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tillgängligt på: 



Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

2(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-23 

§ 167 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 168 

Aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Situationen kring Årsta skola — chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin infounerar om 
hur förvaltningen arbetar med den anmälan till Skolinspektionen, gällande Årsta skola, som 
uppmärksammats i media. 

Resursenhetema — chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar om arbetet med att 
förbereda resursenheterna på införandet av tilläggsbelopp i grundskolan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upPlealue, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

3(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 169 

Månadsrapport ekonomi 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 23 november presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för 
oktober 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 20 17-1 1-15 

Utdragsbestyrkande 
at Justerandes sign a(-- 



unlätifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

4(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-23 

§ 170 

Information om förskoleplatser 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga infonnationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 23 november presenterade förvaltningen antalet tillgängliga 
förskoleplatser per område i november 2017 och en prognos över tillgängliga förskoleplatser per 
område i mars 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivels 2017-11-16 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UPPE», UTBILDNINGSNÄMNDEN 

5(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 171 

Riktlinjer för Uppsala kommuns tillsyn av enskild verksamhet — förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 
UBN-2017-4922 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastslå de föreslagna riktlinjerna för Uppsala kommuns tillsyn av enskild verksamhet - förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg samt lägga ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning 
I december år 2016 granskades Uppsala kommuns tillsyn av fristående förskolor av KPMG. Tillsynen 
bedömdes som ändamålsenlig och att den bedrivs systematiskt och strukturerat. I rapporten pekar 
KPMG på fyra åtgärder för nämnden att vidta. En av åtgärderna är att nämnden ska fastslå riktlinjer 
för tillsynen. Med denna rapport är denna åtgärd genomförd. 

Riktlinjerna för Uppsala kommuns tillsyn av enskild verksamhet; förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg beskriver Uppsala kommuns tillsynsansvar, delegationsordning samt de huvudsakliga dragen i 
tillsynen. Detta innefattar ett tydliggörande av innehållet i regelbunden tillsyn, förstagångstillsyn, 
tillsyn på förekommen anledning samt vilka beslutstyper tillsynen kan resultera i. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 20 17-1 1-13 § 112 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-27 
Riktlinjer för Uppsala kommuns tillsyn av enskild verksamhet - förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 2017-10-25 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



uppalut UTBILDNINGSNÄMNDEN 

6(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 172 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag Uppsala Elevkårer 
UBN-2017-4887 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelsen med Uppsalas Elevkårer för perioden 2018-01-01 — 2018-12-31, 
samt 

att fastställa verksamhetsbidraget för verksamhetsåret 2018 till 705 tkr vilket kommer att fördelas på 
grundskolans och gymnasieskolans budget med lika stora delar. 

Sammanfattning 
Uppsalas Elevkårer organiserar elever i gymnasieskolan och grundskolans högre årskurser genom att 
eleverna själva ansluter sig via enskilt medlemskap. Uppsalas Elevkårer är en regional 
samarbetsorganisation ansluten till riksorganisationen Sveriges Elevkårer respektive 
systerorganisationen Sveriges Elevråd. 

Målsättningen för Uppsalas Elevkårer är att stödja och utveckla elevkårerna och elevråden i gymnasie-
och grundskolor i Uppsala kommun. Uppsalas Elevkårer har haft två verksamhetsutvecklare anställda 
för att utveckla och utöka verksamheten på Uppsalas skolor. 

Verksamheten som Uppsala Elevkårer åtar sig att bedriva för 2018 kommer att presenteras i en 
verksamhetsbeskrivning som redovisas för utbildningsnämnden på decembersammanträdet 2017. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-13 § 113 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-01 
Förslag till överenskommelse om verksamhetsstöd till Uppsalas Elevkårer för verksamhetsåret 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UPFUluf UTBILDNINGSNÄMNDEN 

7(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-23 

§ 173 

Ansökan om utdömande av vite 
1JBN-2017-3846 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att hos Förvaltningsrätten i Stockholm ansöka om utdömande av vite enligt 6 § lag (1985:206) om 
viten enligt följande: 

Huvudmannen föreningen Barnhagen (org.nr. 817602-5149) ska förpliktigas att utge vite om 100 
000 kronor med anledning av att det föreläggande som förenades med vite den 11 oktober 2017 
inte har infriats. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens förskoleutskott beslutade den 11 oktober 2017 att förelägga huvudmannen 
föreningen Barnhagen vid vite om 100 000 att senast den 27 oktober 2017 ta emot barnet Sekretess Y 
vid Bamhagens förskola, se bilaga 1. Beslutet gällde omedelbart. Den 23 oktober inkom ett 
överklagande av beslutet till utbildningsförvaltningen. Föreningen Barnhagen begärde också inhibition 
av beslutet. Överklagandet hade inkommit i rätt tid och skickades till Förvaltningsrätten i Uppsala som 
överlämnade ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Den 25 oktober avslog Förvaltningsrätten i Stockholm föreningens begäran om inhibition, se bilaga 2. 
Föreningen överklagade Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten som den 27 oktober beslutade att 
inte meddela prövningstillstånd. 

Föreningen Barnhagen har inte tagit emot barnet vid Barnhagens förskola. Förutsättningar för att 
ansöka om vitets utdömande föreligger således. 

Föreningen har begärt uppskov för att ha medlemsmöten och efter det senaste mötet den 6 november 
2017 har föreningen inkommit med en skrivelse och begärt att få träffa nämnden, då de anser att 
beslutet är fattat på felaktiga grunder. Föreningen är införstådd med att utbildningsnämnden kan 
komma att ansöka om utdömande av vite om barnet inte tas emot vid förskolan. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-13 § 114 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-10 
Förskoleutskottets beslut 2017-10-11 § 80, med beslutsunderlag 
Förvaltningsrätten i Stockholms beslut 2017-10-25 mål nummer 24733-17 
Kammarrätten i Stockholms beslut 2017-10-27 mål nummer 6420-17 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP19.11,9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

8(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 174 

Nämndinitiativ angående Uppsalas systematiska kvalitetsarbete i skolan 
och förskolan från Christopher Lagerqvist (1V1), Anna Manell (L), Unn 
Harsem (C) och Martin Wisell (1(D) 
UBN-2017-5056 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med beskrivningen i ärendet anse förslaget besvarat, 

att ge förvaltningen i uppdrag att låta göra en extern genomlysning av modellen för kvalitetsarbete i 
syfte att undersöka om det behövs kompletteringar för att bättre styra utbildningen mot de 
nationella målen, samt 

att den externa analysen presenteras i Utbildningsnämnden senast mars 2018. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Unn Harsem (C), Oscar Matti (L) och Martin Wisell (1(D) lämnar 
följande reservation: 
Alliansen reserverar sig med hänvisning till vad vi redan anfört i ärendet. 

Ärendet rörande Uppsalas systematiska kvalitetsarbete väcktes av Alliansen i juni 2017 och kommer — 
efter en olyckligt lång betänketid på ett halvår — nu äntligen uppför behandling i 
Utbildningsnämnden. Hanteringen av denna centrala fråga är beklaglig. Majoriteten har inte kunnat 
prioritera det ärende som ensamt står för huvudförklaringen bakom Uppsalas underprestation i 
skolan. 

När ärendet släpps fram till Utbildningsnämnden erkänner majoriteten väsentliga brister inom 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, men presenterar inga egna förslag på hur bristerna ska 
åtgärdas — trots betänketiden på ett halvår. Istället vill majoriteten låta en extern aktör, som inte 
specificeras närmare, avgöra om Uppsalas systematiska kvalitetsarbete behöver förstärkas och i bästa 
fall presentera förslag på åtgärder/förstärkningar. Bevisligen gör majoriteten bedömningen att denna 
kompetens inte finns inom Uppsala kommun idag. Mot denna bakgrund är majoritetens passivitet i 
föreliggande ärende anmärkningsvärd och förtjänar en ny debatt i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Alliansen i utbildningsnämnden väcker i skrivelse den 19 juni 2017 en fråga om det systematiska 
kvalitetsarbetet i utbildningsförvaltningen. Enligt skrivelsen rör frågan nödvändigheten i att snabbt få 
till stånd en kvalitetssäkrad analys på central nivå rörande varför Uppsala underpresterar 
resultatmässigt i skolan. Alliansen i Uppsala efterfrågar såväl ekonometriska analyser — vilka ringar in 
problemet på en övergripande kommunnivå och relaterar Uppsalas resultat till SCB:s totala 
statistikurval i riket — som gedigna kvalitativa analyser av de skolenheter som påvisar brister. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,19.13, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

9(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

Utbildningsförvaltningen instämmer i att kvalitetsarbetet i förvaltningen behöver utvecklas och har 
därför utarbetat nya rutiner och arbetssätt inför hösten 2017. Syftet är att förstärka det systematiska 
kvalitetsarbetet på varje enhet liksom på huvudmannanivå genom att länka samman resultat och analys 
för respektive ansvarsnivå. Syftet är också att skapa en systematik som följer den ansvarsfördelning 
mellan lärare, skolledare och huvudman i enlighet med skollag och läroplaner. 

För att alla nivåer ska kunna ta sitt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställa en god 
resultatuppföljning, behöver såväl respektive förskole- och skolenhet som huvudmannanivån kunskap 
om sin resultatutveckling - både i relation till sig själva och i relation till andra enheter och kommuner. 
Huvudmannen behöver därtill säkerställa att analyser görs på varje enhet och att analysresultaten 
sprids inom enheten och till huvudmannen. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M) (1) yrkar att den externa analysen presenteras i Utbildningsnämnden 
senast mars 2018. 

Christopher Lagerqvist (M) (2) yrkar att bifalla Alliansens tre att-satser. 

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

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande (2) och 
finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Votering begärs. 

Ordförande föreslår en propositionsordning där den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar JA 
och den som vill bifalla Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande (2) röstar NEJ. Nämnden 
godkänner propositionsordningen. 

Voteringen genomförs och resulterar i 9 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

JA-röster: Linda Eskilsson (M), Mattias Kristenson (S), Gunilla Oltner (S), Jan-Åke Carlsson (S), 
Agneta Boström (S), Lennart Köhler (Mi), Kajsa Ragnarsson (V), Klas-Herman Lundgren (S) och 
Caroline Hoffstedt (S) 

NEJ-röster: Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem 
(C), Oscar Matti (L) och Martin Wisell (KD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer Christopher Lagerqvist (M) tilläggsyrkande (1) mot avslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Nämndinitiativet 2017-06-19 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-13 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

,:s-- 
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Upliffilut UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 175 

Nämndinitiativ angående gymnasieskolan från Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2017-5057 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med beskrivningen i ärendet anse initiativet besvarat, samt 

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med motsvarande rapport för grundskolan. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Urin Harsem (C) och Martin Wisell (KD) lämnar 
följande reservation: 
Alliansen reserverar sig med hänvisning till vad vi redan anfört i ärendet. 

Frågan om det finns motsvarande trend inom Uppsalas gymnasieskola och grundskola besvaras inte i 
handlingen. Däremot presenteras nyttig beskrivande statistik. 

Det är olyckligt - inte minst för att kunna säkerställa en effektiv hantering av skattemedel - att 
kommunen väljer att inte prioritera sitt analytiska arbete så att ytterst centrala frågor kan besvaras. I 
handlingen och i underlaget är det exempelvis svårt att följa trenden över tid - exempelvis under de 
senaste tio åren. 

Det är emellertid positivt att majoriteten vill ta fram motsvarande uppgifter för grundskolan. 

Sammanfattning 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-25 anmälde Christopher Lagerqvist (M) ett initiativ 
"med tanke på att Uppsala kommun har låg lärartäthet på gymnasiet och ändå höga kostnader per elev 
vore det värt att se om motsvarande trend finns i vår kommun eller om det är lokalkostnaderna som 
alltjämt står för huvuddelen inom kommunen. Önskar således en redovisning." 

Förvaltningen har tagit fram en redovisning av övriga kostnader inom gymnasieskolan med 
jämförelser med jämförbara kommuner. Under 2018 kommer förvaltningen även göra en 
genomlysning av vad de olika delarna i övriga kostnader består av för samtliga skolformer. 

Yrkanden 
Gabriella Lange (M) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att återkomma med motsvarande rapport för 
grundskolan. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till Gabriella Langes (M) tilläggsyrkande. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



uplatifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

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

Ordförande ställer Gabriella Langes (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Nämndinitiativet 2017-10-25 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-16 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 176 

Nämndinitiativ angående effekter för barn i behov av särskilt stöd från 
Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2017-5058 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå yrkandet att inför varje nämnd skriftligen redovisa hur implementeringen av beslutet om 
tilläggsbelopp den 27 september 2017 påverkar verksamheten. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) lämnar 
följande reservation: 
Alliansen reserverar sig med hänvisning av vad som anförts i ärendet. 

På Utbildningsnämnden den 27 september 2017 behandlades förändrade tilläggsbelopp (§ 132). 
Utbildningsnämnden beslutade "att förvaltningen återkommer och redovisar konsekvenserna för den 
kommunala huvudmannen, särskilt resursenheterna". Under Utbildningsnämndens efterföljande 
sammanträden redovisades konsekvenser för den kommunala huvudmannen muntligt och i rask takt. 
Utbildningsnämnden informerades även att all information vad gäller konsekvenser för kommunal 
huvudman ska ske muntligt framöver. 

Det innebär att insynen blir närapå obefintlig för: (a) medborgarna, (b) medborgarnas folkvalda 
representanter och (c) kommunens medarbetare. För den som ' . del av den muntliga 
informationen under nämnden, finns inga möjligheter att gå tillbaka till skrflliga dokument och följa 
nämndens arbete. Det går inte heller för de som tar del av informationen att förbereda frågor eller 
granska informationen i efterhand. 

Nämnda tillvägagångssätt är olyckligt och kan inte i någon del anses vara tillfredsställande. 
Utbildningsförvaltningens arbete behöver vara transparent, särskilt då arbetet med hög sannolikhet 
innebär omfattande verksamhetsförändringar och neddragningar för de barn och ungdomar som 
behöver det offentliga åtagandet allra mest. 

Alliansen i Utbildningsnämnden anser att förvaltningen inför varje nämnd skriftligen ska redovisa hur 
implementeringen av besluten den 27 september 2017 påverkar verksamheten, särskilt 
resursenheterna som nu står inför neddragningar och omfattande verksamhetsförändringar. 

Sammanfattning 
Vid utbildningsnämndens möte den 25 oktober anmälde Alliansen i utbildningsnämnden följande 
initiativ: 

"På Utbildningsnämnden den 27 september 2017 behandlades förändrade tilläggsbelopp (§ 132). 
Utbildningsnämnden beslutade 'att förvaltningen återkommer och redovisar konsekvenserna för den 
kommunala huvudmannen, särskilt resursenheterna'. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPalue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

Under Utbildningsnämndens sammanträde redovisades konsekvenser för kommunal huvudman 
muntligt och i rask takt. Utbildningsnämnden informerades även att all information vad gäller 
konsekvenser för kommunal huvudman ska ske muntligt framöver. Det innebär att insynen är närapå 
obefintlig för medborgarna, deras folkvalda representanter och för kommunens medarbetare. För den 
som inte kan ta del av den muntliga informationen, finns ingen möjlighet att gå tillbaka till skriftliga 
dokument och följa vad som händer i nämnden. Det går inte heller för de som tar del av informationen 
att förbereda frågor eller granska informationen i efterhand. 

Detta är ett djupt olyckligt sätt att förfara som inte i någon del kan anses vara tillfredsställande. 
Utbildningsförvaltningens arbete bör särskilt i detta avseende vara transparent. 

Mot denna bakgrund yrkar Alliansen i Utbildningsnämnden: 
att förvaltningen inför varje nämnd skriftligen redovisar hur implementeringen av besluten den 27 
september 2017 påverkar verksamheten, särskilt resursenheterna." 

Utbildningsförvaltningen har uttalat att muntlig information kommer att lämnas i samband med varje 
nämnd under den pågående processen. Det innebär att nämnden erbjuds kontinuerlig, aktuell 
information om hur processen fortskrider. I det läge det finns underlag som ska ligga till grund för 
eventuella beslut inom grundskolans organisation kommer nämnden att kunna ta del av dessa. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M) yrkar att förvaltningen inför varje nämnd skriftligen redovisar hur 
implementeringen av besluten den 27 september 2017 påverkar verksamheten, särskilt resursenhetema 
som kommer att drabbas av neddragningar och verksamhetsförändringar. 

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

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande och finner 
att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Votering begärs. 

Ordförande föreslår en propositionsordning där den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar JA 
och den som vill bifalla Christopher Lagerqvists (M) ändringsyrkande (2) röstar NEJ. Nämnden 
godkänner propositionsordningen. 

Voteringen genomförs och resulterar i 9 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

JA-röster: Linda Eskilsson (M), Mattias Kristenson (S), Gunilla Oltner (S), Jan-Åke Carlsson (S), 
Agneta Boström (S), Lennart Köhler (MP), Kajsa Ragnarsson (V), Klas-Heiman Lundgren (S) och 
Caroline Hoffstedt (S) 

NEJ-röster: Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem 
(C), Oscar Matti (L) och Martin Wisell (KD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Nämndinitiativet 2017-10-25 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 20 17-1 1-06 
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§ 177 

Nämndinitiativ angående onödig administration vid skolskjuts från 
Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2017-5059 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med beskrivningen i ärendet anse initiativet besvarat. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) lämnar 
följande reservation: 
Alliansen reserverar sig med hänvisning till vad som anförts i ärendet. 

Ordföranden i Utbildningsnämnden fortsätter att inte ge tydliga svar på hur processen rörande elever 
i behov av särskilt stöd kan säkerställas. 

Alliansen yrkade under förra Utbildningsnämnden (sV 132) på att administrationen i samband med 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan ska hållas på en lägstanivå. Vi yrkade "att barn 
med bestående funktionsnedsättning ansöker en gång för låg- och mellanstadiet och en gång för 
högstadiet". 

Alliansen står fast vid att administrationen i dessa ärenden ska vara minimal. Det är beklagligt att vi 
inte kan nå politisk enighet kring frågan som rör de barn och ungdomar som är i störst behov av det 
offentliga åtagandet. 

Sammanfattning 
Vid utbildningsnämndens möte den 25 oktober anmälde Alliansen i utbildningsnämnden följande 
initiativ: 

"Alliansen yrkade under förra Utbildningsnämnden (§ 132) på att administrationen i sambandmed 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan ska hållas på en lägstanivå. Vi yrkade "att barn 
med bestående funktionsnedsättning ansöker en gång för låg- och mellanstadiet och en gång för 
högstadiet". Denna att-sats avslogs av den rödgröna majoriteten med motiveringen att det inte 
behövdes. Nu har en konkret händelse rörande reglementet för skolskjutsar aktualiserat just den 
princip som Alliansen i Utbildningsnämnden förutsåg. Med anledning av denna händelse vill 
Alliansen erhålla infonnation om hur ordföranden i Utbildningsnämnden i praktiken avser säkerställa 
att barn med bestående funktionsnedsättning slipper onödig administration." 

Då beslut om rätt till taxiresa skall tas krävs ett underlag som möjliggör ett korrekt och rättssäkert 
beslut. I vissa fall kan en diagnosbeskrivning räcka men i andra fall kan en komplettering behövas. 
Detta utifrån att barn med stigande ålder på olika sätt lär sig kompensera och hantera sin 
funktionsnedsättning så att till exempel en resa till skolan kan göras med buss istället för taxi. Skolor 
har ett viktigt uppdrag att barn och ungdomar ges möjlighet till ökat självförtroende och  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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självständighet (ADL-träningl). Det görs en individuell bedömning för att både ge det stöd som 
behövs och för att tillvarata barnets utvecklingsmöjligheter. 

Då intyg begärs så skall dessa kunna fås genom skolans elevhälsa om en förälder inte redan har dem 
från en sjukvårdsinstans. En förälder skall alltså enbart i undantagsfall behöva få fram intygen genom 
sina sjukvårdskontakter. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M) yrkar att administrationen i samband med barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan och skolan ska hållas på en lägstanivå, samt att barn med bestående funktionsnedsättning 
ansöker en gång för låg- och mellanstadiet och en gång för högstadiet. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag på Christopher Lagerqvists (M) tilläggsyrkande. 

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

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

Ordförande ställer Christopher Lagerqvists (M) tilläggsyrkande mot Caroline Hoffstedts (S) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla Caroline Hoffstedts (S) avslagsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Nämndinitiativet 2017-10-25 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-06 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-23 

§ 178 

Anmälningsärenden 

Nämndinitiativ angående elevkullarnas tillväxt över tid från Unn Harsem (C), Christopher Lagerqvist 
(M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD), bilaga 1. 

§ 179 

Delegationsärenden 
UBN-2017-0675 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2017-11-23. 

1. Delegationsbeslut från och med 2017-10-25 — 2017-11-22 
- Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller annan myndighet, 
7.1.6 
- Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
- Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 
erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
- Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjud, 7.4.10 
- Plats i förskoleklass, 7.5.2 
- Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.3 

Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.4 
- Uppskjuten skolplikt, 7.5.11 
- Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.14 
- Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.15 
- Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 
- Ekonomisk överenskommelse mellan kommuner för elev, folkbokförd i Uppsala kommun, som 
tas emot i annan kommun på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 
7.6.24 

2. Yttrande detaljplan 
- Yttrande över detaljplan kvarteret Sigbj örn, Torbjörns torg, UBN-2017-4163 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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3. Domar och beslut 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-4764 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-3485 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-3046 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2017-1829 
- Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1596 

4. Skrivelser/Avtal 
- Utvecklande av talan till förvaltningsrätten i Uppsala, UBN-2017-1836 
- Utvecklande av talan till förvaltningsrätten i Uppsala, UBN-2017-1828 

5. Uppföljning skolldagomål och anmälan om kränkande behandling 2017 
- Oktober 2017 
- Redovisning till skolinspektionen 
- Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
Förskoleutskottet 2017-11-08 

- Gymnasieutskottet 20 17-1 1-08 
- Grundskoleutskottet 2017-11-09 
- Arbetsutskottet 2017-11-13 
- Förskoleutskottet 2017-11-16 

7. Protokoll från facklig samverkan 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
- Utbildningsnämnden 2017-10-25 
- Protokollsutdrag socialnämnden 2017-10-25 § 153, Angående asylsökande ensamkommande 
barn över 18 år 
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-06-07 § 248, Mål och budget 2018-2020 samt 
fastställande av skattesats för 2018 
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-06-07 § 254, Ledningsplan inför och vid 
allvarlig störning 
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 17-1 1-06-07 § 257, Motion av Lisen Burmeister (SD) 
om likvärdig tillgång till simhallstid för alla elever i kommunens skolor årskurs 1-6 

9. Inbjudningar / Konferenser 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Niska Lars 

Från: Harsem Unn 
Skickat: den 22 november 2017 22:20 
Till: Hoffstedt Caroline 
Kopia: Niska Lars; Anna Johansson C; Lagerqvist Christopher (Politiker); Manell Anna 

(Politiker); Wisell Martin (Politiker); Matti Oscar 
Ämne: Initiativ 

Hej Caroline! 

Här kommer ett initiativ från Alliansen: 

Vi vill ha information om elevkullarnas tillväxt över tid. Vi vill ha en prognos för relevanta årskullar för de 
kommande åren. För att få ett sammanhang skulle vi vilja ha en 10-årstrend bakåt i tiden att jämföra med. 

Vi tackar på förhand! 

Unn 

1 
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