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§ 5 1 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställes med följande tillägg: 

Individutskottets planeringsdag med studiebesök 

Barn- och ungdomsnämnden 

§ 5 2 

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2011. Dnr BUN-
2011-0834 

Beslut 

att anta kontorets förslag till verksamhetsberättelse 2011, samt 

att översända verksamhetsberättelsen 2011 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Helen Sverkel (S), Miriam Hollmer (MP) 
och Lisa Skiöld (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 1. 
Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-11 till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 3 

Uppföljning 2011 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala 
kommun samt rapport om arbetet med programanknutna frågor. Dnr 
BUN-2012-0061 

Beslut 
att godkänna uppföljningen 2011 av Barn- och ungdomspolitiskt program 

för Uppsala kommun och översända denna till socialnämnden för barn 
och unga för synpunkter. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-09 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) ska i samverkan med socialnämnden 
för barn och unga (SBN) på kommunsfullmäktiges (KF) uppdrag årligen göra 
en samlad värdering av hur de övergripande målen nås, rapportera till 
kommunstyrelsen (KS) och samtidigt föreslå eventuella revideringar. En 
sammanställning har gjorts av berörda nämnders och bolags svar. Nämnden 
föreslås godkänna uppföljningen 2011 av programmet, översända denna till 
SBN för synpunkter och därefter rapportera till KS. Nämnden föreslås 
översända uppföljning till berörda nämnder och bolag efter KS godkännande. 
Nämnden föreslås även att som svar på kommunstyrelsens uppdrag 
gällande att sprida resultatet av uppföljningen 2010 till övriga berörda 
nämnder och bolag delge kommunstyrelsen hur detta har skett efter det att 
uppföljningen har förelagts BUN för slutligt beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 4 

Redovisning av insatser inom Uppsala kommun som finskt 
förvaltningsområde år 2011. Dnr BUN-2012-0127 

Beslut 
att godkänna redovisning av insatser inom Uppsala kommun som finskt 

förvaltningsområde. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-05 till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-13 att de uppdragsnämnder som är 
berörda av förvaltningsområdets arbete ska handlägga ansökningar, initiera 
aktiviteter och ge uppdrag inom sina sakområden. Ur de statliga medlen har 
kommunstyrelsen för år 2011 fördelat 700 tkr till barn- och 
ungdomsnämnden. I kommunstyrelsens beslut om fördelning av medel 
anges att nämnden ansvarar för att ha beredskap att utöka antalet 
finskspråkiga förskoleplatser samt att ordna kulturevenemang och aktiviteter 
för barn och unga. 

Detaljplan för Storvreta 4:13, 4:42 och 47:1, Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2012-0085 

att som svar på detaljplan för Storvreta 4:13, 4:42 och 47:1, Uppsala 
kommun, till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till 
yttrande innebärande arr nämnden inte har något att invända mot 
förslaget. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-07 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet att göra det möjligt att bygga tre friliggande 
villor. Nämnden har inget att invända mot detaljplaneförslaget. Nämnden 
anser att texten i planhandlingen ska kompletteras med ett barn- och 
ungdomsperspektiv. 

§ 5 5 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§56 

Resultatrapporter Liv och hälsa 2011. Dnr BUN-2012-0135 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att till nästkommande sammanträde ge en 

utförligare redovisning av elevinflytande, samt 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

Ärendet 

I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-05 till beslut. 

Liv & hälsa ung 2011, Uppsala kommun 
Landstinget enkätundersökning går ut till samtliga elever i årskurs 7 och 9 
samt årkurs 2 i gymnasiet. Den genomförs vartannat år sedan 2005 i länets 
kommuner. Rapporten innehåller en del av undersökningens resultat. 
Motsvarande rapport finns även för varje skola 
Märkbara förändringar i 2011 års mätning är att betydligt färre elever uppger 
att de blivit mobbade. Allt fler elever dricker aldrig alkohol och färre elever 
berusningsdricker. Betydligt fler elever sover lite och övervikt har ökat något. 
Fler elever är optimistiska inför framtiden. 

Resultatrapport för skolfrågorna 
Rapporten redovisar resultatet för årskurs 7 och 9 avseende de frågor ur Liv-
och hälsaundersökningen 2011 som ingår i temat skola. Resultaten visar 
bland annat på en positiv utveckling vad gäller kvalitet och läraruppskattning 
och en minskad andel våld och trakasserier. Fler elever än tidigare uppger 
att de trivs i skolan, medan utvecklingsområden finns framför allt vad gäller 
skolfrånvaro och elevinflytande. 

Nämnden diskuterar ärendet och angående redovisningen av elevinflytande 
vill nämnden ha en analys till nästkommande sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 7 

Detaljplan för kvarteret Sverker, Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-0084 

Beslut 
att som svar på detaljplan för kvarteret Sverker, Uppsala kommun, till 

plan- och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande 
innebärande att nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

Reservationer 
Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Helen Sverkel (S), Mattias Kristenson (S) 
och Miriam Hollmer (MP) reserverar sig till förmån för Miriam Hollmers (MP) 
yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-07 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att bygga en ny 
skolbyggnad samt ändra användningen för den äldsta skolbyggnaden. 
Matsalsbyggnaden rivs. Bollplanen kommer att vara kvar medan parken 
bebyggs och försvinner. Nämnden tillstyrker detaljplanen, som ger möjlighet 
till fler platser i grundskola i område där behovet förväntas öka. Nämnden 
anser att barn- och ungdomsperspektiv bör bli tydligare. 

Yrkanden 
Miriam Hollmer (MP) yrkar att yttrande kompletteras med "Att planen 
revideras så att barnperspektivet beaktas med avseende på säker skolväg." 

Cecilia Forss yrkar följande tillägg "Nämnden anser att det är viktigt att 
skolvägarna görs så trafiksäkra som möjligt." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Miriam Hollmers (MP) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 8 

Svar till Datainspektinen avseende Tillsyn av hur personuppgifter om 
elever i grundskolan med skyddade personuppgifter behandlas. Dnr 
BUN-2011-0885 

Beslut 

att avge svar till Datainspektionen enligt kontorets förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-06 till beslut. 
Datainspektionen genomför ett tillsynsprojekt avseende kommuners 
behandling av skyddade personuppgifter. De har i skrivelse begärt 
upplysningar om hur personuppgifter om elever i grundskolan med skyddade 
personuppgifter behandlas. 

Kontoret har, utifrån de frågor som ställs av Datainspektionen, granskat de 
system som nämnden ansvarar för. Motsvarande uppgifter har även 
inhämtats från Vård & bildning avseende deras system inom skolområdet. 
Det övergripande svaret på frågeställningen runt behandlingen av skyddade 
personuppgifter är att det i princip inte sker i några av skolområdets IT-
system. Kontrollrutiner samt rensningsrutinger finns och används för att 
säkerställa detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§59 

Internavtal Styrelsen för teknik och service, IT gällande 
skoladministrativa system. Dnr BUN-2012-0029 

Beslut 
att godkänna förslag till internavtal för 2012 med Styrelsen för teknik och 

service (STS) gällande skoladministrativa system till en totalkostnad på 
5 989 183 kr. * 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-26 till beslut. 

Nämnden har ansvaret för systemägarskapet gällande gemensamma skol
administrativa system. De skoladministrativa systemen består av Extens, 
dess webbsystem Dexter och eBarnUngdom samt stödsystem såsom 
statistikprogrammet IST Analys och TSADM. Systemen används av kontor 
och förvaltningar samt som verksamhetssystem inom både kommunal och 
enskilt/fristående verksamhet inom förskola och skola. 

Internavtal för pedaogisk verksamhet i Uppsala kommun. Dnr BUN-
2012-0138 

Beslut 

att återremittera ärendet för förtydliganden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-08 till beslut. 
Avtalet omfattar verksamheterna förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, 
grundskola och obligatorisk särskola. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att återremittera ärendet för förtydliganden kring full behovstäckning inom 
förskolan samt anmälan om tomplatser. 

§60 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 1 

Internavtal om Naturskolan i Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-0139 

Beslut 
att godkänna förslag till internavtal om Naturskolan med Styrelsen för vård 

och bildning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-08 till beslut. 

Förslag till avtal om att bedriva naturskola har förhandlats fram av 
uppdragsstrateger inom kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad och 
verksamhetsansvarig inom Vård& bildning. Avtalet gäller förtiden 2012-01-
01—2012-14-31. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 2 

Deltagande i The 12th International Congress on Mathematical 
Education (ICME) i Seoul, Korea 

Beslut 
att betala kostnaderna för två kongressdeltagare från Uppsala att delta i 

The 12th International Congress on Mathematical Education (ICME) i 
Korea sommaren 2012. Kostnaden är 42 000 kronor, 

att kongressdeltagarna delger erfarenheterna till alla skolor i Uppsala 
kommun, samt 

att kongressdeltagarna delger barn- och ungdomsnämnderna en 
redovisning av kongressen efter deltagandet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-08 till beslut. 

I de internationella jämförelser som görs mellan elevernas i ett antal länder 
resultat i matematik (PISA) har de svenska elevernas resultat försämrats. 
Utifrån detta har Sveriges kommuner och landsting (SKL) efterfrågat 
kommunernas intresse av att delta i ett kommunalt nätverksarbete med syfte 
att till 2015 ha förbättrat de svenska elevernas resultat i matematik så att 
andelen som når lägsta nivån ska halveras, andelen som når högsta nivån 
ska öka och Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna 

Uppsala är en av sju kommuner som inbjudits att delta i en pilotomgång. 
Efter pilotomgången är förhoppningen att en stor majoritet av Sveriges 
kommuner ska komma att delta i satsningen. SKL betalar kostnaderna för 
pilotomgångens nätverksarbete. Av de sju kommunerna är Uppsala ensam 
om att ha representanter för de fristående skolorna med i projektet. 

Nämnden diskuterar ärendet och föreslår att kongressdeltagarna delger 
erfarenheterna till alla skolor i Uppsala kommun, samt att kongress
deltagarna delger barn- och ungdomsnämnderna en redovisning av 
kongressen efter deltagandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 3 

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för 
en fristående grundskola i Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-0105 

att till Skolinspektionen angående ansökan från ThorenGruppen AB om 
godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, 
grundskola och fritidshem i Uppsala kommun avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-29 till beslut. 

ThorenGruppen AB ansöker om godkännande som huvudman för 
grundskoleverksamhet. Ansökan gäller även godkännande att bedriva 
fritidshem. Nämnden föreslår godkännande av ansökan. 

Ansökan från Pysslingen förskolor och skolor AB om godkännande 
som huvudman för en fristående grundskola i Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2012-0112 

att till Skolinspektionen angående ansökan från Pysslingen förskolor och 
skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående 
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun avge 
upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-06 till beslut. 

Pysslingen förskolor och skolor AB ansöker om godkännande som 
huvudman för grundskoleverksamhet. Ansökan gäller även godkännande att 
bedriva fritidshem. Nämnden föreslår godkännande av ansökan. 

Beslut 

§ 6 4 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 5 

Ansökan från International Swedish School AB om godkännande som 
huvudman för fristående fritidshem och grundskola i Uppsala kommun. 
Dnr BUN-2012-0111 

att till Skolinspektionen angående ansökan från International Swedish 
School AB om godkännande som huvudman för en fristående 
grundskola och fritidshem i Uppsala kommun avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-09 till beslut. 

International Swedish School AB ansöker om godkännande som huvudman 
för grundskoleverksamhet. Ansökan gäller även godkännande att bedriva 
fritidshem. Nämnden föreslår godkännande av ansökan. 

Redovisningar av insatser för att stärka behörigheten till 
gymnasieskolan. Dnr BUN-2011-0286 

Beslut 

att lägga redovisningarna till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-02 till beslut. 
Utifrån nämndens beslut i augusti 2011 om riktade insatser för att stödja 
elevers möjligheter att bli behöriga till gymnasieskolan har Resurs & kunskap 
inom Vård & bildning lämnat tre redovisningar av genomförda uppdrag. 
Redovisningarna "Sammanställning icke godkända elever", "Elever med 
dyslexi, språkliga svårigheter och dyskalkyli i Uppsala kommun - idag och i 
framtiden" och "Mottagande av nyanlända elever i grundskolan i Uppsala 
kommun" utgör underlag i detta ärende. 

Beslut 

§ 6 6 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-03-29 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
13 

§ 6 7 

Sommarskola 2012. Dnr BUN-2012-0169 

Beslut 
att uppdra åt styrelsen för vård och bildning att erbjuda sommarskola 2012 

för nuvarande elever i årskurs 9 som saknar godkänt betyg i högst två 
ämnen. Erbjudandet ska gälla elever i såväl kommunala som 
fristående skolor i Uppsala. Uppdragstagaren får ersättning för sina 
redovisade kostnader efter avslutad verksamhet. Kostnaden får inte 
överstiga 800 000 kronor, samt 

att ge kontoret i uppdrag att följa upp sommarskolans elevers resultat 
under gymnasietiden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-20 till beslut. 

Kommunen har till och med 2011 fått ett riktat statsbidrag för att bedriva 
sommarskola. Från och med 2012 upphör detta. Bidraget har täckt 
kostnaderna för sommarskola, vilken omfattade tre veckors studier. 

Möjligheten att delta i sommarskolans verksamhet kan ge ett antal elever 
chansen att utan ett extra skolår komma in på ett nationellt 
gymnasieprogram. I och med att ett antal elever inte behöver gå omvägen 
via ett av gymnasieskolans introduktionsprogram eller gå ett extra 
grundskoleår minskar kommunens sammanlagda kostnader om kommunen 
erbjuder sommarskola. 

Ärendet diskuteras och nämnden enas om att ge kontoret i uppdrag att följa 
upp sommarskolans elevers resultat under gymnasietiden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 8 

Redovisning av resultat brukarenkät vid fritidsgårdar 2011. Dnr BUN-
2012-0126 

Beslut 

att godkänna redovisning av brukarenkät vid fritidsgårdarna 2011. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-05 till beslut. 
Kontoret redovisar i handling resultatet av brukarenkät vid fritidsgårdarna i 
Uppsala kommun 2011. Enkäten är riktad till fritidsgårdarnas deltagare i 
åldern 13-18 år och har genomförts under vecka 44 - 46 på samtliga 
fritidsgårdar, kommunala och externa. Resultatet utgör en del av kontorets 
kvalitetsredovisning av fritidsgårdsverksamheten. 

Kvalitetsredovisning Studiefrämjandets kulturskola år 2011. Dnr BUN-
2012-0093 

Beslut 
att godkänna kvalitetsredovisningen för Studieförbundet 

Studiefrämjandets barn- och ungdomskulturverksamhet år 2011. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-24 till beslut. 

Studieförbundet Studiefrämjandet har i uppdrag av barn- och 
ungdomsnämnden att bedriva barn- och ungdomskulturverksamhet för unga 
i åldern 6-20 år. Studiefrämjandet har valt att kalla verksamheten för 
"Kulturskolan Ekeby bruk". 

§ 6 9 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 0 

Verksamhetsredovisning Österledskyrkans musikskola år 2011. Dnr 
BUN-2012-0092 

Beslut 
att godkänna verksamhetsredovisningen för Österledskyrkans musikskola 

år 2011. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-22 till beslut. 

Gamla Uppsala Missionsförsamling har i uppdrag av barn- och 
ungdomsnämnden att bedriva musikskola för unga i åldern 7-20 år. 
Musikskolans huvudsakliga uppdrag är frivillig musikundervisning i 
instrumentalspel, orkester- och ensemblespel. 

Verksamhetsredovisning Uppsala läns 4H år 2011. Dnr BUN-2012-0096 

Beslut 

att godkänna redovisning av fritidsverksamhet Uppsala läns 4H år 2011. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-24 till beslut. 
Kontoret för barn ungdom och arbetsmarknad redovisar av Uppsala läns 4H 
genomförd verksamhet 2011 utifrån uppdrag av nämnden. 
Uppdraget omfattar öppen fritidsverksamhet i Stavby och Tuna för barn och 
ungdomar 7-16 år, daglägerverksamhet på Gränby och Årsta 4H-gårdar för 
barn 7-12 år, riktad verksamhet till förskolan och grundskolan vid Gränby 4H-
gård, temaverksamhet för grundskolan, natur- och djurtolvan, öppen 
fritidsverksamhet på 4H-gårdarna samt Djurhagar. 

§ 7 1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 2 

Verksamhetsredovisning KFUK-KFUM år 2011 med 
daglägerverksamhet vid friluftsgården Alnäs. Dnr BUN-2012-0095 

Beslut 
att godkänna redovisning från KFUK-KFUM om verksamheten vid Alnäs 

år 2011. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-23 till beslut. 

KFUK-KFUM Uppsala har i uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden att 
bedriva daglägerverksamhet på sommarlovet för barn i åldern 7-15 år. 
Uppdraget regleras i avtal. Barn- och ungdomsnämndens uppdrag till KFUK-
KFUM Alnäs omfattar daglägerverksamhet för barn 6-15 år, riktade insatser 
för barn i åk 3-5 boende i utsatta stadsdelar samt integrerad 
daglägerverksamhet för barn 10-12 år med neuropsykiatriska 
funktionshinder. 

Kvalitetsredovisning Uppsala musikskola år 2011. Dnr BUN-2012-0094 

Beslut 
att godkänna Uppsala musikskolas kvalitetsredovisning 2011, samt 

att begära att Uppsala musikskola redovisar hur elevantalet när det gäller 
17-19 åringar ska öka under 2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-24 till beslut. 

Styrelsen för vård och bildning har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden 
att bedriva musikskola för unga i åldern 6-20 år. Musikskolans huvudsakliga 
uppdrag är frivillig musikundervisning i instrumentalspel, körsång, orkester-
och ensemblespel, musikteori 
och komposition. 

Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att begära att Uppsala musikskola redovisar hur elevantalet när 
det gäller 17-19 åringar ska öka under 2012. 

§ 7 3 
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§ 7 4 

Verksamhetsredovisning Upsala IF 2011 idrottsverksamhet i Gränby. 
Dnr BUN-2012-0091 

Beslut 

att godkänna verksamhetsredovisning från Upsala IF för år 2011. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-22 till beslut. 
Upsala IF har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att bedriva idrottslig 
verksamhet med boxningsträning och allmän motionsverksamhet riktad till 
barn och ungdom i Uppsala kommun. Verksamheten är stadsdelsbaserad i 
Gränby men ungdomar deltar från hela Uppsala kommun, dock främst från 
Kvarngärdet, Löten, Heidenstam och Nyby. 

Verksamhetsredovisning idrottsskolor Upplands Idrottsförbund år 
2011. DnrBUN-2012-0090 

Beslut 

att godkänna verksamhetsredovisning från Upplands Idrottsförbund. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-22 till beslut. 
Upplands Idrottsförbund svarar från 2010 för uppdraget om idrottsskolor. 
Uppdraget är reglerat i avtal utifrån av nämnden godkänd 
verksamhetsbeskrivning. Uppdragets huvudsakliga innehåll idrottsskola för 
barn i åldrarna 10-12 år på barns fritid samt fullt utbyggd ska idrottsskolor 
finnas på fem platser i kommunen. 

§ 7 5 
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§ 7 6 

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och 
Landstinget i Uppsala län. Dnr BUN-2012-0083 

Beslut 

att återremittera ärendet för förtydliganden och kompletteringar. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-08 till beslut. 
Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att ärendet återremitteras för förtydligande och kompletteringar i 
ärendet. 

Efterfrågan och tillgång på förskoleplatser. Dnr BUN-2008-0031 

Beslut 
att ta informationen om efterfrågan och tillgång på förskoleplatser till 

protokollet. 

Ärendet 
Kontoret informerar om efterfrågan och tillgång för förskoleplatser. 

§ 7 8 

Tillsynsärenden 

Uppföljning av tillsynsbesök ska göras 23i april 2012 av förskolorna 
Storgården och Estia. 

§ 7 7 
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§ 7 9 

Utmaning gällande driften av Solskenets förskola. Dnr BUN-2012-0104 

Beslut 
att anta utmaningen från C Företaget Vård & Omsorg om driften av 

Solskenhets förskola, 

att delegera till upphandslingsutskottet att besluta om 
förfrågningsunderlag samt besluta om entreprenör för driften av 
Solskenets förskola, samt 

att meddela kommunstyrelsen beslutet. 

Reservationer 
Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Helen Sverkel (S) och Mattias 
Kristenson (S) reserverar sig till förmån för Tomas Lindhs (S) yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-23 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun, har mottagit en utmaning 
från C Företaget Vård & Omsorg. Utmaning avser "Driften av Solskenets 
förskola" 

C Företaget Vård & Omsorg uppfyller Uppsala kommuns kriterier för 
utmaning. Därmed kan förskolan konkurrensutsättas och upphandlas. 

Yrkanden 

Tomas Lindh (S) yrkar avslag på utmaningen. 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till föreslaget beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Tomas Lindhs (S) yrkande mot eget och 
finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 0 

Kvalitetsrapport från förskolans ledning inom Vård & bildning för år 
2011. Dnr BUN-2012-0107 

Beslut 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-02 till beslut. 
Uppsala kommuns egen regi verksamhet Vård & bildning 
lyfter fram fem kvalitetsområden i sin kvalitetsrapport för förskolan år 2011. 
De områdena är Delaktighet i lärprocessen, Arbetssätt och pedagogroll, 
Utveckling och lärande, Image och Trygghet och Trivsel 

§ 8 1 

Godkännande för flerfamiljssystemet Småkottarna att bedriva annan 
pedagogisk verksamhet enligt 25 kap skollagen 2100:800. Dnr BUN-
2012-0149 

Beslut 
att godkänna flerfamiljsystemet Småkottarna ekonomisk förening org 

nummer 769624-4164 att bedriva annan pedagogisk verksamhet i 
Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-16 till beslut. 

Småkottarna ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-4164 
ämnar bedriva verksamhet i formen flerfamiljsystem med planerad start 
april 2012. Syftet är att barnen ska få vistas i en trygg hemmiljö i små 
grupper med ett begränsat antal vuxna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 2 

Ansökan om godkännande för Edda förskola AB org. nummer 
5568878-8564 att bedriva förskoleverksamhet. Dnr BUN-2012-0164 

Beslut 
att med stöd av 8 a kap skollagen godkänna förskolan Edda AB med 

org. nummer 556887-8564 att bedriva förskoleverksamhet i Uppsala 
kommun, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2012 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-25 till beslut. 

Edda förskola har för avsikt att driva förskoleverksamhet i före detta 
Bandstolens lokaler i Gottsunda. Verksamheten kommer att erbjuda 54 
platser totalt och beräknas kunna starta i augusti 2012. Med denna 
etablering bidrar förskolan till mångfald och flera alternativ i området som 
ökar föräldrars valfrihet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 3 

Ansökan om godkännande för Pysslingen förskolor och skolor AB 
med org.nr 556035-4309 att bedriva förskoleverksamhet. Dnr BUN-
2012-0177 

Beslut 
att med stöd av 8 a kap skollagen godkänna Pysslingen förskolor och 

skolor AB med organisationsnummer 556035-4309 att bedriva 
förskoleverksamhet i Ultuna samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2012 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-29 till beslut. 

Pysslingen förskolor och skolor AB har för avsikt driva förskoleverk
samhet. Förskolan är belägen i Ultuna. Verksamheten kommer att omfatta 
5 avdelningar med totalt 100 barn och beräknas kunna starta i augusti 
2012 och kommer att drivas i enligt med gällande lagstiftning och läroplan. 
Med denna etablering bidrar förskolan till mångfald och flera alternativ i 
området som ökar föräldrars valfrihet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 4 

Ansökan från Svenska Kyrkan om godkännande för att bedriva 
Grändens förskola under bildande. Dnr BUN-2012-0160 

Beslut 
att med stöd av 8 a kap skollagen godkänna förskolan Svenska Kyrkan 

med org nummer 252003-0145 att bedriva förskoleverksamhet i 
Uppsala kommun, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2012 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-10 till beslut. 

Svenska Kyrkan har för avsikt att utöka sin förskoleverksamhet med att 
öppna Grändens förskola i centrala staden. Verksamheten kommer att 
erbjuda 35 platser och beräknas kunna starta under hösten 2012. Kulturell 
och religiös mångfald ska ses som en tillgång i verksamheten och 
förskolan är öppen för alla. 

Ansökan om godkännande för Livets ord att bedriva Majgården som 
förskoleverksamhet. Dnr BUN-2011-0418 

Beslut 
att med stöd av 8 a kap skollagen (2010:800) godkänna Livets ord att 

bedriva förskolan Majgården, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2012 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Reservationer 
Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Helen Sverkel (S) och Mattias 
Kristenson (S) reserverar sig till förmån för Mattias Kristensons (S) 
yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-02 till beslut. 

Förskolan Majgården är en förskola på kristen grund. Förskolan är belägen 
i Storvreta Lokalen har adress Ärentunavägen 14 i före detta Palmskolan. 
Verksamheten ska omfatta 30 barn och beräknas kunna starta våren 2012 

§ 8 5 
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och kommer att drivas i enligt med gällande lagstiftning och läroplanMed 
denna etablering bidrar förskolan till alternativ som ökar föräldrars valfrihet. 

Yrkanden 

Mattias Kristenson (S) yrkar avslag på ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till ansökan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Kristensons (S) yrkande mot 
eget och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 6 

Ansökan om godkännande Nanny Belle AB org.nr 556802-6719 att 
bedriva annan pedagogisk verksamhet på obekväm arbetstid i 
Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-0026 

Beslut 
att med stöd av 25 kap 10§ skollagen (2010:800) avslå Nanny Bells 

ansökan om att bedriva omsorg på obekväm arbetstid i hemmiljö, 
samt 

att ge kontoret i uppdrag att utreda behovet av omsorg på obekväm 
arbetstid och förelägga nämnden förslag till lösning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-02 till beslut. 

Nanny Belle AB har under tre år bedrivit barnpassningsverksamhet som 
godkänts som pedagogisk omsorg i Örebro. Verksamheten bedrivs i 
bostaden med av Nanny Belle anställd personal i barnpassningsverk
samhet. 

Affärsiden omfattar pedagogisk omsorg för 25 barn i ålder 1-12 år utifrån 
ett basbehov på 25 timmar per barn och månad som bas. En årlig yrkad 
ersättning är 1500 tkr totalt, en summa som kontoret inte finner skälig i 
jämförelse med den omsorg på obekväm arbetstid som bedrivs idag utifrån 
behov och befintliga lösningar. 

Den verksamhetsform som ansökan avser skapar för högt kostnadsläge 
som inte täcks inom nämndens budget. Nämnden föreslås avslå ansökan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 7 

Sammanställning av egenkontrollenkät år 2011 för fristående och 
kommunala förskolor i Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-0148 

Beslut 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-09 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun har tillsynsansvar för den 
fristående verksamheten inom kommunen. Statens skolinspektion har 
tillsynsansvar för kommunal förskoleverksamhet och skolbarns-omsorg 
samt hur en kommun uppfyller sitt tillsynsansvar enligt 4§. 
Skolinspektionen har i sitt uppdrag att granska hur kommunerna sköter sitt 
tillsynsansvar. 

Ett led i tillsyn är att samla in grundinformation om fristående förskolor i 
form av en enkät för egenkontroll. En sådan enkät genomfördes för 
fristående förskolor för år 2010 och har nyligen genomförts för år 2011 för 
såväl fristående som kommunala förskolor. En årlig återkommande enkät 
med aktuella frågor ska bidra till att ge en vidgad bild av förskolorna i 
Uppsala kommun. Enkäten kompletterar uppföljningsmodellen med en 
samlad bild av nuläget avseende kvalitativ ledning, förskolans öppettider 
och tillgänglighet samt arbetet. 

Målet är att kvaliteten på förskolorna ska belysas och syftet med enkäten 
är att få fram en helhetsbild av den totala verksamheten inom Uppsala 
kommun. 

Från denna enkät belyses särskilt öppettider och insatser för barnsäkerhet. 
Undersökningen genomfördes under december månad 2011. 
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§88 

Redovisning av åtgärder för att säkerställa full behovstäckning av 
förskoleplatser. Dnr BUN-2012-0168 

Beslut 
att hemställa hos fastighetsägarnämnden att redovisa till barn- och 

ungdomsnämnden senast 15 april 2012, hur många förskoleplatser 
som kan tillhandahållas inför januari 2013 

Skolinspektionen förelägger Uppsala kommun att bland annat vidta 
åtgärder som att säkerställa att kommunen i övrigt erbjuder alla barn 
förskoleplats inom fyra månader från anmält önskemål (8 kap. 14 § 
skollagen (2010:800). 

Vidtagna åtgärder avseende ovanstående föreläggande ska senast den 28 
maj 2012 redovisas skriftligt till Skolinspektionen. 

Mot bakgrund av ovanstående begäran från Skolinspektionen hemställer 
barn- och ungdomsnämnden om en rapport från fastighetsägarnämnden 
som redovisar hur många förskoleplatser fastighetsägarnämnden kan 
ställa till förfogande inför januari 2013. Rapporten ska vara barn- och 
ungdomsnämnden tillhanda senast 15 april inför nämndens sammanträde 
24 maj. 

I enlighet med tidigare beslut bedömer nämnden nu bristen på platser 
under våren 2012 till 150 och behovet av fler platser inför januari 2013 till 
400 platser. 

Ärendet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 9 

Rapporter 

Sara Dennås (M) redogör för möte med SECO. 

Anna-Lena Ettemo (FP) m fl informerar om besök tillsammans med 
Barnombudsmannen på grundskolor. 

Individutskottets planeringsdag med studiebesök 

Beslut 
att medge ledamöter och ersättare att göra studiebesök med arvode den 

15 maj 2012. 

Ärendet 
Malin Sjöberg Högrell (FP) föreslår att individutskottet medges studiebesök 
med arvode den 15 maj 2012. 

§ 9 1 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att ta kontoret redovisning om avgifter i förskolan, samt 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 
Vid föregående sammanträde efterfrågades svar på inkommet klagomål 
om avgifter inom förskolan. 

Kontoret redovisar att det är möjligt utifrån föräldrakooprativs stadgar. 

§ 9 0 
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§ 9 2 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att medge alla i nämnden att med arvode delta på Barnrättsdagen den 

20 april 2012, samt 

att medge Peter Lööv Roos (MP och en från majoriteten att med arvode 
delta på Forum för skolan den 21 maj 2012, samt 

att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 
till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäles inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

§ 9 3 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäles delegationsbeslut enligt lista. 

§ 9 4 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäles protokoll från nämndsammanträde 2012-02-16 samt protokoll från 
arbetsutskott 2012-03-20 och individutskott 2012-03-29. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

2012-03-29 

Angående verksamhetsberättelse 2011 

Det finns en hel del saker när det gäller den verksamheten under 2011 som vi i oppositionen 
inte är nöjda med. 

V i är inte nöjda med att andelen Studie- och yrkesvägledare har minskat så kraftigt på 
grundskolorna. V i menar att det brister i likvärdighet för eleverna att inte ens alla 
niondeklassare får tillgång ti l l studie- och yrkesvägledning, utan att en del skolor låter lärare 
och rektor prioritera vilka som ska få det. 

V i noterar att Gottsundaskolan har uppnått bra resultat, och att det också är en skola som 
uppbär hög strukturersättning. Trots att många elever har utlandsfödda föräldrar når många 
elever målen. Uppenbarligen används strukturersättningen på rätt sätt där. 

Generellt i kommunen har dock elever med utländsk bakgrund fått försämrade betygsresultat. 
Även andelen elever med lågutbildade föräldrar som fått betyget godkänt i samtliga ämnen 
har minskat, medan andelen elever med föräldrar som har gymnasieutbildning och fått betyget 
godkänt i alla ämnen har ökat. Det är sannolikt att detta har en koppling ti l l samma slags 
förändring som skett för skolorna, de med låga resultat (och lågt socioekonomiskt index) får 
sämre, och de med höga resultat (och högt socioekonomiskt index) får bättre i takt med att 
elevgrupperna segregeras alltmer. 

V i är också oroade över den låga personaltätheten som Uppsala har på fritidshemmen. Inte 
minst med tanke på det utökade uppdrag som fritidshemmen har fått med den nya skollagen. 

Hade vi rödgröna haft makten hade vi gjort en rad andra satsningar och prioriteringar. Mer 
resurser t i l l förskolan och fritidshemmen, tydligare styrning av skolan, utökade bidrag ti l l 
fritidsaktiviteter och föreningar i stadsdelarna är några exempel. Men en rödgrön majoritet 
hade Uppsala varit en bättre stad för barn och unga. 

Uppsala 2012-03-29 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Tomas Lindh, ledamot 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Miriam Hollmer, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Lisa Skiöld, ledamot 


