlingar 2017-04-27 
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§ 131 

 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 

pedagogisk verksamhet - Färgkritan familjedaghem 

UBN-2017-3620 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att Färgkritan, enskild näringsidkare (org 730622-1420) med stöd av 25 kap. 10 § skollagen, har rätt 

till bidrag för pedagogisk omsorg med upp till 6 platser, Apelgatan 19 A, Uppsala. 

  

 

Sammanfattning 
Färgkritan har inkommit med en ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i Uppsala 

kommun. Huvudman ansöker om att bedriva familjedaghem i området Sala backe. Verksamheten 

kommer som högst att ha 6 platser för barn i åldrarna 1-5 år. 

  

Av ansökan framgår att verksamheten avser att bedrivas i ändamålsenliga lokaler och att 

bestämmelserna om maxtaxa ska följas. I ansökan framgår också bland annat arbetssätt kring rutiner 

och barns inflytande. Sökanden har erfarenhet som dagbarnvårdare och arbete inom förskola. 

  

Huvudmannen har inkommit med samtliga efterfrågade ansökningshandlingar. Utifrån de uppgifter 

som framkommer av ansökan och utredningen i ärendet bedömer utbildningsförvaltningen att 

Färgkritan har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-18 § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-31 

Ansökningshandlingar 2017-08-18 
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§ 132 

 

Ersättningsmodell för tilläggsbelopp och motsvarande ersättning för 

kommunal verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola 

UBN-2016-1017 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att den kommunala huvudmannen, på samma villkor som fristående huvudmän, ansöker om 

tilläggsbelopp för samtliga skolformer hos utbildningsförvaltningens myndighetsenhet, 

 

att ersättningen för tilläggsbeloppet höjs till 200 kr per timme för samtliga skolformer läsåret 

2018/19, 

 

att ersättningen för tilläggsbelopp räknas upp årligen utifrån ett genomsnitt av uppräkningen av 

grundbeloppet för förskola, grundskola och gymnasieskola, 

 

att förändringen ska gälla för ansökningar som avser tilläggsbelopp från och med höstterminen 2018, 

  

att förvaltningen återkommer och redovisar konsekvenserna för den kommunala huvudmannen, 

särskilt resursenheterna, samt 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta rutiner för handläggningen. 

 

Reservationer 

Anna Johansson (C) reserverar till förmån för eget yrkande med motivering i bilaga 1. 

 

Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 

sig till förmån för Christopher Lagerqvist (M) med fleras tilläggsyrkande. 

 

Särskilt yttrande 

Caroline Hoffstedt (S), Linda Eskilsson (MP) och Sverker Åslund (V) lämnar särskilt yttrande i bilaga 

2. 

 

Sammanfattning 
Skollagen reglerar att barn och ungdomar har rätt till särskilt stöd och att de fristående förskolorna och 

skolorna har rätt till ersättning i form av ett tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd. I utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget för 2017 anges att 

modellen för tilläggsbelopp ska ses över. Utbildningsförvaltningen har utifrån ovanstående utrett den 

nuvarande modellen. 

  

Utbildningsnämnden föreslås besluta om en ny modell där den kommunala huvudmannens skolor 

söker tilläggsbelopp på samma villkor som fristående förskolor och skolor. Vidare föreslås att 

ersättningen för tilläggsbelopp höjs för samtliga skolformer till 200 kr per timme. Den nya modellen 

och ersättningen föreslås gälla för ansökningar som avser tilläggsbelopp från och med höstterminen 

2018. 
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Yrkanden 
Anna Johansson (C) yrkar på återremiss. 

 

Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar på 

tillägg med:  

att ramen för TB utökas med 10 miljoner och därmed återställs till Alliansens tidigare nivå. 

att barn med bestående funktionsnedsättning ansöker en gång för låg- och mellanstadiet och en gång 

för högstadiet. 

att barn med tillfälliga eller tilltagande funktionsnedsättningar enbart kompletterar redan inlämnade 

dokument. 

att beloppen relateras till verkliga kostnader, dvs. utvecklas i takt med kostnadshöjningar, för 

exempelvis timlön för assistenter. 

att Uppsala kommun i strävan efter att flera barn ska nå målen, tillämpar en generösare tolkning av 

vem som ska beviljas tilläggsbelopp än det som lagen anger som minimum. 

att riktlinjer för bedömning av tilldelning av tilläggsbelopp utarbetas mot bakgrund av att en 

generösare tillämpning sker. 

 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag till Anna Johanssons (C) återremissyrkande. 

 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag till Christopher Lagerqvist (M) med fleras tilläggsyrkande. 

 

Christopher Lagerqvist (M) yrkar på tillägg med: 

att förvaltningen återkommer och redovisar konsekvenserna för den kommunala huvudmannen, 

särskilt resursenheterna. 

 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar på tillägg med: 

att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta rutiner för handläggningen. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det utöver arbetsutskottets förslag finns ett återremissyrkande och tre 

tilläggsyrkanden. 

 

Ordförande ställer Anna Johanssons (C) återremissyrkande mot Caroline Hoffstedts (S) 

avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla Caroline Hoffstedts (S) avslagsyrkande.  

  

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 

detsamma. 

 

Ordförande ställer Christopher Lagerqvists (M) med fleras tilläggsyrkande mot Caroline Hoffstedts 

(S) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla Caroline Hoffstedts (S) avslagsyrkande. 

 

Ordförande ställer Christopher Lagerqvists (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden 

beslutar att bifalla detsamma. 

 

Ordförande ställer Caroline Hoffstedts (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar 

att bifalla detsamma. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-18 § 82 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12 

Sammanställning remissvar 
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§ 133 

 

Revidering av delegationsordningen 

UBN-2017-0967 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag. 

  

 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har sett över nämndens delegationsordning och har uppmärksammat ett antal 

nödvändiga ändringar som innebär att en revidering föreslås. I samband med revideringen kommer 

även redaktionella ändringar genomföras. 

  

Förslagen till ändringar presenteras i den ordning de återfinns i delegationsordningen. 

Ändringsförslagen syns även i bifogad version av delegationsordningen med spårade ändringar. 

  

Beslutunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-18 § 83 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11 

Förslag på ändringar 
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§ 134 

 

Yttrande över betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och 

distansundervisning (SOU 2017:44) 

UBN-2017-3560 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att överlämna yttrande enligt bilagt förslag till Utbildningsdepartementet. 

  

 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och 

distansundervisning (SOU 2017:44). Eftersom utredningen berör samtliga skolformer behandlas 

förslaget till yttrande också i arbetsmarknadsnämnden. 

  

Utredningen har bland annat haft till uppgift att lösa problemet med att huvudmän kan ha svårt att 

erbjuda elever den undervisning som de enligt skollagen har rätt till eller som enskilda individer har 

behov av, särskilt inom huvudmännens befintliga organisation och verksamhet. Utredningen innehåller 

förslag om utökade möjligheter att anordna fjärrundervisning i de fall det saknas behörig lärare eller 

om elevantalet är litet. 

  

Ett annat problem utredningen hanterar är att en del elever av olika skäl har svårigheter att delta i 

skolförlagd undervisning. Förslag läggs därför om att det ska vara möjligt att anordna 

distansundervisning både i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan. Utredningen ser också 

över skollagens regler vad gäller entreprenad. Utredningen gör bland annat bedömningen att 

verksamheten inom alla skolformerna utgör icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (NESGI), 

och därmed inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

  

Uppsala kommun ser positivt på och ställer sig bakom huvudparten av förslagen i utredningen. 

Förslagen bedöms öka möjligheterna att ge elever undervisning som leds av behörig lärare. 

  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-18 § 84 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-06 

Förslag till yttrande 2017-09-06 
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§ 135 

 

Motion av Mia Nordström (C) om Grön skolgårdsplan 

UBN-2017-2910 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

  

Reservation 

Christopher Lagerqvist (M), Martin Wisell (KD) och Anna Johansson (C) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Christopher Lagerqvists (M) och Anna Johanssons (C) yrkande om bifall till motionen. 

 

 

Sammanfattning 
Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen i samarbete 

med Uppsala kommun skolfastigheter AB. Bolagets styrelse är informerad. Bolagets VD har i 

skrivelse redogjort för arbetet med Vaksalaskolan. 

  

Utbildningsnämnden godkände den 28 oktober 2015 Generellt program för lokaler förskola 

grundskola F-9. Programmet uttalar att: 

bra utemiljöer är miljöer där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som 

stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet. Miljöer som också tillåter barn 

och unga att skapa, utforma platser och aktiviteter på egna villkor. 

  

Förskole- och skolgården är en viktig del av den pedagogiska miljön. Utemiljön ska placeras och 

utformas så att det finns förutsättningar att bedriva ändamålsenlig verksamhet, vilket innebär att 

gården kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den åldersgrupp 

som den är avsedd för. 

  

Till programmet hör ett särskilt Lokalprogram för utemiljö för förskola och grundskola. Programmet 

har som övergripande mål: 

- att skapa en gemensam syn på hur utemiljön ska vara en del av den pedagogiska verksamheten 

- att tillgodose barns och elevers behov av och rätt till en utmanande, pedagogisk utemiljö 

- att skapa en gemensam syn på hur utformningen av utemiljön kan påverka barns och elevers framtida 

hälsa 

  

För förskolan uttrycks aktiviteter och funktioner i nio avsnitt som till exempel motoriska aktiviteter 

och kunskapsökande aktiviteter. För grundskolan finns motsvarande i sex avsnitt. Programmet är 

aktuellt och det finns inte anledning att påbörja arbetet med ytterligare en plan. 

  

Från och med 2016 till och med 2018 delar Boverket ut statliga bidrag för upprustning av utemiljöer 

för skolor och förskolor. Skolfastigheter AB är som fastighetsägare ansvarig för att ansökan görs. 

Förutsättningar är att elever och personal har inflytande i processen vilket innebär att ansökan görs i 

nära samarbete med utbildningsförvaltningen. 
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Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M) och Anna Johansson (C) yrkar bifall till motionen.  

  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det utöver arbetsutskottets förslag finns ett yrkande om bifall till motionen. 

 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) och Anna Johanssons (C) 

yrkande om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-18 § 85 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12 

Motionen 2017-01-09 

Skrivelse från Skolfastigheter AB 2017-03-17 

Lokalprogram utemiljö förskola och grundskola 2015-09-07 
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§ 136 

 

Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell 

(KD) om utvecklingsmöjligheter för alla lärare 

UBN-2017-3615 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

  

Reservation 

Martin Wisell (KD), Christopher Lagerqvist (M), Anna Johansson (C) och Anna Manell (L) reserverar 

sig till förmån för Christopher Lagerqvists (M) yrkande om bifall till motionen, 

 

Särskilt yttrande 

Christopher Lagerqvist (M) lämnar ett särskilt yttrande: 

Ledstjärnan i Moderaternas och Alliansens arbete är att stödja varje elevs inlärning och underlätta 

arbetet för alla lärare och rektorer. 

För drygt ett år (augusti 2016) sedan presenterade Alliansen en första reform på lärarområdet som 

kan genomföras senast den 1 januari 2019. Reformen är fullt finansierad och innebär att alla lärare 

kan göra karriär och utvecklas i sitt yrke. Genom ett unikt samarbete med Uppsala universitet, Kungl. 

Tekniska Högskolan, London School of Economics, samt Institutet för näringslivsforskning erbjuds 

varje lärare ett kvalificerat metodstöd för att utveckla sin undervisning och följa varje elevs resultat i 

varje ämne över tid. 

Den lärare som i dag vill göra karriär och utvecklas i sitt yrke – och som inte blivit lektor eller 

förstelärare – måste undervisa mindre eller sluta undervisa. Det vill vi ändra på! 

Varje lärare ska kunna utvecklas i sitt yrke genom att undervisa på heltid. Varje lärare ska även ges 

verktyg att bevisa sin undervisningsskicklighet och förklara hur lärarens undervisning förbättrar 

elevresultaten över tid. 

 

 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD), föreslår i motion, väckt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 7-8 november 2016, att kommunfullmäktige beslutar att: 

- ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur ovannämnda karriärmodell ska kunna 

finansieras och införas hösten 2017 i Uppsalas skolor, samt 

- ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå såväl kommunala som fristående skolor med att 

införa ovannämnda karriärmodell. 

  

Den 12 december 2016 antog utbildningsnämnden Plan för strategisk kompetensförsörjning 2017-

2022. Planen behandlar bland annat utvecklingsmöjligheter för lärare. 

  

Planen har flera aktiviteter kopplade till utbildningsnämndens verksamhetsplan där ett av uppdragen 

till utbildningsförvaltningen är att inom förskola och skola utarbeta karriärvägar med konkreta 

utvecklingsnivåer och tydliga uppdrag. Nämnden har tillsatt en referensgrupp för denna aktivitet 

bestående av tre representanter utsedda av majoriteten och två representanter utsedda av oppositionen. 
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Målsättningen är att beslut ska tas i frågan i december 2017. 

  

Den fråga som motionen tar upp är alltså under utredning i nämnden och en politisk arbetsgrupp följer 

arbetet. Något beslut av kommunfullmäktige erfordras därför inte. 

  

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar 

bifall till motionen.  

  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det utöver arbetsutskottets förslag finns ett yrkande om bifall till motionen. 

 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvists (M) med fleras yrkande om 

bifall till motionen och finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-18 § 86 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-10 

Motionen 2017-08-18 
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§ 137 

 

Deltagande vid Skolinspektionens förskoledag 2017 

UBN-2017-4191 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att fyra förtroendevalda får delta vid Skolinspektionens förskoledag 2017 den 17 november 2017. 

  

 

Sammanfattning 
Skolinspektionen annordnar en förskoledag, vid flera olika tillfällen och orter, som detta år ersätter 

konferensen ”Skolinspektionens dag”, fokuserar helt på förskolan. Under tre år har Skolinspektionen 

granskat förskolans kvalitet och måluppfyllelse. 

  

Skolinspektionen har besökt flera hundra förskolor, både kommunala och fristående. De har observerat 

förskolans dagliga verksamhet inom flera tematiska områden och intervjuat över tusen förskollärare, 

hela arbetslag och förskolechefer. De har även intervjuat huvudmän för kommunala och enskilt drivna 

förskolor. 

   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20 
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§ 138 

 

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen 

UBN-2017-4004 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa plan för utbildningen på introduktionsprogrammen enligt förslag, samt 

 

att uppföljningen av planen ska ske inom ramen för nämndens årshjul för kvalitetsarbete. 

  

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska som huvudman enligt skollagen 17 kap 7 § anta en plan för utbildningen på 

introduktionsprogrammen. Planen för utbildningen ska enligt skollagen innehålla: 

- utbildningens syfte och huvudsakliga innehåll 

- utbildningens längd 

  

Det bilagda förslaget är en revidering av tidigare fastställd plan. Revideringen innebär att planen 

uppdaterats för att vara aktuell i förhållande till regelverk och de rutiner som tillämpas inom 

gymnasieskolan. 

  

Utifrån Skolverkets nyligen utkomna stödmaterial för framtagande av Plan för utbildningen på 

introduktionsprogrammen kommer en mer utförlig revidering av planen att göras inför läsåret 2018-

2019. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12 

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2017-09-08 
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§ 139 

 

Överklagande av Förvaltningsrättens domar om syskonförtur vid placering 

i skola 

UBN-2016-3347 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att överklaga Förvaltningsrättens domar, mål nr 1732-17 och 1862-17, 

avseende syskonförtur. 

  

 

Sammanfattning 
Inför läsåret 2017/18 beslutade utbildningsnämnden att före relativ närhet lägga till syskonförtur i 

prioritetsordningen vid placering i förskoleklass samt grundskola åk 1-3 (UBN-2016-3347 §143). 

Ambitionen var att skapa en prioritetsordning som mötte både kravet på en plats i en skola nära 

bostaden och familjernas behov av att syskon placeras vid samma enhet. 

  

I skolvalet 2017 bjöds 4284 elever in och 96,7 procent gjorde ett aktivt skolval. Totalt fick 86,5 

procent placering på sitt första önskemål i skolvalet. Syskonförturen resulterade i att 25 elever fick en 

skolplacering de inte hade fått utifrån de andra antagningsprinciperna. 

  

Förvaltningsrätten i Uppsala har upphävt kommunens beslut om skolplacering i två domar gällande 

syskonförturen (mål nr 1732-17 och mål nr 1862-17). Förvaltningsrätten anför bland annat att 

kommunen vid tillämpningen av kriteriet syskonförtur inte beaktat om de elever som genom 

syskonförturen fått förtur till en plats i den aktuella skolan varit beroende av att placeras där för att 

kunna gå i en skola nära hemmet. 

  

Mot bakgrund av detta fann Förvaltningsrätten att förutsättningarna i 9 kap. 15 § första stycket 

skollagen inte varit uppfyllda. Enligt detta lagrum ska en elev placeras vid den av kommunens 

skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle 

medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska 

dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. 

  

Grunden är att vårdnadshavares önskemål så långt som möjligt ska beaktas med ett ansvar för att alla 

elever får en rimlig skolväg och placering i närhet av hemmet. Den politiska majoriteten i 

utbildningsnämnden menar att nu gällande lagstiftning är otydlig i att den inte preciserar vad en skola 

nära hemmet är. Bedömningen är att de principer som Uppsala kommun har tillämpat vid skolvalet 

2017 borde tillgodose lagens intentioner. Förvaltningsrättens domar bör därför överklagas för att 

prövas i högre instans. 

  

Beslutsunderlag 
Ordförandes förslag 2017-09-27 
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§ 140 

 

Anmälningsärenden 
 

 

Initiativ 
Fråga från Christopher Lagerqvist (M) om normkritiska experiment, bilaga 3 

Fråga från Anna Manell (L) angående hantering av skolpeng för elever hos annan huvudman, bilaga 4 

 

. . . 

 

§ 141 

 

Delegationsärenden 

UBN-2017-0675 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2017-09-27. 

 

1. Delegationsbeslut från och med 2017-06-17 – 2017-09-26 

 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 7.1.1 

 Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden ellermål vid domstol eller annan myndighet, 

7.1.6. 

 Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg – kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 

 Uppsägning av plats vid tre obetalda räkningar, 7.4.3.1 

 Föreläggande om tillsyn, 7.4.4 

 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 

 Beslut i fråga om elev tillhör målgruppen för grundsärskolan, 7.5.7 

 Rätt att slutföra utbildningen i två år i grundskola eller grundsärskola, 7.5.9 

 Uppskjuten skolplikt, 7.5.10 

 Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.13 

 Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.14 

 Beslut om att en elevs utbildning på ett nationellt program till sitt innehåll får avvika från vad 

som annars gäller för programmet, 7.6.13 
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 Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 

 Beslut i fråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, 7.6.26 

 

2. Yttrande detaljplan 

 Yttrande över planbeskrivning Detaljplan för kvarteret Vapenhuser med flera, PBN-2014-

1703 

 Yttrande detaljplan för Luthagen 9:1, UBN-2017-3283 

 Yttrande över planbeskrivning Detaljplan för kvarteret Pantern, UBN-2017-3606 

 

3. Domar och beslut 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1831 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1830 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1832 

 Kammarrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1083 

 Kammarrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1079 

 Kammarrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1076 

 Kammarrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1077 

 Kammarrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1587 

 Kammarrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1431 

 Kammarrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1078 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1973 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1224 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1579 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1840 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-5347 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1843 

 Svea hovrätts dom – överklagat avgörande, UBN-2017-3041 

 Uppsala tingsrätts dom – Skadegörelse, UBN- 2017-3222 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1577 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1834 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1596 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1528 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1833 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1956 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1835 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1832 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-2464 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-0686 

 Högsta förvaltningsdomstolens beslut – överklagat avgörande, UBN-2016-1077 

 Högsta förvaltningsdomstolens beslut – överklagat avgörande, UBN-2016-1587 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1896 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1837 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1836 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2015-0754 

 Uppsala tingsrätts dom – betalningsföreläggande, UBN-2017-3955 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-3449 
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 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1828 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1838 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-1836 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-2439 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-2496 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2015-3096 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2015-3095 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2015-4405 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1805 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1797 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1798 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1803 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1807 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-4659 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1800 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2016-1801 

 Förvaltningsrättens dom – överklagat beslut, UBN-2017-3209 

 

4. Skrivelser/Avtal 

 SKL:s cirkulär 17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 

 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2017 

 Juni-augusti 2017 

 Redovisning till skolinspektionen 

 Uppföljning av beslut 

 

6. Protokoll från utskott  

 Förskoleutskottet 2017-08-16 

 Förskoleutskottet 2017-09-13 

 Grundskoleutskottet 2017-09-13 

 Gymnasieutskottet 2017-09-13 

 Arbetsutskottet 2017-09-18 

 Gymnasieutskottet 2017-09-27 

 

7. Protokoll från facklig samverkan 

 - 

 

8.  Protokoll/protokollsutdrag – övrigt 

 Utbildningsnämnden 2017-06-19 

 

9. Inbjudningar / Konferenser 

 - 
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UBN-2016-1017 11):.  
Ärende 19 "Ersättningsmodell för tilläggsbelopp och motsvarande ersättning för kommunal verksamhet 
inom samtliga skolformer" 

RESERVATION OCH SÄRSKILT YTTRANDE FRÅN CENTERPARTIET 
Vi reserverar oss till förmån för återremiss av ärendet. 

I grunden tycker Centerpartiet att majoritetens ambition att skapa en modell för tilläggsbelopp eller 
motsvarande som ger bidrag på lika villkor mellan huvudmän och inom skolformer. Dagens gyttriga 
hantering är oöverskådlig och orättvis. 

Centerpartiet anser att en förändring av den här kalibern behöver utredas noga och förändringens 
konsekvenser behöver redovisas tillsammans med en plan för hur de ska hanteras. Detta saknas i 
majoritetens underlag. 

Invändning mot remissförfarandet 

Utbildningsförvaltningen presenterade i maj 2017 förslag på två olika modeller för tilldelning av 
tilläggsbelopp och förslag på fyra olika ersättningsbelopp för de kommunala skolformernas 
förskolechefer, grundskolerektorer och gymnasierektorer, representanter för de fristående 
förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna och fyra intresseorganisationer. 

De fick därefter inkomma med synpunkter fram till 31 juli 2017. Dvs remisstiden var inte bara kort 
utan dessutom mitt under terminsavslutning och sommarlov. Följaktligen har mycket få svar 
inkommit. Av svaren att döma har inte heller remissinstanserna förstått vidden av förändringen. T.ex. 
önskas högre grundbelopp och en central kö till kommunala resursskoleplatser. Eftersom 
resursskolornas finansiering försvinner torde en av konsekvenserna av denna förändring vara att alla 
kommunala resurskoleplatser också försvinner. En annan konsekvens av att höja medlen till 
tilläggsbelopp utan att öka den totala budgeten är naturligtvis att grundbeloppen sänks för vissa 
skolformer. De två intresseorganisationerna har inkommit med egna alternativa förslag på lösningar. 
Dessa saknas i handlingen. Centerpartiet anser inte att remissinstanserna fått en ärlig chans att 
analysera konsekvenserna av förändringen och inte heller att bidra till förändringens utformning. 

Invändning mot konsekvensanalysen 

Ekonomiska konsekvenser: 

Det fastslås att förslaget är kostnadsneutralt för kommunen som helhet. Det beror på att befintliga 
medel kommer att omfördelas och inga nya medel skjuts till. Det innebär i sin tur sänkningar av 
grundbeloppen för vissa skolformer. Majoriteten bedömer att den föreslagna nivån både ger en rimlig 
kostnadstäckning vid extraordinära stödbehov och en "rimlig förändring av grundbeloppet". Men en 
redovisning av hur det faktiskt slår på olika skolenheter finns ej redovisat. Så vad grundar majoriteten 
sin bedömning på? Vad är egentligen en "rimlig förändring av grundbeloppen"? 

Det är Centerpartiets klara övertygelse att höga grundbelopp är bra eftersom det ger mandat till varje 
enskild förskolechef eller rektor att lösa sina egna problem. Lägre grundbelopp och ökad 
behovsprövning förskjuter makten från rektor till kommunens förvaltning. Vid avslag på ansökan om 
tilläggsbelopp riskerar rektor att stå med skägget i brevlådan. 

Konsekvenser för barn/elever: 

De redovisade konsekvenserna är endast av övergripande karaktär "Oavsett vilken ersättningsmodell 
Uppsala kommun tillämpar har varje barn och elev rätt till stöd" osv. Men vad händer med de ca 230 
eleverna på Lindskolan, Oxelskolan, Stacken, Tallskolan, Pilskolan och Videskolan? Var ska de ta 
vägen? Hur kommer de att reagera på denna förändring? 

Unn Harsem och Anna Johansson, Centerpartiet 
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Särskilt yttrande (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 

§ 132 Ersättningsmodell för tilläggsbelopp och motsvarande ersättning för kommunal 
verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola UBN-2016-1017 

Med förslaget till beslut om tilläggsbelopp får Uppsala kommuns förskolor och skolor 
likvärdiga villkor för ersättning av extraordinärt stöd. Beslutet är efterlängtat efter att det 
tidigare borgerliga styret i kommunen valt att ha olika modeller och ersättningsvillkor för 
olika skolformer och huvudmän. Mest utsatt har den kommunala gymnasiesärskolan varit som 
i det borgerliga systemet inte kunnat söka några resurser alls för barn med extraordinära 
stödbehov. Detta rättas nu till. 

Oppositionen (M, L, C, KD) har i ärendets beredning — i över ett års tid — lämnats stort 
utrymme till delaktighet vad gäller både tillgång till faktaunderlag, tjänstemannadragningar 
och former för samråd med remissinstanser. Ändå kan de fyra partierna inte ena sig kring eller 
redovisa vilken hållning man har i frågan förrän på sittande sammanträde. DImed lämnar de 
också begränsad möjlighet för andra partier att kunna diskutera och hitta samsyn i en viktig 
fråga. Beteendet visar att oppositionen saknar förmåga att visa ansvar och hitta långsiktiga 
lösningar i frågor som är viktiga för medborgarna. 

Gällande de borgerliga partiernas tilläggsyrkanden yrkar majoriteten avslag med följande 
motiveringar: 

Budgeten för tilläggsbelopp anpassas kontinuerligt utifrån bedömda behov av extraordinärt 
stöd. Beviljas fler ansökningar så ökar också budgeten. Att anslå ökade resurser till denna 
budget medför därför ingen skillnad i detta avseende. 

Den nya modellen för ersättning kommer att medföra att myndighetsenheten som beviljar 
tilläggsbelopp kan fatta beslut som gäller för längre perioder och skapar ökad kontinuitet. 
Majoriteten vill inte såsom oppositionen föreslår detaljreglera beslutens längd. I vissa fall kan 
det vara aktuellt med beslutstider som gäller längre än vad oppositionen föreslår och i andra 
fall kan det vara aktuellt med kortare perioder. Majoriteten ser värdet av att vi har en 
myndighetsutövning som säkerställer, genom uppföljning av och i vissa fall förnyade 
ansökningar, att barn ges det stöd de har rätt till. 

Tilläggsbeloppen kommer i enlighet med arbetsutskottets förslag att räknas upp med ett 
belopp motsvarande den genomsnittliga höjningen av grundbeloppen för de tre olika 
formerna. Att ge full uppräkning för tilläggsbelopp när det inte sker för grundbeloppen 
kommer leda till en skevhet mellan ersättningarna som vi ser vore sämre för verksamheterna. 

Oppositionen föreslår att kommunen ska erbjuda fler elever tilläggsbelopp än vad lagen 
föreskriver. Majoriteten avstyrker det förslaget då det dels skulle leda till rättsosäkra och 
olikvärdiga bedömningar av vem som ska få tilläggsbelopp, dels leda till att mer resurser låses 
in i myndighetsprövning. Majoriteten förordar, i likhet med remissinstanserna, att så mycket 
resurser som möjligt tillförs förskolornas och grundskolornas grundersättning. Detta eftersom 
grundersättningen ska täcka barns behov av särskilt stöd och kan omfördelas mer flexibelt av 
såväl huvudman som av rektor utifrån behov. 



Fråga till Caroline Hoffstedt (S) 

Fråga från Christopher Lagerqvist (M) om normkritiska experiment 

I en ledare i Nya Wermlands-tidningen, NWT, från 2017-07-20 skriver författaren bland 
annat att "normkritisk" experimentverksamhet utförs på Uppsalas förskolebarn, baserat på 
identitetspolitisk ideologi. 

Jag vill därför be Utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) att tydliggöra om 
dessa uppgifter stämmer: 

Bedriver Uppsala 'experiment' på våra barn? 

Christopher Lagerqvist (M) 
2017-08-30 



Från: Anna Manen <anna.manell@liberalerna.se> 
Skickat: den 15 september 2017 10:33:57 
Till: Hoffstedt Caroline; Pettersson Birgitta 
Ämne: Anmälan av frågor till nämnd 

Hej! 

Jag vill anmäla några frågor till nämnden. 

Många friskolor har ju elever från flera kommuner. Vissa kommuner kräver att friskolan fakturerar, andra 
betalar ut skolpengen per automatik varje månad. Andra betalar en klumpsumma i efterskott. Hur gör 
Uppsala? Och hur gör vi med de elever som går i en kommunal skola i en annan kommun? 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Manen 

Vice gruppledare Liberalerna Uppsala 
Led utbildningsnämnden 
Ers kommunstyrelsen 
Led kommunfullmäktige 

anna.manellgliberalerna.se  
Tel: 0733-745232 


