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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Övriga 
deltagare: 

Aspen, Stationsgatan 12 klockan 17:00 — 20:15 

Helena Hedman Skoglund (L), Ersättare: 
Ordförande 
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice 
ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice 
ordförande 
Hanna Mörck (V), 3:e vice 
ordförande 
Daniel Rogozinski (V) 
Dima Sarsour (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) §§ 64-69 
Agneta Boström (S) 
Asal Gohari (S) 
Susanne Engström (M2) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Fredrik Hultman (M) 
Carolina Zan&n (M), §§ 65-90 
Linnea Bjuhr (SD) 

Plats och tid: 

Beslutande: Emma van Aller (V) 
Petri Lähteenmäki (S), 
tjänstgörande ersättare §§ 70 - 90 
Henry Montgomery (S) 
Lennart Köhler (ATP) 
Gabriella Lange (M), 
tjänstgörande ersättare §64 
Lage Hedin (M), tjänstgörande 
ersättare 

Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist chef för systemstöd,Katarina 
Håkansson koordinator, Jacob Inganäs, verksamhetsanalytiker, Tommy Eriksson, 
verksamhetsanalytiker, Birgitta Najafi ekonomichef, Christine Kastner Johnson, chef 
kommunal gymnasieskola, Jesper Djupström avdelningschef, Lena Olsson registrator 
§§65-70, Hanna Skagerström registrator §§65-70, Petra Åkerström representant 
Lärarnas Riksförbund, Anders Pettersson områdeschef, Johan Börjesson koordinator, 
Hanna Wibäck processansvarig, Giggi Thomson chef Individstöd, Ingela Hamlin chef 
kommunal grundskola, §§ 64-88, Erik Ojala chef kommunal förskola. 

Utses att justera: Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 64 - 90 

Jas ina daba an, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
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www.upNala.se  

  

  

  

 

Jastnina Ad baniyäit 

 



P19,11.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

2 (47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 64 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

• • • 

§ 65 

Information om aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar om Uppsala kommuns nya representationspolicy, 
som går att läsa på insidan, och om att det finns webbutbildningar på skolverkets hemsida som de 
förtroendevalda kan tillgodogöra sig. Chef kommunal gymnasieskola Christine Kastner Johnson 
informerar om att Katedralskolan, i samband med renoveringen av skolan, kommer att få en gåva från 
Anders Wall i form av en inredd sal i skolan. 

Enhetschef Resursplanering och antagning Outi Ceder informerar om enhetens rutin för utlämnande av 
allmänna handlingar samt om ett aktuellt ärende om begäran av allmänna handlingar. 

Chef Systemstöd Annbritt Öqvist informerar om ett föreläggande för en fristående skola. Bristerna ska 
vara åtgärdade senast 31 maj. 

Chef kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar om en dom om utlämnande av handlingar och 
om en polisinsats på Ärentunaskolan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 66 

Ekonomisk månadsrapport 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar om mars månads bokslut. 

§ 67 

Information om Gottsunda handlingsplan 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Områdeschef Anders Pettersson och koordinator Johan Börjesson informerar om handlingsplanen för 
Gottsunda/Valsätra samt vilka aktiviteter i handlingsplanen som tillhör utbildningsnämndens 
ansvarsområde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 68 

Information om lokalförsörjningsplanen 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Processledare Hanna Wibäck och avdelningschef Jesper Djupström infolmerar om lokalförsörjningens 
organisation, lokalförsörjningsplanens syfte och vad som sker när utbildningsnämnden tar beslut om 
lokalåtgärder. Vidare informerar processledare Hanna Wibäck och avdelningschef Jesper Djupström 
om förskolornas och grundskolornas kapacitet och om prognosen för behov av förskolor och 
grundskolor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 69 

Äskande om medel för Mångfaldsbyrån Esmeralda perioden 2019-07-01 - 
2022-06-30 
UBN-2019-2441 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att delfinansiera Mångfaldsbyrån Esmeraldas projekt läxhjälp för perioden 2019-07-01-
2022-06-30 med 748 000 kronor, 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsen fattar 
motsvarande beslut om finansiering av Mångfaldsbyrån Esmeraldas projekt 
Studentambassadörer och Hayat för perioden 2019-07-01 - 2022-06-30, samt 

att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i dialog med Uppsala Universitet och kommunstyrelsen 
initiera en gemensam, gärna extern, utvärdering av projektet. 

Reservationer 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Det är viktigt med en rättvis fördelning av utbildningsnämndens resurser till kommunens elever 
och skolor. Att eleverna når sina mål och läxhjälp är i första hand skolornas egna ansvar, 
varför det är rimligare att skolorna ordnar antingen egen läxhjälp, väljer att vara med i, och 
själva finansiera, Mångfaldsbyrån Esmeraldas verksamhet eller använder andra lösningar. 
Detta särskilt med tanke på att berörda skolor redan idag får fördel av strukturersättningen. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Esmeralda är ett mångårigt arbete som samfinansieras av Uppsala Kommun och Uppsala 
Universitet. För några år sedan lämnade utbildningsnämnden en del av finansieringen som 
Uppsala kommun stod för vilken då övertogs av kommunstyrelsen. Vi tycker det är viktigt att 
göra en ordentlig utvärdering av verksamheten i projektet, något som vi anser bör tas upp med 
Uppsala Universitet och kommunstyrelsen. Universitetet har både intresse och kompetens att 
följa upp sin finansiering så för projektets fortsatta finansiering föreslog vi därför att detta 
ingår i vårt beslut. 

Därför är vi naturligtvis tacksamma att L, S, MP biföll vårt förslag att ge 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att i dialog med Uppsala Universitet och Kommunstyrelsen 
initiera en gemensam, gärna extern, utvärdering av projektet. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet vill att alla barn ska ha samma möjligheter att lyckas utifrån sina enskilda 
behov. Därför spelar ESMeralda som projekt en roll. Dock skulle vi gärna vilja se ökade 
strukturella satsningar på en likvärdig skola som inte bara riktar in sig på enskilda individer 
utan kan ge resultat på hela elevgruppen. 

Justerandes ign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Vänsterpartiet yrkar: 

bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkar 

(I) att förvaltningen ska uppmuntra projektet att nå en större grupp elever med behov av läxläsning 
samt 

(2) att förvaltningen som uppföljning av målet om likvärdig skola ska undersöka möjligheten till ett 
pilotförsök på en enhet med läxfri skola. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 2016-11-02 § 177 samt 2018-11-22 § 166 att bevilja 
Mångfaldsbyrån Esmeralda delfinansiering för projektet läxhjälp under perioden 2017- 
01-01 — 2019-06-30. Under perioden har verksamhet finansierats till hälften av Uppsala 
universitet och till hälften av Uppsala kommun, varav hälften från utbildningsnämnden 
och hälften från kommunstyrelsen. Verksamheten har nu ansökt om en ny finansieringsperiod om tre 
år till ett belopp av totalt 748 000 kr. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M) och Lage Hedin (M) yrkar att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i dialog 
med Uppsala universitet och kommunstyrelsen initiera en gemensam, gärna extern, utvärdering av 
projektet. 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag samt yrkar att (1) förvaltningen ges i uppdrag att uppmuntra till att projektet når 
en större grupp elever med behov av läxläsning och att (2) förvaltningen som uppföljning av målet om 
likvärdig skola ska undersöka möjligheten till ett pilotförsök på en enhet med läxfri skola. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller densamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) första tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Ordförande ställer slutligen Hanna Victoria Mörcks (V) andra tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 25 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 70 

Kvalitetsrapport — Uppföljning av pedagogisk verksamhet 2018 
UBN-2019-2598 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga kvalitetsrapporten om uppföljning av den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun 
2018 till handlingarna, 

att översända rapporten för kännedom till kommunstyrelsen, 

att uppdra till utbildningsförvaltningen att med utgångspunkt i kvalitetsrapporten ta fram förslag på 
åtgärder, utöver vad som finns i årets verksamhetsplan, som behövs för att höja kvaliteten och 
återkomma till nämnden med dessa, samt 

att uppdra till utbildningsförvaltningen att anmäla skolfonnernas och enheternas kvalitetsrapporter till 
nämnden. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zan&n (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga A § 70. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande: 
Det är av ytterst stor vikt att vi som huvudman sörjer för god kvalitet inom den pedagogiska 
verksamheten, och att vi regelbundet följer upp vad som behöver vidare utveckling likväl det 
som på pappret ser ut att fungera bra. I skuggan av implementeringen av New Public 
Managements (NPM) styrningsmodell inom statlig, regional och kommunal förvaltning är det 
dock viktigt att problematisera hur kvalitet mäts och bedöms. En styrningsmodell som genom 
diverse utvärderingar vill hävda legitimitet som evidensbaserad styrning, med rötter i 
nyliberalismens tankar om rationalitet och effektivitet (Vänsterpartiet noterar dock att detta inte 
har stöd inom forskning om effektiv förvaltning). 

Vänsterpartiet ser en viss fara i behovet av att överoperationalisera skolväsendet i ett försök att 
möta styrningsmodellens krav på effektivitet och resultat. Vi önskar påminna om de väsentliga 
skillnaderna som råder mellan en bilproduktion och en allmännyttig verksamhet, och att dessa 
två inte kan, eller bör, mätas efter samma måttstock. 

Som vi skrev inledningsvis är det givetvis viktigt att inte släppa eleverna vind för våg och hålla 
tummarna för att de flesta lämnar gymnasiet med gymnasieexamen. Om detta råder det inga 
konflikter. Vänsterpartiet är angeläget om att styrningsmodellen inte missar relevanta faktorer 
som är mer svåra att kvantifiera och därmed äventyrar elever som lärares arbetsmiljö och 
förutsättningar för att växa inom respektive roll. En styrningsmodell som inte är anpassat efter 
verksamheten är både kostsam och ineffektiv, och detta borde vara något som samtliga partier 
bör önska undvika oberoende av ideologisk hemvist. 

Utdragsbestyrkande 

Cr 
Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

De mätvärden vi har att tillgå genom NPM är ett resultat av ökade krav på kostnadseffektivitet, 
och till följd av detta får vi inte en mer fördjupad analys om verksamhetens kvalitet än detta. Vi 
ser positivt på kvalitetsrapportens analytiska diskurs, men önskar att utbildningsnämnden och 
förvaltningen har i minnet att elevers resultat inte enbart kan mätas genom studier av 
genomströmning och huruvida eleverna efter tre år tagit gymnasieexamen. Vänsterpartiet 
menar således att vi måste lyfta blicken från ekonomisk rationalitet för att återigen sätta 
samhället och människan i fokus. 

Vänsterpartiet yrkar: 
Att i framtida utvärdering av kvaliteten lägga större fokus på kvalitativ metod och på analys av 
de kvantitativa värden som förvaltningen har att tillgå. 

Sammanfattning 
Kvalitetsrapporten är en del av det sammanhållna systematiska kvalitetsarbetet och presenterar resultat 
gällande hemkommunen och med fördjupade analyser av huvudmannens resultat. Rapporten börjar i 
gymnasieskolan för att sedan leta sig lägre ned i åldrarna, via årskurs 9, 6 och 3 i grundskolan för att 
avslutningsvis landa i förskolan och de allra yngsta barnen. Till rapporten hör också en separat 
resultatbilaga som redovisar kunskapsresultat tillsammans med enkätresultat på övergripande nivå. 
Kunskapsresultaten jämförs med riket och med gruppen likhetsutsökta kommuner för läsåret 2017/18. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar att i framtida 
utvärdering av kvaliteten ska det läggas större fokus på kvalitativ metod och på analys av de 
kvantitativa värden som förvaltningen har att tillgå. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller densamma. 

Ordföranden ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 mars 2019. 
Arbetsutskottet har den 8 april 2019 föreslagit revideringar till det upprättade förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 71 

Hantering av stipendier ur grundskolans och gymnasieskolans 
stipendiesamstiftelser 
UBN-2019-2838 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ur grundskolans stipendiesamstiftelse dela ut 30 000 kronor per år som individuella stipendier och 
50 000 kronor per år till gruppaktiviteter till dess att kapitalet är förbrukat 

att dela ut hela kapitalet i gymnasieskolans stipendiesamstiftelse som individuella stipendier 2019, 
samt 

att utdelningar ska ske i både fristående och kommunala friskolor i enlighet med föredragningen i 
ärendet. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 

Det är vällovligt att bekosta stipendier till gymnasieskolornas avgångselever, men nuvarande 
förslag riskerar att missgynna elever på större skolor genom att göra det enklare att få 
stipendium om man går på en mindre skolenhet. Av den anledningen yrkade Vänsterpartiet på 
utbildningsnämndens möte för att återremittera förslaget för att det skulle kunna omarbetas och 
även ta i beaktande mängden elever per stipendium, men tyvärr vann våra invändningar inget 
gehör hos övriga partier. 

Vänsterpartiet yrkar: 

Att återremittera ärendet. 

Sammanfattning 
Grundskolans stipendiesamstiftelse och Gymnasieskolans stipendiesamstiftelse förvaltar pengar som 
lämnats som donationer och är riktade till elever i Uppsalas skolor. Under de senaste åren har ingen 
utdelning gjorts. En hanteringsordning föreslås som syftar till att kapitalet ska nyttjas och att få en 
hantering som är känd för alla huvudmän. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar att ärendet 
återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om nämnden avser att besluta ärendet idag och finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 april 2019. 
Arbetsutskottet har den 8 april 2019 föreslagit revideringar till det upprättade förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 72 

Svar på motion av Lisen Burmeister (SD) om pulsträning i skolan 
UBN-2019-2637 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 
2019 att 
• Uppsala kommun arbetar för att införa pulsträning på kommunens grund- och gymnasieskolor 
• Uppsala kommun i samråd med utbildningsnämnden undersöker möjligheten att genomföra en 
upphandling av utrustning avsedd för pulsträning i skolan 
• Uppsala kommun tar fram en tidsplan om när pulsträning ska införas. 

Yrkanden 
Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 5 mars 2019. 

Utdragsbestyrkande 

g 9 
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upPledlue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 73 

Yttrande över granskningsrapport om intern kontroll 
UBN-2019-1652 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande enligt föreliggande förslag till Uppsala kommuns revisorer. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns revisorer har givit KPMG i uppdrag att granska kommunstyrelsens, 
utbildningsnämndens, gatu- och samhällsmiljönämndens, arbetsmarknadsnämndens, 
omsorgsnämndens samt äldrenämndens arbete med intern kontroll. 
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen i dagsläget inte kan säkerställa att samtliga 
nämnders arbete med intern kontroll är tillräckligt. Nämnderna arbetar inte enhetligt och följer inte 
kommunens reglemente, riktlinjer och andra styrdokument avseende intern kontroll till fullo. 
Kommunstyrelsen ges därför ett antal rekommendationer. Kommunstyrelsen och berörda nämnder har 
ombetts att yttra sig över revisorernas iakttagelser. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 74 

Svar på remiss angående ansökan från British International Schools of 
Sweden AB 
UBN-2019-1595 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från British International Schools enligt reviderat förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zan&n (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
British International School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman att i Uppsala starta en internationell skola på grundskolenivå samt på 
gymnasienivå. Skolan vänder sig bland annat till elever som är bosatta i Sverige under 
en kortare tid och avser att följa The National Curriculum for England för åldrarna 5-14 
år, Cambridge IGCSE Curriculum för åldrarna 14-16 år samt The International 
Baccalaureate MO Curriculum för åldrarna 16-18 år. Skolan ska förbereda eleverna för 
fortsatt utbildning utomlands.Av yttrandet framgår att en etablering av en internationell skola på 
grundskolenivå bedöms vara ett positivt tillskott till utbildningsutbudet i Uppsala kommun. 
Av faktaunderlaget i yttrandet framgår att det inte saknas elevplatser på 
gymnasieutbildningen International Baccalauerate. En ytterligare utökning av 
programmet skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala 
kommun. 
Justerande Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   i UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att där det i yttrandet står: "En 
ytterligare utökning av programmet skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för 
Uppsala kommun [och befintliga skolor] ," ska det ändras till "En ytterligare utökning innebär 
omställningskostnader på kort sikt för både kommunens egen regi och för fristående utförare. På 
längre sikt är det svårt att i förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala 
kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) ändringsyrkande samt yrkar att det efter skrivningen ska stå "En överetablering av 
platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade 
kostnader och slöseri med resurser." 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

93 
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UpRelue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 75 

Svar på remiss angående ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB 
UBN-2019-1457 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB i enlighet med reviderat 
förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
ProCivitas Privata Gymnasium AB fick 2018 tillstånd att bedriva gymnasieutbildning vid 
ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala. Tillståndet gäller i 2 år. Tillståndet avser 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap samt 
beteendevetenskap. Huvudmannen har inte startat någon skola utifrån detta tillstånd 
och söker nu en utökning med sikte på att etablera den nya skolan 2020. 

Utökningen avser följande utbildningsvägar: 
Ekonomiprogrammet, inriktningarna ekonomi samt juridik. 
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle. 

Utdragsbestyrkande Justerande s'gn 
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lupP,1919. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Av yttrandet framgår att det sammantaget i fristående och kommunala 
gymnasieskolor inte saknas elevplatser på sökta program. En ytterligare utökning av 
programmen skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala 
kommun och befintliga skolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att där det i yttrandet står: "En 
ytterligare utökning skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun 
[och befintliga skolor] ," ska det ändras till "En ytterligare utökning innebär omställningskostnader på 
kort sikt för både kommunens egen regi och för fristående utförare. På längre sikt är det svårt att i 
förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) ändringsyrkande samt yrkar att det efter skrivningen ska stå "En överetablering av 
platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade 
kostnader och slöseri med resurser. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M) och Lage Hedin (M) yrkar att det till yttrande tilläggs följande skrivning: 
"Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla utbildningar skall hålla 
mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
, 
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uprIfie UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 76 

Svar på remiss angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB 
UBN-2019-1456 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut enlighet med reviderat förslag. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Nordens Teknikerinstitut har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för att bedriva utbildningar enligt nedan vid NTI Gymnasiet i Uppsala. 
Ansökan avser övertagande av befintlig gymnasieskola vid NTI Gymnasiet i Uppsala 
och önskar driva vidare IT Gymnasiet i Sverige AB:s utbildningar vid gymnasieskolan. 
Av yttrandet framgår att Nordens Teknikerinstituts ansökan avser ett övertagande av 
de befintliga programmen vid NTI Gymnasiet och inte innebär en utökning av antalet 
elevplatser på de sökta programmen. Övertagandet bedöms inte medföra några 
ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

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

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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upP19.12. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 77 

Svar på remiss angående ansökan från Lärande i Sverige AB 
UBN-2019-1474 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB i enlighet med reviderat 
förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanän (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående upgrare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintligt 
tillstånd för fristående gymnasieskola Realgymnasiet i Uppsala med följande 
utbildning: Restaurang- och livsmedelsprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning, med inriktning 
kök och servering. 

Av yttrandet framgår att det sammantaget i fristående och kommunala 
gymnasieskolor inte saknas elevplatser på sökt program. En ytterligare utökning av 
programmet skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala 
kommun och befintliga skolor. 

Yrkanden 
Utdragsbestyrkande 

r 
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upP,§11.9, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att där det står: "En ytterligare 
utökning skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun [och 
befintliga skolor] ," ska det ändras till "En ytterligare utökning innebär omställningskostnader på kort 
sikt för både kommunens egen regi och för fristående utförare. På längre sikt är det svårt att i förväg 
förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) första yrkande samt yrkar att det efter skrivningen ska stå "En överetablering av 
platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade 
kostnader och slöseri med resurser. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M) och Lage Hedin (M) yrkar att det till yttrande tilläggs följande skrivning: 
"Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla utbildningar skall hålla 
mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KB) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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unelue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 78 

Svar på remiss angående ansökan Drottning Blankas Gymnasieskola 
UBN-2019-1823 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB i enlighet 
med reviderat förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för att i Uppsala bedriva utbildningar enligt nedan vid 
Drottning Blankas Gymnasieskola i Uppsala. Ansökan avser övertagande av 
Hagströmska Gymnasiet som idag erbjuder Estetiska programmet med 
inriktning bild och form samt Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk 
(stylist). Därutöver avser ansökan: 

Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning 
Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap 
Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service 

Utdragsbestyrkande Justerande 1 s 'p (9-  
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upRätifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Av yttrandet framgår att övertagandet av de två befintliga programmen inte bedöms 
ge några ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. Sammantaget i de 
fristående och kommunala gymnasieskolorna saknas det inte elevplatser på Handels- och 
administrationsprogrammet. Till Samhällsvetenskapsprogrammet har antalet 
sökande ökat kraftigt inför höstterminen 2019. En utökning av platser på de 
kommunala gymnasieskolorna har aviserats för att täcka behovet av elevplatser inför 
läsåret 2019/2020. En ytterligare utökning av platser på dessa två program skulle 
kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun och 
befintliga skolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zan&n (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar (1) att där det står: "En 
ytterligare utökning av dessa två program skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser 
för Uppsala kommun och befintliga skolor," ska det ändras till "En ytterligare utökning innebär 
omställningskostnader på kort sikt för både kommunens egen regi och för fristående ufförare. På 
längre sikt är det svårt att i förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala 
kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) första yrkande samt yrkar att det efter skrivningen ska stå "En överetablering av 
platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade 
kostnader och slöseri med resurser. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar (2) att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 79 

Svar på remiss angående ansökan Thoren Innovation School Ab 
UBN-2019--1596 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Thoren innovation School AB i enlighet med reviderat förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i forrn av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svdrförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Thoren Innovation School AB har sedan tidigare tillstånd att bedriva 
gymnasieutbildning vid Thoren Innovation School Uppsala. Tillståndet avser 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt 
naturvetenskap och samhälle och Teknikprogrammet med inriktningarna 
informations- och medieteknik, teknikvetenskap samt design och produktutveckling. 
Huvudmannen har inte startat någon skola utifrån detta tillstånd och man söker nu en 
utökning med sikte på att etablera den nya skolan 2020. Det tidigare tillståndet från 
Skolinspektionen gäller tills vidare. 

Utökningen avser följande utbildningsväg: 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och 
kommunikation. 

Utdragsbestyrkande 
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Av yttrandet framgår att det sammantaget i de fristående och kommunala 
gymnasieskolorna har antalet sökande ökat kraftigt till Samhällsvetenskapsprogrammet 
inför höstterminen 2019. En utökning av platser på de kommunala 
gymnasieskolorna har aviserats för att täcka behovet av elevplatser inför läsåret 
2019/2020. En ytterligare utökning av platser på programmet skulle kunna medföra 
negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun och befintliga skolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zan&n (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar (1) att där det står: "En 
ytterligare utökning av platser på programmet skulle kunna medföra negativa ekonomiska 
konsekvenser för Uppsala kommun och befintliga skolor," ska det ändras till "En ytterligare utökning 
innebär omställningskostnader på kort sikt för både kommunens egen regi och för fristående utförare. 
På längre sikt är det svårt att i förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala 
kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V) yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) första yrkande samt yrkar att det efter skrivningen ska stå "En överetablering av 
platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade 
kostnader och slöseri med resurser. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar (2) att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: 
"Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla utbildningar skall hålla 
mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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§ 80 

Svar på remiss angående ansökan från Allmogekulturen i Västerås AB 
UBN-2019-1508 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Allmogekultur i Västerås AB i enlighet med reviderat 
förslag. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zand6n (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Allmogekultur i Västerås AB/Forsmarksskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för att i Uppsala bedriva utbildningar enligt nedan vid 
Vattenfallgymnasiet i Östhammars kommun. Vattenfallgymnasiet planeras att ersätta 
Forsmarks skola som kommer att läggas ned under 2020. Av yttrandet framgår att ansökan inte 
bedöms ge några ekonomiska konsekvenser för 
Uppsala kommun 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zan&n (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande. 

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

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande res sign 



Justerandes sign 

27 (46) 

UNO» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 81 

Svar på remiss angående ansökan Norrtelje teknikgymnasium AB 
UBN-2019-1783 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Norrtelje teknikgymnasium AB i enlighet med 
reviderat förslag. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Norrtelje teknikgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av 
befintligt tillstånd för fristående gymnasieskola Norrtälje teknik och 
naturbruksgymnasium i Norrtälje kommun. Av yttrandet framgår att ansökan inte bedöms ge några 
ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) yrkande. 

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

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 82 

Svar på remiss angående ansökan Jensen education college AB 
UBN-2019-1676 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Jensen education College AB i enlighet med 
reviderat förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (1(D) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Jensen education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av 
befintligt tillstånd vid JENSEN gymnasium i Uppsala med teknikprogrammet med inriktning 
informations- och medieteknik. Av yttrandet framgår att det sammantaget i fristående och kommunala 
gymnasieskolor inte saknas elevplatser på de sökta programmen. En ytterligare utökning skulle kunna 
medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun och befintliga skolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar (1) att där det står: "En 
ytterligare utökning skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun 
[och befintliga skolor]," ska det ändras till "En ytterligare utökning innebär omställningskostnader på 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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kort sikt för både kommunens egen regi och för fristående g'örare. På längre sikt är det svårt att i 
förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) första yrkande samt yrkar att skrivningen "En överetablering av platser gynnar vare 
sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade kostnader och slöseri 
med resurser" läggs till i slutet av yttrandet. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zand6n (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD),) yrkar (2) att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s' 
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§ 83 

Svar på remiss angående ansökan från Hyllan Utbildning AB 
UBN-2019-1511 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Hvilan Utbildning AB i enlighet med reviderat 
förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zandkn (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (Kl)) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för att i Uppsala bedriva utbildningar vid Hvilan Gymnasium Uppsala enligt 
nedan. 

Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 
samhällsvetenskap. 

Av yttrandet framgår att det sammantaget i fristående och kommunala 
gymnasieskolor inte saknas elevplatser på Ekonomiprogrammet och 
Naturvetenskapsprogrammet och en ytterligare utökning av dessa program skulle 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun och 
befintliga skolor. 

Till Samhällsvetenskapsprogrammet har antalet sökande ökat kraftigt inför 
höstterminen 2019. En utökning av platser på de kommunala gymnasieskolorna har 
aviserats för att täcka behovet av elevplatser inför läsåret 2019/2020. En ytterligare 
utökning av platser på programmet skulle kunna medföra negativa ekonomiska 
konsekvenser för Uppsala kommun och befintliga skolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar (1) att där det står: "En 
ytterligare utökning av dessa program skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för 
Uppsala kommun och befintliga skolor," ska det ändras till "En ytterligare utökning innebär 
omställningskostnader på kort sikt för både kommunens egen regi och för fristående utförare. På 
längre sikt är det svårt att i förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala 
kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) första yrkande samt yrkar att det efter skrivningen ska stå "En överetablering av 
platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade 
kostnader och slöseri med resurser. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar (2) att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 84 

Svar på remiss angående ansökan från Folkuniversitetet Stiftelsen 
Kursverksamhet vid Uppsala universitet 
UBN-2019-1509 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala 
Universitet i enlighet med reviderat förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet har hos Skolinspektionen 
ansökt om utökning av befintligt tillstånd för fristående gymnasieskola Internationella 
gymnasiet i Uppsala med nedanstående utbildningar: 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. 
Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. 
Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna hotell och konferens samt turism och 
resor. 

Av yttrandet framgår att det sammantaget i fristående och kommunala 
gymnasieskolor inte saknas elevplatser på Ekonomiprogrammet och Hotell- och 
Justerandes *gn Utdragsbestyrkande 
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turismprogrammet. En ytterligare utökning av dessa program skulle kunna medföra 
negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. 

Till Samhällsvetenskapsprogrammet har antalet sökande ökat kraftigt inför 
höstterminen 2019. En utökning av platser på de kommunala gymnasieskolorna har 
aviserats för att täcka behovet av elevplatser inför läsåret 2019/2020. En ytterligare 
utökning av platser på programmet skulle kunna medföra negativa ekonomiska 
konsekvenser för Uppsala kommun och befintliga skolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zan&n (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att där det i yttrandet står: "En 
ytterligare utökning av dessa program skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för 
Uppsala kommun och befintliga skolor," ska det ändras till "En ytterligare utökning innebär 
omställningskostnader på kort sikt för både kommunens egen regi och för fristående utförare. På 
längre sikt är det svårt att i förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala 
kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) första yrkande samt yrkar att det efter skrivningen ska stå "En överetablering av 
platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade 
kostnader och slöseri med resurser. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zan&n (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes *gn Utdragsbestyrkande 
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§ 85 

Svar på remiss angående ansökan Thorengruppen AB 
UBN-2019-1678 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande över ansökan från Thorengruppen AB i enlighet med reviderat 
förslag. 

Reservationer 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot med enligt med 
motiveringen som framgår av bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85. 

Särskilda yttranden 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), Carolina Zanän (M), Lage Hedin (M) och Jonas 
Segersam (KD) lämnar följande särskilt yttrande: 

Det är oklart om skolinspektionen efterfrågar svar från kommunen som huvudman (driver 
skolor i egen regi) eller hemkommun (ansvarig för finansiering av all utbildning i kommunen). 
En omställning i form av utökning, minskning, eller förändring av huvudmannaskap innebär på 
kort sikt kostnader. Men på längre är det mer svårförutsägbart vad förändringarna innebär, 
vanligtvis stiger dock kostnaderna om kommunen måste bygga fler nya och dyra skollokaler. 
Om en fristående aktör övertar en elevmängd som kräver dyra lokaler för kommunen kan 
faktiskt en minskning av kommunens verksamhet innebära en totalt minskad kostnad (om 
kommunen kan komma ur dyra lokaler), eftersom elevpengen baseras på kommunens kostnader. 
Vi tycker det är viktigt att kommunen inte ser fristående aktörer som konkurrenter, utan i stället 
som ett viktigt komplement till de skolor och förskolor som kommunen bedriver i egen regi. 
Därför är vi tacksamma att L, S, MP biföll våra förslag till ändrade skrivningar i svaren till 
Skolinspektionen för att bland annat förtydliga att kommunen företräder alla elever oavsett 
skolhuvudman och att det är svårt att förutsäga om en utökning för fristående utförare på sikt 
innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintligt tillstånd 
för fristående gymnasieskola Yrkesgymnasiet Uppsala med nedanstående 
utbildningar: 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete, lärlingsutbildning 
El- och energiprogrammet med inriktning elteknik, lärlingsutbildning 
Hotell- och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens, lärlingsutbildning 

Av yttrandet framgår att det sammantaget i fristående och kommunala 
gymnasieskolor inte saknas elevplatser på de sökta programmen. 
En ytterligare utökning skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för 
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Justerandes sign 

36 (46) 

upPleifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Uppsala kommun och befintliga skolor. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att där det i yttrandet står: "En 
ytterligare utökning skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun 
[och befintliga skolor] ," ska det ändras till "En ytterligare utökning innebär omställningskostnader på 
kort sikt för både kommunens egen regi och för fristående utförare. På längre sikt är det svårt att i 
förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en nackdel för Uppsala kommun." 

Hanna Victoria Mörck (V), med instämmande från Daniel Rogozinski (V), yrkar avslag på Jonas 
Segersams (KD) första yrkande samt yrkar att det efter skrivningen ska stå "En överetablering av 
platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan riskerar att leda till ökade 
kostnader och slöseri med resurser. 

Jonas Segersam (KD), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M), 
Carolina Zanden (M), Lage Hedin (M) och Linnea Bjuhr (SD), yrkar att det till yttrande tilläggs 
följande skrivning: "Uppsala kommun representerar alla elever oavsett skolhuvudman. Alla 
utbildningar skall hålla mycket hög kvalitet och det ska finnas valfrihet för elever och föräldrar." 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsförslag och finner att 
nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) förslag. 

Ordförande ställer sedan Jonas Segersams (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
nämnden avslår densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 86 

Upphandling av mobila förskolor 
UBN-2019-2839 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla fem förskolebussar med option på en till två nya bussar. 

Sammanfattning 
I juni 2008 beslutade Barn- och ungdomsnämnden (BUN) att upphandla ett antal specialbyggda bussar 
för mobil verksamhet inom förskolan. Huvudsyftet var att lösa behov av flera barnomsorgsplatser men 
också att möjliggöra en naturinriktad utomhuspedagogik. Efter ett samarbete med kommunala Gamla 
Uppsala Buss kunde tre bussar tas i bruk våren 2009 och därefter ytterligare två bussar våren 2010. 
Bussarna upphandlades av Gamla Uppsala Buss och Vest buss AS i Norge vann upphandlingen. 
Kommunen har haft ett hyresavtal med Gamla Uppsala Buss för bussarna på tio år. Avtalen för tre av 
bussarna vars avtal löpte ut 2019-03-01 är förlängda till 2020-02-28. Avtalen för två av bussarna går 
ut 2020-02-28. Eftersom Gamla Uppsala Buss AB inte längre ägs av Uppsala kommun ligger ansvaret 
för en ny upphandling hos utbildningsförvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 87 

Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20 
UBN-2019-2814 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att enligt förslag fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 
2019/20. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ansvarar, i egenskap av huvudman 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 överens-
kommelser med andra kommuner, via samverkansavtal, och de fristående gymnasieskolornas utbud 
ska vägas in. 

Varje år i juni beslutar nämnden om ett preliminärt utbud för den utbildning som ska påbörjas hösten 
påföljande år. Efter ett första gymnasieval görs i februari en avstämning av hur sökbilden ser ut och en 
bedömning görs om det finns behov av att anpassa utbudet. Vid sammanträdet i april fastställer 
därefter nämnden slutligen utbudet inför kommande läsårsstart. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 

c) 



Justerandes 1,19  

39 (46) 

Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 88 

Gymnasieutbildning för asylsökande elever 
UBN-2019-1850 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att asylsökande elever som har fyllt 18 år och uppfyller nedanstående kriterier ska ha rätt att tas emot i 
fortsatt utbildning vid nationellt program i Uppsala kommuns egen regi eller hos de fristående 
huvudmän i Uppsala som medger detta. 

• Eleven har senast den 23 april 2019 påbörjat sin skolgång i kommunal eller fristående skola i 
Uppsala kommun. 

• Eleven har vistelseadress i Uppsala kommun. 

att asylsökande elever som har fyllt 18 år och som har vistelseadress i Uppsala kommuns 
samverkanskommuner ges möjlighet att antas till Uppsala kommuns gymnasieskolor i egen regi om 
kriterierna nedan är uppfyllda. 

• Eleven har senast den 23 april 2019 påbörjat sin skolgång i kommunal eller fristående skola i 
Uppsala kommun. 

• Elevens vistelsekommun har senast den 15 juni 2019 tagit beslut att betala interkommunal 
ersättning för eleven. 

att antagning för ovanstående elevgrupp sker om ledig plats finns under reservantagningen mellan 12 
augusti -15 september 2019. Antagning görs i mån av plats, samt 

att beslutet gäller från beslutsdatum till och med den 15 september 2019. 

Reservationer 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Hultman (M) och Carolina Zanden (M) och Lage Hedin 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Moderaterna anser att en förutsättning för unga vuxna att gå i gymnasieskolan bör vara att de 
har uppehållstillstånd. Dessa personer har redan ftllt 18 år. I svensk lagstiftning görs en 
distinktion mellan barn och vuxna. De förra har rätt till utbildning, medan de senare inte har 
det som regel. Detta beslut syftar till att ge vuxna människor en möjlighet att börja gymnasiet, 
innan de har fått sitt ärende om uppehållstillstånd avgjort. De bör inte beredas möjlighet att 
integreras och etablera sig i Sverige dessförinnan. Därutöver kan det även finnas oklarheter 
rörande deras identitet och ålder fram tills att de har beviljats uppehållstillstånd. 

Det är inte eftersträvansvärt att låta personer som inom kort kan förlora sin uppehållsrätt i 
Sverige möjlighet att påbörja gymnasiet. Moderaterna anser att den svenska gymnasieskolan 
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inte bör fungera som en integrationsåtgärd för personer som saknar uppehållstillstånd. För 
gruppen som berörs av detta beslut är det inte ens säkert att de kommer att få 
uppehållstillstånd. Den tid av skolgången som går förlorad är i vilket fall försumbar för den 
framtida integrationen. 

Moderaterna anser att detta ligger i linje med att föra en hållbar migrationspolitik. Att bevilja 
särskilda rättigheter till unga vuxna utan uppehållstillstånd är endast kontraproduktivt. 

Särskilda yttranden 
Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) lämnar följande särskilt yttrande 

Det är viktigt för ungdomar att ha en fast punkt och en sysselsättning. För många är det skolan 
som utgör den fasta punkten när mycket annat runt omkring är osäkert och i ständig förändring. 
Det är mycket positivt att kommunen vill möjliggöra för asylsökande elever som fyllt 18 år och 
går introduktionsprogram att få söka till nationellt program, men dels bör de få göra det på 
samma villkor som övriga ungdomar i kommunen, dels bör denna möjlighet även utvidgas till 
de elever vars vistelsekommuner inte fattat beslut om att betala interkommunal ersättning för 
sina elever. 

Denna senare grupp elever är relativt liten, så kostnaden för kommunen vore inte alltför stor att 
erbjuda dem skolgång oavsett vistelsekommun, men för de enskilda personerna så gör en sådan 
sak enorm skillnad. En asylsökande ungdom som inte får möjligheter att läsa på gymnasium har 
små möjligheter att få en anställning, och riskerar därmed att hamna i sysslolöshet i väntan på 
att deras ärende ska avgöras. En sådan sysslolöshet är inte bara väldigt påfrestande för den 
enskilde, den riskerar också att i längden både försvåra integration och generera andra 
kostnader för samhället. 

Vidare finns ingen anledning till att denna elevgrupp ska ansöka till gymnasiets nationella 
program på annat vis än övriga elever. Det är både olyckligt att behöva vänta till 
reservantagningen 15 september med att få sin plats, då har resten av klassen redan hunnit 
börja och man riskerar både att hamna efter och hamna utanför, därutöver anser vi att alla 
elever bör omfattas av samma meritokratiska principer i tilldelning av platser på de nationella 
programmen. 
När Vänsterpartiets yrkanden röstades ner så har vi valt att inte reservera oss emot det 
framröstade slutresultatet av ärendet då möjligheten att få gå i gymnasiet och ha en 
sysselsättning är så pass mycket viktigare att det kommer till stånd än den exakta utformningen 
av reglerna för antagning. 

Vänsterpartiet yrkar: 
Att formuleringen "Elevens vistelsekommun har senast den I 5 juni 2019 tagit beslut att betala 
interkommunal ersättning för eleven." stryks ur ärendets andra att-sats. 
Att ärendets tredje att-sats stryks. 

Sammanfattning 
Huvudman för utbildningen kan besluta att utöka elevers tillgång till gymnasieutbildning. 
Utbildningsförvaltningen föreslår att asylsökande elever under vissa förutsättningar ska ges 
möjligheter att påbörja utbildning på nationellt program även efter det att de fyllt 18 år. 
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Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Hultman (M), med instämmande från Christopher Lagerqvist (M), Carolina Zanden (M) och 
Lage Hedin (M), yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Daniel Rogozinski (V), med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V), yrkar att fonnuleringen 
"Elevens vistelsekommun har senast den 15 juni 2019 tagit beslut att betala interkommunal ersättning 
för eleven." stryks ur ärendets andra beslutssats samt yrkar avslag på ärendets tredje beslutssats, " att 
antagning för ovanstående elevgrupp sker om ledig plats finns under reservantagningen mellan 12 
augusti -15 september 2019. Antagning görs i mån av plats". 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till första beslutssats mot avslag och finner att nämnden 
bifaller densamma. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra beslutssats mot Daniel Rogozinskis (V) 
första ändringsyrkande för att få fram ett huvudförslag och finner att nämnden beslutar att 
arbetsutskottets förslag är huvudförslaget. Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till 
andra beslutssats mot avslag och finner att nämnden bifaller densamma. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag till tredje beslutssats mot avslag och finner att 
nämnden bifaller densamma. 

Slutligen ställer ordförande arbetsutskottets förslag till fjärde beslutssats mot avslag och finner att 
nämnden bifaller densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



42 (46) 

upRel.f, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

§ 89 

Delegationsärenden 
UBN-2019-0009 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga förteckning av anmälningsärenden och delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till nämnden den 24 april 2019. 

Delegationsbeslut under perioden 2018-02-20 - 2019-04-23 
• Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller myndighet, 7.1.6 
• Återkallande av kundfakturor. 7.2.7 
• Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller myndighet, 7.6.1 
• Rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen, 

7.4.10 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Ingripande vid tillsyn, 7.4.4 
• Rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen, 

7.5.3 
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
• 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 preliminär och slutlig antagning till de olika gymnasieutbildningar som anordnas av 

Uppsala kommun, inklusive antagning till programinriktat individuellt val, 7.6.6 
• Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 

Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens beslut — skolskjuts enligt skollagen, UBN-2018-4931 
• Förvaltningsrättens beslut — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-6402 
• Förvaltningsrättens beslut — rätt att ta del av allmän handling, UBN-2019-0869 

Skrivelser/Avtal/Rapporter 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 
• Redovisning av IOP för verksamhetsår 2018 
• Revisionsrapport: Granskning av generella IT-kontroller 

Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2019 
• Uppföljning mars 2019 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



43 (46) 

!MOM UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottets sammanträde 2019-03-29 
• Grundskoleutskottets sammanträde 2019-04-05 
• Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-08 
• Gymnasieutskottets sammanträde 2019-04-11 

Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämndens sammanträde 2019-03-27 
• Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2019-03-27, Avtal gällande SUF 

kunskapscentrum 2019-2023, SCN-2018-0576 

Inbjudningar / Konferenser 
• Inbjudan till information och erfarenhetsutbyte kring nyanlända elever i din kommun, tisdagen 

den 21 maj id. 13.00-15.00 
• Inbjudan till romer och resande bosatta i Uppsala kommun till samråd med Uppsala kommun, 

måndagen den 13 maj 2018 kl. 18.00-20.00 

§ 90 

Anmälningsärenden 

Inkomna anmälningsärenden till sammanträdet den 24 april 2019 

- Nämndinitiativ "Remiss rörande funktionsprogram" från Christopher Lagerqvist (M), UBN-2019-
3687, Bilaga C § 90. 

-Helena Hedman Skoglund (L) anmäler en särskild gruppaktivitet för mittenstyret L-S-MP den 15 maj 
2019. 

ni 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   ai UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Bilaga A § 70, Kvalitetsrapport — Uppföljning av pedagogisk verksamhet 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
Under de senaste åren har kunskapskraven på arbetsmarknaden ökat markant. För att Uppsala ska 
kunna bidra till morgondagens kompetensförsörjning i samhället behöver skolan få ett tydligare 
fokus på gedigna kunskaper och färdigheter. En skola där varje elev når sin fulla potential kräver 
rigorösa kunskapsmått, dels för att elever och föräldrar ska kunna fatta infolinerade val, dels för 
att skolor och skolhuvudmän snabbt ska kunna åtgärda brister i undervisningen. 

Rigorösa kunskapsmått behövs även för att alla lärare och alla skolor ska kunna arbeta utifrån rätt 
incitament. Internationell forskning inom pedagogik, didaktik, statsvetenskap och 
nationalekonomi visar att inlärningen kan förbättras kostnadsfritt genom att skolhuvudmannen 
noga mäter och följer upp utbildningarnas mervärde. Det innebär att lärarens och skolans 
förädlingsvärde justeras för elevernas tidigare resultat (exempelvis från åk 6 till åk 9). 
I Uppsala och Sverige saknas dessa mått. Befintliga kvalitetsindikatorer är inte tillräckligt robusta, 
vilket exempelvis skiljer ut oss negativt i jämförelse med bland annat Norge, Storbritannien och 
USA. I dessa länder mäts och redovisas skolornas mervärde öppet. Nu är det dags att Uppsala tar 
fram dessa verktyg. Alla lärare och alla rektorer behöver stöd och hjälp för att kunna arbeta 
professionellt. 

Uppsala kommun behöver ett utvecklat analys- och kvalitetsarbete, som behärskar kvantitativ 
forskning och gedigna utbildningsutvärderingar på forskarnivå. Uppsala behöver exempelvis följa 
ämnesutvecklingen mellan nationella prov i årskurs 6 och nationella prov i årskurs 9, så att 
elevernas progression mellan 6:an och 9:an kan analyseras och förklaras. Att centralt i kommunen 
beräkna progressionen i varje ämne på varje skola är angeläget. På så vis kan lärarna och 
rektorerna avlastas i sitt analysarbete. 

Med progression avses dock inte sammanställande av beskrivande statistik. Istället handlar det om 
att beräkna högstadieskolornas förädlingsvärde genom att filtrera bort den del av elevernas 
provresultat i årskurs 9 som förklaras av elevernas provresultat i årskurs 6. Liknande analyser görs 
redan internationellt och behöver nu genomföras i Sveriges fjärde kommun. Därmed kan 
skolornas och lärarnas bidrag till elevernas inlärning tydliggöras. 

Skillnaderna i elevresultat är idag omfattande både inom varje skola och mellan olika skolor. 
Skillnaderna kan i genomsnitt motsvara 1,14 betygssteg räknat från E och uppåt eller 0,28 
betygssteg mellan F och E. Även Skolverkets statistik, som justerar niondeklassamas resultat på 
skolnivå utifrån elevsammansättning (SALSA), missar viktiga skillnader i skolornas 
kvalitetsarbete. Det framgår inte minst i en färsk rapport från IFN och London School of 
Economics. 

Den nationella statistiken dras även med omfattande bortfall: hela 76 procent av eleverna som 
gick i årskurs 9 läsåret 2017-18 saknar inrapporterade resultat i matematik. Skolverkets statistik 
är i detta avseende för dålig för att publiceras. Även i svenska och engelska är bortfallet cirka 20 
procent. Det är en nationell skandal. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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P,Ml.fi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Uppsala kommun behöver nu få ordning på sitt analysarbete. Ett första steg är att mäta 
progression i enlighet med IFAU:s standard. Därutöver behöver kommunen skyndsamt inleda 
arbetet med att rätta nationella prov externt och anonymt. Uppsala kommun behöver även i en 
skrivelse till Skolverket kräva att myndigheten hanterar nationella prov digitalt för att undvika 
fusk. För att ytterligare motverka fusk under nationella prov kan oberoende vakter vakta under 
proven. Utbildningsnämnden behöver skyndsamt dels besluta att alla elever ska delta i alla 
nationella prov, dels säkerställa att alla elevresultat rapporteras in på ett korrekt sätt. 

Analys- och kvalitetsfunktionen behöver få möjlighet att mäta progression på rätt sätt. Här bör 
kommunen även erbjuda fristående skolor att delta. Därutöver behöver så kallade normrelaterade 
diagnostiska prov genomföras vid sidan av betygssättningen för att förstärka möjligheterna till 
uppföljning och vid behov rigorösa insatser. Skolor som underpresterar år efter år och — trots flera 
chanser att förbättra sitt arbete genom ett effektivt centralt stöd — fortsätter att underprestera ska 
stängas. 

Uppsala kommun behöver även kräva av Utbildningsdepartementet att Skolverket får i uppdrag 
att, efter sin norska motsvarighet, börja beräkna samtliga gymnasieskolors förädlingsvärde för 
varje årskurs och för varje program. En konsekvens av ett sådant beslut blir att vi nationellt samlar 
in alla årsbetyg och terminsbetyg i årskurserna 6-9. I Uppsala behöver arbetet kompletteras med 
information om vilka lärare som undervisat respektive elever. Då kan även lärarnas bidrag till 
elevernas inlärning följas upp på ett seriöst sätt. Genom att förbättra skolans kvalitetsmått skulle 
alla aktörer inom skolan få starka incitament att höja kvaliteten på undervisningen. Resultaten 
skulle bli att ingen elev lämnades åt sitt eget öde. 

Christopher Lagerqvist (M) 
011e Romlin (C) 
Jonas Segersam (KD) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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13131?».1.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Bilaga B §74, §75. §77, §78, §79, §82, §83. §84, §85 Svar på remisser 
angående ansökan 

Reservationsyttrande: 

Uppsala kommun svarar i flera delar som hemkommun på yttrandena där skolinspektionen ber om 
uppgifter för hur befolkningsstrukturen ser ut i kommunen och hur etableringen av skolplatser ser ut. 
Dessutom efterfrågas vilka effekter som en nyetablering ger på kommunens ekonomi. Det är en viktig 
faktor inte bara för barn och föräldrar och också för alla medborgare då skötseln av kommunens 
ekonomi och kvaliteten i skolan är en viktig faktor för oss alla - även för de företag som finns eller vill 
etablera sig i Uppsala. En överetablering av skolplatser urholkar ekonomin för kommunen och riskerar 
kvaliteten i skolan och är därmed något som behöver framgå tydligt i yttrandet. 

Nu valde Liberalerna, Socialdemokraterna och Milj öpartiet i styret att avstå från att svara på 
Skolinspektionens fråga om hur etableringar påverkar den kommunala ekonomin och i princip få det 
att framstå som att utbud inte har någon som helst relation till efterfrågan på skolplatser. Självklart 
spelar det roll om det finns ett antal tomplatser där kommunen står för kostnader för att driva en hel 
skola men får betalt för färre elever. Detta kan inte heller kommunen välja att avstå från, då det alltid i 
grunden är kommunen som ska säkerställa att det finns skolplatser för de barn som har rätt till det. För 
att det ansvar som friskolor tar idag ska väga mer jämt med kommunens ansvar så behöver relationen 
däremellan i princip regleras. 

Vi i vänsterpartiet tycker det är tråkigt att mittstyret inte kan stå upp för kommunens ekonomi och 
väljer att tillfälligt bejaka en högeropposition som så gärna vill göra friskolor till lags att de frångår det 
ansvar som vi som förtroendevalda har gentemot medborgarnas pengar och gentemot skolinspektionen 
där ett ärligt svar hade varit det rimliga på en remissfråga från myndigheten. 

Vänsterpartiet yrkar: 

Att följande varianter av mening ska kvarstå i de ärenden där de förekommer vilket innebär ett 
bifall till AU:s förslag: 

1) En ytterligare utökning skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala 
kommun och befintliga skolor. 

2) En ytterligare utökning av programmet skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser 
för Uppsala kommun och befintliga skolor. 

Samt att följande mening läggs till efter den ovanstående meningen: 

En överetablering av platser gynnar vare sig elever, fristående eller kommunen som helhet utan 
riskerar att leda till ökade kostnader och slöseri med resurser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 



Bilaga C § 90 

Från: Adabaniyan Jasmina  
Till: Pettersson Birgitta  
Ärende: VB: ÄRENDE - NÄMNDINITIATIV 
Datum: den 24 april 2019 18:19:00 

Från: Christopher Lagerqvist <christopher.lagerqvist@gmail.com> 

Skickat: den 24 april 2019 18:04 

Till: Adabaniyan Jasmina <jasmina.adabaniyan@uppsala.se> 

Kopia: Reineck Katarina (Fackförbund) <Katarina.Reineck@uppsala.se> 

Ämne: Re: ÄRENDE - NÄMNDINITIATIV 

Hej igen! 
Naturligtvis ska det stå Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
som myndigheten heter. 
Mvh Christopher 

Den ons 24 apr. 2019 kl 17:56 skrev Christopher Lagerqvist <christopher.lagerqvist@gmail.com>: 

Hej Jasmina! 
Här kommer ärendet. Förhoppningsvis kan vi redan idag 
göra en teknisk justering av beslutet som vi fattade förra 
nämnden. 
Mvh Christopher 

Nämndinitiativ 

Vid förra utbildningsnämnden beslutade nämnden om att funktionsprogrammet skulle 
utformas utifrån modern psykologisk forskning rörande barns inlärning. Nämnden missade 
dock att uppdatera remissinstanserna så att några av dessa kan uttala sig om just barns 
inlärning. Mot denna bakgrund yrkar Moderaterna på: 

att skicka remissen om funktionsprogrammet för skollokalerna till Psykologiska 
institutionen vid Uppsala universitet, BUP vid Akademiska sjukhuset och 
Specialpedagogiska skolforskningsmyndigheten. 

Utbildningsnämnden bör ges tillfälle att bifalla att-satsen ovan redan under mötet den 24 
april, då att-satsen torde vara oproblematisk att stödja. 
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