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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 137 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att Marta Obminska (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 

18 juni 2015. 

Ärendet 
Marta Obminska (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 18 juni 
2015. 

§ 138 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

• Information om syskonförtur 
• Frågan rörande beslut om tilläggsbelopp och utbetalningar för enskilda utförare väcktes av 

Marta Obminska (M). Förvaltningen ska redovisa rutiner och förslag till förbättringar efter 
sommaren. 

• Gabriella Lange (M) tog upp uppföljning av klagomål och synpunkter samt hur dessa ska 
redovisas i pärm och anmälas till varje nämndsammanträde hädan efter. 

• Frågan om detaljplaner ska tas upp efter sommaren. 
• Ändrad mötestid för utbildningsnämndens utskott, arbetsutskott och nämnd i augusti 2015. 

Mötet den 30 september börjar kl 13.00. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 139 

Delegationsordning för utbildningsnämnden, nr UBN-2015-07 

Beslut 
att i enlighet med föreslagna revideringar anta utbildningsnämndens delegationsordning, samt 

att uppdra till förvaltningen att till nämnden den 27 augusti 2015 redovisa uppföljning av 
lärarlegitimation och behörighet. 

I ärendet förligger tjänsteskrivelse 2015-03-25, reviderad 2015-06-08 

Ärendet 
Utbildningsnämnden den 25 mars 2015, § 50, beslutade om delegations- och arbetsordning. 
I förslaget till ny delegationsordning har förtydliganden gjorts. I de fall utbildningsdirektören är delegat 
får utbildningsdirektören i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i stället, om inte 
annat anges i den specifika delegationen. 
Vidare föreslås ny rubrik 6. Arbetsordning med underlydande text" Av följande förteckning framgår 
vad som gäller i administrativa frågor och andra ansvarsfrågor för utbildningsnämnden. Förteckningen 
beslutas av utbildningsnämnden men utgör inte delegeringar i kommunallagens bemärkelse. Åtgärder 
som vidtas med stöd av denna förteckning behöver inte anmälas till nämnden. 

Yrkande 
Marta Obminska (M) yrkar, att revidera 6.12 i delegationsordningen enligt följande "Godkänna 
konferenser/utbildningar samt tjänsteresa", samt att alla delegationsbeslut ska anmälas på 
nämndsammanträdena. 

Yrkandet bifölls. 

§ 140 

Information om syskonförtur 

Förvaltningen informerar om hur skolvalet 2015 utfallit. Av 2487 elever som gjort ett val till 
förskoleklass eller åk 1 har 33 elever inte fått sitt förstahandsval på grund av borttagen 
syskonförtur. Antagningsenheten återkommer i höst med en mer samlad information gällande 
utvärdering av skolvalet 2015 och utmaningar inför 2016. 

Justerandes sign 

Le4 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 141 

Behörighet fristående skolor 

Förvaltningen redovisar behörighet fristående skolor. 
I grundskolan (ej lärare i grundsärskola) är 91 % av lärarna legitimerade och i gymnasieskolan är 
78 % legitimerade. 
Svarat har 14 av 18 fristående grundskolor och 9 av 12 fristående gymnasieskolor. 

§ 142 

Generella lokalprogram 

Stadsbyggnadskontoret tillsammans med handläggare inom utbildningsförvaltningen presenterar 
arbetet med framtagandet av ett generellt lokalprogram för skolor i kommunen där man tar hänsyn 
till kvalitet, pedagogiskt innehåll och ekonomi. 

Ärendet avseende lokalprogram för grundskolan behandlas på septembermötet och ärendet 
avseende lokalprogrammet för förskolan kommer att behandlas vid senare tillfålle. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 143 

Renovering av Katedralskolan, UBN-2015-2589 

Beslut 
att av Uppsala Skolfastigheter AB beställa ombyggnad av Katedraskolan till en offererad 
hyresnivå på 25 Mkr/år. Hyresnivån är preliminär och kan komma att ändras med +/- 10 % 

att förvaltningen i samband med projekteringsarbete och byggnation bevakar att kostnaden för 
renoveringen inte ökar utan snarare reduceras. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Kenny Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig 
i form av särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet förligger tjänsteskrivelse 2015-05-25. 

Bakgrunden till förslaget 
Uppsala kommun arbetar aktivt med sina skollokaler för att skapa kreativa miljöer som främjar 
lärande. Ett led i detta arbete är att för de olika skolformerna ta fram generella lokalprogram som 
ligger till grund för nybyggnation och för genomgripande renoveringar av befintliga skollokaler. 
Programmen utgår från läroplanens krav och preciserar hur skolor skall utfoitnas. 
Katedralskolan är en av Uppsala kommuns gymnasieskolor. En renovering av skolan har utretts och 
diskuterats under lång tid. Det råder ingen tvekan om att skolan måste renoveras. Det finns stora 
risker att stammar, ventilation med mera akut kan förorsaka höga kostnader på grund av 
byggnadens status. Det eftersatta underhållet har inneburit stora påfrestningar på verksamheten på 
grund av flera vattenläckor, bl. a. i omklädningsrum och kök. Dessutom har innertaket i en 
laborationssal behövt tas ner på grund av rasrisk. 

Kommunen har uttalat att lokalkostnaderna i framtiden skall vara i paritet med jämförbara 
kommuner i storstadsområden. Syftet är att hålla nere lokalkostnadema till fösmån för pedagogiska 
satsningar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 144 

Barnkonsekvensanalys, UBN-2015-2484 

Beslut 

att efter yrkande från ordförande ändra ordet "bamrättsanalys" till "barnkonsekvensanalys" 
godkänna förslaget till bamkonsekvensanalys som ska användas vid beredning av de ärenden som 
påverkar barns och elevers situation. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-05-24 

En ny strategi för att förverkliga Barnkonventionen och stärka barnets rättigheter i Sverige 
godkändes av riksdagen 2010. Bamkonsekvensanalysen ska göras ur ett bamrättsperspektiv 
för att säkerställa barnets bästa i åtgärder eller i beslut som påverkar barnens situation är det viktigt 
att konsekvenserna för barnet eller barnen analyseras och belyses. 
Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna 
kunskap i berörda verksamheter. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för 
beslut och prioriteringar som rör barn. För att säkerställa barnets rättigheter och barnets bästa i de 
åtgärder eller i de beslut som påverkar deras situation är det viktigt att konsekvenserna för barnet 
eller barnen analyseras och belyses. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 5-06-  1 8 

§ 145 

Ansökan från Kajan Friskola AB om ersättningsstruktur för resursenhet med 
specialkompetens, UBN-2015-2361 

Beslut 
att 	avslå Kajan Friskola AB:s begäran om en ny differentierad ersättningsstruktur från och med 
höstterminen 2015 med motiveringen att bidragen till enskilda huvudmän fastställs per kalenderår i 
enlighet med 14 kap.1 § skolförordningen (2011:185), samt 

att 	avslå Kajan Friskola AB:s begäran om att få bedriva en så kallad resursenhet med 
specialistkompetens från och med höstterminen 2015 med motiveringen att det inte är möjligt för 
kommunen att vare sig besluta om att Kajan Friskola AB ska ses som en resursenhet eller att anvisa 
elever plats i en fristående grundskola på det sätt Kajan Friskola AB föreslår. 

Ärendet 
I ärendet förligger tjänsteskrivelse 2015-05-19 

Kajan Friskola AB begär att en ny differentierad ersättningsstruktur för Kajans Friskolas 
grundskola beslutas från och med höstterminen 2015. Uppsala kommun (kommunen) beslutar inför 
varje kalenderår om ersättningar för pedagogisk verksamhet i enlighet med 14 kap. 1 § 
skolförordningen (2011:185). Kommunen beslutade även om ersättningsnivåerna för tilläggsbelopp 
för elever i grundskolan och grundsärskolan med omfattande behov av särskilt stöd i januari 2015. 
Det är utifrån dessa två beslut som Kajan friskola AB får sin ersättning för 2015. 
Kajan Friskola AB begär också att få ses som en resursenhet med specialistkompetens att jämföras 
med Videskolan, då de har en inriktning som liknar Kajans till stora delar. Vidare föreslår Kajan 
Friskola AB att elevens behov av plats på resursenhet med specialistkompetens utreds centralt inom 
Uppsala kommuns utbildningsförvaltning innan skolplats anvisas. 
13 kap. 11 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om särskilda undervisningsgrupper som 
huvudmannen kan inrätta. Kommunen har i egenskap av huvudman inrättat sju centrala särskilda 
undervisningsgrupper för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd. Det 
är rektor som beslutar om åtgärdsprogram för eleven och eventuell placering i en särskild 
undervisningsgrupp enligt 3 kap. 9 och 11 §§ skollagen. Eleven tillhör fortfarande en kommunal 
skola och rektor för den så kallade hemskolan ansvarar för elevens skolgång. En kommun har ingen 
möjlighet att fatta beslut om att en elev ska gå vid en fristående skola. Det är därför inte möjligt för 
kommunen att vare sig besluta om att Kajan Friskola AB ska ses som en resursenhet eller att anvisa 
elever plats i en fristående grundskola på det sätt Kajan Friskola AB föreslår. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 146 

Grundbelopp och tilläggsbelopp grundsärskola, BUN-2015-2001 

Beslut 
att ersättningsnivåer för grundsärskolans grundbelopp och tilläggsbelopp från och med 1 juli 2015 
är desamma som gällande till och med 30 juni 2015. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Kenny Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig 
i forma av särskilt yttrande, bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet förligger tjänsteskrivelse 2015-05-25 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, KF 168,(KSN-2014-1424) att från och med 
den 1 juli 2015 införa differentierade ersättningar inom grundsärskola. Då det i meddelande om 
verksamhetsbidrag för 2015 till de fristående skolorna (BUN-2014-1829 överfört till UBN-2015-
0276) angavs belopp för särskoleverksamheten som skulle gälla oförändrat för hela kalenderåret, är 
det inte möjligt att under 2015 införa en differentierad ersättning, se 14 kap. 2 § andra stycket 
skolförordningen. Därför införs differentieringen av ersättningen först från och med januari 2016. 
Den kommunala huvudmannen omfördelar ersättningarna och tillämpar därmed redan en 
differentierad ersättning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 147 

Översyn av organisation för modersmål i förskola och förskoleklass, BUN-2015-0807 

Beslut 
att uppdra till förvaltningen att se över organisationen för modersmålsstöd i förskolan och 
förskoleklass, samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att under hösten 2015 förelägga nämnden förslag till organisation 
för modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Kenny Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig 
i famla av särskilt yttrande, bilaga 3. 

Ärendet 
I ärendet förligger tjänsteskrivelse 2015-05-25 

Skolinspektionen framförde i en tillsyn 2013 kritik till Uppsala kommun gällande språk och 
kulturintegrering i förskolan. Skolinspektionens kritik var att Uppsalas organisation och 
förskolornas arbetssätt inte är förenligt med läroplanen och lämnade ett föreläggande som innebär 
att kommunen måste se till att alla barn i kommunens förskolor som har ett annat modersmål än 
svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet. 
Uppsala kommun har en central enhet för modersmålsundervisning i förskolan. Denna enhet 
behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar för att barns språk och kultur ska vara integrerat 
med vardagsverksamheten i förskolan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 148 

Översyn av organisation Centrum för introduktion i skolan (CIS), UBN-2015-0804 

Beslut 
att uppdra till förvaltningen att under hösten 2015 förelägga nämnden förslag till ny organisation för 
Centrum för introduktion i skolans (CIS) organisation, samt 

att uppdra till förvaltningen att under hösten 2015 förelägga nämnden förslag till riktlinjer för 
mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola 

att syftet med översynen är att utforma förslag till organisation för ett snabbt och effektivt mottagande 
samt introduktion av nyanlända barn och unga. 

Ärendet 
I ärendet förligger tjänsteskrivelse 2015-05-25 

Barn som anländer till Sverige under skolåren uppnår i lägre grad än andra barn skolans mål även om en 
del har en lång skolgång bakom sig med goda kunskaper i olika ämnen. Enligt skollagen ska skolan 
sträva mot att uppväga skillnader i barn och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och 
nå skolans mål. 

I Skolverkets "Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever" anges flera punkter som kommun 
respektive skola ska beakta vid mottagande av nyanlända elever. Kommunen bör ha riktlinjer för 
mottagande av nyanlända elever och utvärdera effekterna av riktlinjerna. De bör se till att riktlinjerna är 
kända av skolans personal och att information om hur anmälan till skolan ska gå till finns lätt tillgänglig 
för eleven och dennes vårdnadshavare. 
Det är viktigt att undervisningen kommer igång fort för eleverna. Lagstiftningen ses över och 
förändringar kommer att ske. Den framtida förändringen i lagstiftningen ger ett tydligare ramverk för 
huvudmän att förhålla sig till då det tydligare framgår vad som åligger varje part. En kartläggning av 
elevernas kunskaper och erfarenheter ska göras inom två månader efter att eleven har tagits emot i 
skolan och senast två månader efter mottagandet skall rektor fatta beslut om placering i årskurs och i 
undervisningsgrupp med hänsyn till elevens förkunskaper och sociala skäl. 

Skolinspektionens senaste granskning av arbete med mottagandet av nyanlända elever 2014 visar på 
framgångsfaktorer för att skapa en god utbildning för målgruppen. En av dessa är att tidigt göra en 
ordentlig kartläggning över elevens kunskaper och erfarenheter och att anpassa undervisningen till det 
kartläggningen kommer fram till. Till detta kommer framtagande av gemensamma övergripande 
strategier och tillgång till studiehandledning på modersmålet. 
För att förbättra introduktionen av nyanlända krävs en översyn av nuvarande organisation så att eleverna 
snabbare får en skolplacering, Idag tar detta för lång tid. Med anledning av det har en kunskapsöversikt 
tagits fram för att belysa framgångsfaktorer i mottagandet av nyanlända barn och elever. 
Genom ökad samordning av mottagandet ges ökad förutsättning för integrering av nyanlända elever i 
skola och fritidsgård. Det ger också en större tydlighet mot medborgarna när enheter med samma 
uppdrag sammanförs. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 149 

Rapport uppföljning av pedagogisk verksamhet 2014, UBN2015-2480 

Beslut 
att lägga rapporten om uppföljning av den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun 2014 till 
handlingarna, samt 

att översända rapporten för kännedom till kommunstyrelsen 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse, 2015-05-22. 

Uppföljningen har genomförts 2014 inom ramen för Uppsala kommuns uppföljningssystem för 
pedagogisk verksamhet. Uppföljningen syftar till att ge nämnden beslutsunderlag och 
verksamheterna verktyg för utveckling. Uppföljningen ger möjligheter till jämförelser mellan 
enheter och över tid. 
Rapporten bygger främst på resultat från genomförda föräldra- och elevenkäter, men innefattar även 
andra uppföljningsunderlag som verksamhetsredogörelser och officiell statistik. Resultat och analys 
har återkopplats på olika sätt, både enhetsvis och genom kommungemensamma presentationer. 
Rapporten är en sammanställning av de återkopplingar som gjorts, men lyfter också mer 
övergripande frågor. Rapporten ger nämnd och verksamheter möjligheter att använda resultaten och 
analyserna som underlag för utveckling. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 150 
Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Uppsalas Elevkårer 2015-2017, 
UBN-2015-2204 

Beslut 
att godkänna bifogad redovisning från Uppsalas Elevkårer, samt 

att godkänna överenskommelsen med Uppsalas Elevkårer för perioden 2015-08-01 —2017-12-31, 
samt 

att fastställa verksamhetsbidraget enligt följande vilket kommer att tas från grundskolans och 
gymnasieskolans budget med lika stora delar; 
353 tkr 2015-08-01 	2015-12-31 
705 tkr 2016-01-01 — 2016-12-31 
705 tkr 2017-01-01 —2017-12-31 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse, 2015-05-21. 

Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd (nuvarande Uppsalas Elevkårer) har sedan drygt tio år 
sedan haft en överenskommelse med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden om verksamhetsbidrag. Uppsalas Elevråd har åtagit sig att bedriva verksamhet 
enligt en fastställd verksamhetsbeskrivning. De genomförda aktiviteterna och hur målsättningarna 
har uppnåtts har kontinuerligt redovisats genom skriftliga rapporter till de berörda nämnderna vilka 
har godkänt desamma. 
Uppsalas Elevkårer organiserar elever i gymnasieskolan och grundskolans högre årskurser genom 
att eleverna själva ansluter sig genom enskilt medlemskap. I Uppsala finns det 19 elevkårer på 
gymnasieskolan med 4700 medlemmar och på grundskolan 17 elevkårer/elevråd med 2100 
medlemmar. Uppsalas Elevkårer är anslutna till riksorganisationen Sveriges Elevkårer respektive 
systerorganisationen Sveriges Elevråd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 151 

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning 
läsåret 2016/17, UBN-2015-2227 

Beslut 
att enligt förslag fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 
2016/17, samt 

att enligt förslag fastställa principer för utbud och antagning till gymnasieskolan i Uppsala 
kommun läsåret 2016/17. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse, 2015-05-20 

Utbildningsnämnden ansvarar, i egenskap av styrelse för skolan, för vilket utbud den kommunala 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Uppsala ska erbjuda. 
Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen och dess 
inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar 
därutöver. Vid sitt beslut ska nämnden ta hänsyn till samhällets behov av högre utbildning, 
arbetsmarknadens långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de sökandes önskemål om 
utbildning. Även överenskommelser med andra kommuner, via samverkansav-tal, och de fristående 
gymnasieskolornas utbud ska vägas in. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 152 

Särskilt samverkansavtal med Hällefors kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU), UBN-2015-2521 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Hällefors kommun 
enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse, 2015-05-25. 

Utbildningsnämnden föreslås teckna avtal med Hällefors kommun angående nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har från och med läsåret 
2011/12 införts som ett komplement till riksrekryterande idrottsutbildning (riksidrotts-gymnasier). 
Skolverket fattar beslut om vilken huvudman som får genomföra NIU-utbildningarna och om 
antalet platser som får erbjudas. NIU ska ha en tydlig elitidrottskaraktär och ingå samarbete med 
specialidrottsförbund, som också ska tillstyrka utbildningen. 
Uppsala kommun, via Celsiusskolan, erbjuder Sveriges största utbud av NIU-utbildningar. 20 
specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. NIU-utbildningama är idag inte 
riksrekryterande, varför ungdomarna inte kan garanteras plats på NIU-utbildning om de inte är 
förstahandsmottagen till gymnasieutbildning i Uppsala kommun. Gymnasieutbildning i 
kombination med NIU erbjuds huvudsakligen på utbildningar vid Celsiusskolan. Även andra 
utbildningar i Uppsala kommun kan kombineras med NIU. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 153 

Kohagens förskola, UBN-2015-3065 

Besluta 
att verksamheten i Kohagens förskola upphör 30 juni 2015 i enlighet med Miljökontorets 
rekommendation. 

Ärendet 
I ärendet förligger tjänsteskrivelse 2015-05-07 
Styrelsen för Vård & bildning beslutade vid sammanträde 18 december 2014 att ej driva 
verksamhet i Kohagens förskola från 1 januari 2016. Kohagen är belägen i Sunnerstaområdet och 
har 20 barn. 
Styrelsens beslut grundades på lokalemas dåliga skick och att förskolan skulle behöva renoveras för 
3,5 —4 milj kr med bland annat åtgärder för det utvändiga fuktskyddet, golvbjälklaget och 
ventilations-anläggningen. Renoveringen skulle medföra en hyreshöjning från 8 789 kr/barn/år till 
44 	 50 000 kr/barn/år. Detta bedömdes inte vara rimligt eftersom förskolan då inte skulle kunna 
bära sina egna kostnader. Föräldrarna önskade dock vara kvar på förskolan till dess nya förskolan i 
Trasthagen var klar januari 2016. 
I samband med Styrelsens beslut konstaterades att varken barn eller personal uppvisade några 
reaktioner på fukt eller den avvikande lukt i källaren som Milj ökontoret noterade vid tidigare besök. 
På uppdrag av Milj ökontoret begärde dock Skolfastigheter AB ett utlåtande från Arbets- och 
miljömedicin. Utlåtandet kom i januari 2015. Arbets- och milj ömedicin konstaterade att det är 
olämpligt att vistas i lokalerna då det kan ge framtida skador för hälsan. Med anledning av det 
rekommenderade Miljökontoret att lokalerna lämnas senast 30 juni 2015. I samråd med föräldrarna 
beslutade därför förvaltningen att lämna lokalerna i enlighet med Milj ökontorets rekommendation. 
Med anledning av att tidplanen enligt tidigare beslut ändrats bör Utbildningsnämnden fatta ett 
formellt beslut kring detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



16(18) 

2upp,miloi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 154 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2015-1633 

Beslut 
att enligt förvaltningens förslag avge yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala i mål nr 2688-15 
angående den kommunala gymnasieskolan där kommunen yrkar att domstolen ska avslå 
överklagandena eftersom inget av det som klagandena anfört utgör grund för att beslutet ska 
upphävas enligt 10 kap 8 § kommunallagen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-06-11 

Förvaltningsrätten i Uppsala har förelagt utbildningsnämnden att yttra sig i mål nr 2688-15, 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandet avser utbildningsnämndens 
beslut den 22 april 2015 gällande den kommunala gymnasieskolan. 

Klagandena yrkar att det överklagade beslutet ska upphävas i enlighet med 10 kap. 8 § kom-
munallagen. 

Som grund anför klagandena att det av utbildningsnämnden fattade beslutet strider mot 3 kap. 9 § 
och 6 kap. 2 § kommunallagen (1991:900) då beslutet borde ha fattats av kommunfullmäktige. 
Klagandena anför även att kommunens gymnasiechef varit jävig under beredningsprocessen då han 
tidigare arbetat som rektor på en skola som inte omfattas av det aktuella beslutet. 
Därutöver anför klagandena att utbildningsnämnden handlat i strid med 6 kap. 8 § kommunal-lagen 
då beslutet inte föregåtts av samråd med brukarna och att beslutet även strider mot arbetsmiljölagen, 
skollagen och barnkonventionen. 
Slutligen anför klagandena att beslutet strider mot diskrimineringslagen eftersom allergiska elever 
utesluts från att kunna studera på bygg- och fordonsprogrammet på Jällagymnasiet, då det bedrivs 
ett naturbruksprogram på samma skola. 
Kommunen yrkar att domstolen ska avslå överklagandena eftersom inget av det som klagandena 
anfört utgör grund för att beslutet ska upphävas enligt 10 kap 8 § kommunallagen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2 upeleiloi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 155 

Rapport från programråd 

Kenny Jonsson (C) rapporterar sina intryck och lärdomar från besök på ett flertal gymnasieskolor i 
Uppsala kommun. 

§ 156 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera 

Beslut 
att lägga inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera: 

• Kammarrätten i Stockholm, beslut Mål nr 4404-15 

§ 157 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
Delegationslistor med beslut tagna från och med 2015 anmäls till nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-18 

§ 158 

Anmälan av nämndens protokoll samt utskottsprotokoll 

Beslut 
att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Protokoll från facklig samverkan den 10 juni 2015 
• Protokoll från facklig samverkan den 17 juni 2015 
• Protokoll från förskoleutskottet den 3 juni 

Protokoll från grundskoleutskottet den 3 juni 
• Protokoll från gymnasieutskottet den 3 juni 
• Protokoll från arbetsutskottet den 8 juni 

§ 159 

Anmälan av nämndens beslut att inställa mötet i augusti 

Beslut 
att ställa in nämndens och de olika utskottens möten i augusti. Nästa nämndmöte sker i september. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 143, Bilaga 3 

Ärende 17, Renovering av Katedralskolan 

Särskilt yttrande 
M, FP, C och KD 

I slutet av år 2014 och början av år 2015 genomfördes en designdialog tillsammans med 
personal och elever på Katedralskolan inför skolans ombyggnad. Den plan som nu framställs 
i ärendet skiljer sig signifikant från resultatet av denna dialog. Det är olyckligt att den 
förändrade planen inte tycks ha kommunicerats på ett godtagbart sätt med skolans personal. 

Vi har förståelse för att den ekonomiska situationen är ansträngd och att budgeten för 
renoveringen av Katedralskolan är begränsad. Dock är vi måna om att renoveringsplanen i så 
stor utsträckning som möjligt även fortsatt tas fram i dialog med företrädare för 
Katedralskolan. 

Det är viktigt att den designdialog som fördes vid årsskiftet beaktas i renoveringsprocessen, 
dels för att resultatet ska få acceptans och bli långsiktigt hållbart, dels — och inte minst — för 
att bibehålla ett högt förtroende för den politiska och byråkratiska processen. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 
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§ 146, Bilaga 1 

Ärende 10, Grundbelopp och tilläggsbelopp för grundsärskola 

Särskilt yttrande 
M, FP, C och KD 

Alliansen anser att den Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (WE) för år 2015 som 
majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Milj öpartiet har beslutat 
om innebär orimliga besparingar för grundsärskolan. Vi vill inte acceptera detta. 

I Alliansens WE satsade vi drygt 7 mnkr mer än Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Milj öpartiet på eleverna i grundsärskolan. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 
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UBN 2015-06-18 
§ 147, Bilaga 2 

Ärende 11, Översyn av organisationen för modersmål i förskola och förskoleklass 

Särskilt yttrande 
M, FP, C och KD 

Vi i Alliansen är positiva till arbetet med att på ett bättre sätt integrera barns språk och kultur 
i vardagsverksamheten. Alla barn i kommunens förskolor som har ett annat modersmål än 
svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet. 

Vi tror att dagens modersmålsundervisning kan förbättras, men är inte villiga att ersätta 
ordinarie modersmålsundervisning utan anser det angeläget att denna behålls. 

Vi anser även att översynen av organisationen för modersmål i förskola och förskoleklass 
ska följas upp av nämnden på ett tydligt sätt för att eventuella föredelar eller brister ska 
kunna belysas och ligga till grund för en fortsatt utveckling av undervisningen. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 
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