
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Sid 

2012-02-16 1 

piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, klockan 15.00-17.45 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf 
t o m § 43 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf 
Marcus Nåsby (M) 
Sara Dennås (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP) fr o m § 44 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Helen Sverkel (S) 
Miriam Hollmer (MP) 
Peter Lööv Roos (MP) 

Ersättare: Gustaf Almkvist (M), fr o m § 43 
Anna-Lena Ettemo (FP), t o m § 43 
Eleonore Lundkvist (M) 
Ingvild Segersam (KD) 
Mattias Kristenson (S) 

övriga deltagande Carola Helenius-Nilsson, direktör, Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för 
föredragning av sina respektive ärenden 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Munin, 2012-02-23 
plats och tid 

V I * V *L 
Underskrifter Sekreterare ....̂ .̂ .."SC^rt! ^é^T^kSt Paragrafer 24-50 

Kerstin^Sundovisf. 

C Q o.. &d£jt%£. .s S. jS. 
Cecilia) Fors" 

Justerande .\.. . . 

Bengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2012-02-16 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2012-02-27 nedtagande 2012-03-20 
Besvärstiden utgår 2012-03-19 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift h. ̂ )h<?r\:. . ^ W O ^ S ^ I 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 4 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställes med följande tillägg: 

Val till individutskott 
Samordning av socialtjänst 

Rättelse av strukturersättning - förskola. Dnr BUN-2011-0374 

Beslut 
att godkänna föreslagen rättelse av förskolans strukturersättning för första 

halvåret 2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-26 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 december 2012, § 354, om 
strukturersättning inom förskoleverksamheten. 

Underlaget till beslutet om strukturersättning för förskoleverksamheten för 
första halvåret 2012, var felaktigt beräknad. 

§ 2 5 
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§ 2 6 

Verksamhetsberättelse - underlag till kommunstyrelsens 
förvaltningsberättelse 2011. Dnr BUN-2011-0834 

Beslut 

att lägga förslaget till bokslut 2011. 

Ärendet 

I ärendet föreligger majoritetens förslag till verksamhetsberättelse 2011. 

Nämnden den 10 januari 2012, § 8, bordlade ärendet. 

Ärendet behandlas under nämndens ärende Bokslut 2011. 
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§ 2 7 

Bokslut 2011. Dnr BUN-2011-0834 

Beslut 
att godkänna årsbokslut för år 2011, samt 

att överlämna årsbokslut för år 2011 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Helen Sverkel (S), Miriam Hollmer 
(MP) och Peter Lööv Roos (MP) reserverar sig till förmån för Miriam 
Hollmers (MP) yrkande. Vidare lämnas reservation i form av särskilt yttrande, 
bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-06 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på 37 557 tkr för 
verksamhetsåret 2011 och avviker med motsvarande belopp mot 
kommunfullmäktiges tilldelning och nämndens budget. Jämfört med senaste 
prognos avviker resultatet med 12 430 tkr. Resultatet förklaras till stor del på 
lägre volymer än budget inom förskola, obligatorisk grundsärskola och vård 
och omsorg om funktionshindrade. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar att i bilaga "Nämndens bidrag till årets verksamhet för 
Uppsala kommun samt Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 
2011-2014", sidan tre, under rubriken "Tillgänglighet", ska andra meningen 
utgå. Vidare yrkar hon att i bilagan "Nämndens analys, bokslut 2011" ska det 
på sidan tre, preciseras hur mycket personaltätheten ökat inom förskolorna. 

Miriam Hollmer (MP) yrkaratt i bilaga "Nämndens bidrag till årets 
verksamhet för Uppsala kommun samt Uppföljning av kommunfullmäktiges 
uppdrag i IVE 2011-2014", sidan sju, under rubriken "Ekonomi" ska 
borttagen mening återinföras. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 8 

Detaljplan för Kristinastigen inom Sävja 1:55, Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2011-0890 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Kristinastigen inom Sävja 1:55, Uppsala 

kommun, till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-02 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet att ca 110 lägenheter i flerbostadshus, varav 
hälften i ett seniorboende, samt en förskola med 4 avdelningar söder om 
Uppsävja förskola möjliggörs samt fastläggande av pågående 
markanvändning med bollplan och parkering liksom säkerställande av 
naturmark. Nämnden ser positivt på att detaljplanen ger möjlighet till fler 
förskoleplatser liksom att bollplanen och naturmark säkerställs. En eventuell 
överklagan på, t ex seniorboendet, får inte påverka möjligheten att 
förverkliga fler förskoleplatser. Nämnden ser positivt på att ett barn- och 
ungdomsperspektiv är beskrivet men anser att detta bör kompletteras med 
hur området kan fungera som livsmiljö för både barn och ungdomar i alla 
åldrar. Det gäller särskilt gällande bostadsgårdar och området kring 
bostäderna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 9 

Rapport om barn- och ungdomsnämndens synpunkts- och 
klagomålshantering för år 2011 avseende den kommunala 
produktionen. Dnr BUN-2011-0415 

Beslut 
att godkänna kontorets rapport om barn- och ungdomsnämndens 

synpunkts- och klagomålshantering för år 2011 och att lägga rapporten 
till handlingarna, samt 

att svar som ännu ej lämnats redovisas senare. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-13 till beslut. 

Till barn- och ungdomsnämnden inkomna synpunkter och klagomål under 
perioden januari till och med december 2011 redovisas. Kontoret redovisar 
även kontorets uppdrag och nämndens syfte med synpunkts- och 
klagomålshanteringen, samt förslag till åtgärder för att förbättra 
informationen om möjligheten att som medborgare och brukare använda sig 
av kommunens synpunkts- och klagomålshantering. 

§ 3 0 

Val till individutskott 

Beslut 
att utse Helen Sverkel (S) till ledamot och tillika vice ordförande i barn-

och ungdomsnämndens individutskott. 

Ärendet 
Föreslås att Helen Sverkel (S) utses till ledamot och tillika vice ordförande i 
nämndens individutskott. Hon ersätter Mattias Kristenson (S). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§31 

Internkontrollplan för 2012. Dnr BUN-2012-0052 

Beslut 

att godkänna reviderad internkontrollplan för 2012, samt 

att lämna planen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-24 till beslut. 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska internkontrollen 
omfatta verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av 
efterlevnad av regler, policys och beslut samt finansiell kontroll. Nämnden 
ska årligen avrapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. Internkontrollplan för 2012 har reviderats utifrån att tre 
riskområden/processer inte var relevanta för nämnden eftersom de är 
systemstyrda i ekonomisystemet. 

Den nya planen för 2012 har upprättats utifrån analys och bedömning av de 
områden där behov finns av en fortsatt eller utökad internkontroll samt utifrån 
kommunstyrelsen beslutade kommungemensamma interkontrollplan 
avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 2 

Avtal med Upplands Idrottsförbund om idrottsskolor. Dnr BUN-2011-
0817 

Beslut 
att godkänna verksamhetsbeskrivning från Upplands Idrottsförbund om 

inriktning av idrottsskolor år 2012 - 2014. 

att godkänna avtal med Upplands Idrottsförbund om idrottskolor för 
perioden 2012-01-01 -2014-12-31, samt att fastställa 
avtalsersättningen för år 2012 till 1 030 000 kronor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-06 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2010-2011. Kontoret föreslår att avtalet förlängs för 
perioden 2012-01-01 - 2014-12-31. Avtalsersättningen 2012 regleras med 
3% uppräkning av 2010 års ersättning. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis under avtalsperioden. 

Prisjustering 2012 av internavtal för området stöd och service till barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning inom Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2012-0058 

Beslut 
att godkänna förslag till prisjusteringar avseende ersättningsnivåerna för 

verksamheten barn och ungdomar med funktionsnedsättning för år 
2012 med Styrelsen för vård och bildning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-08 till beslut. 

Prisjustering av ersättningsnivåerna ska ske årligen enligt gällande 
internavtal. Prisjusteringen gäller för tidsperioden 2012-01-01 -2012-12-31 
och omfattar samtliga insatser för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. Ersättningen för 2012 är vissa ersättningar justerade 
och uppräknade med en procent i jämförelse med fjorårets ersättning. 

§ 3 3 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 4 

Internavtal avseende Eksätra HVB med resursskola 2012-2013. Dnr 
BUN-2012-0023 

Beslut 
att godkänna förslag till internavtal för avtalsperioden 2012-2013 om 

Eksätra HVB med resursskola med styrelsen för vård och bildning, 
samt 

att godkänna förslag till samtliga ersättningar som ingår i uppdraget för 
2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-08 till beslut. 

Internavtalet är ett gemensamt avtal mellan barn- och ungdomsnämnden 
och socialnämnden för barn och unga som innebär en delad 
vårddygnskostnad under förutsättningar båda nämnderna fattat beslut i det 
enskilda ärendet. 

Förslag till internavtal har förhandlats fram i uppdrags- och åtagandedialog 
mellan kontoret, affärsområdet för barn, ungdom och familj samt 
affärsområdet resurs och kunskap. 

Uppdraget innebär att driva HVB med resursskola till barn och ungdomar 
från åldern 7 till 16 år med svår beteendeproblematik, i sådan omfattning att 
de inte fungerar i skol- och/eller hemmiljön. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 5 

Internavtal avseende HVB Rosenhill 2012-2013. Dnr BUN-2012-0022 

Beslut 
att godkänna förslag till internavtal för avtalsperioden 2012-2013 om HVB 

Rosenhill med Styrelsen för vård och bildning, samt 

att godkänna förslag till samtliga ersättningar som ingår i uppdraget för 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-26 till beslut. 

Internavtalet är ett gemensamt avtal mellan barn- och ungdomsnämnden 
och socialnämnden för barn och unga som innebär en delad 
vårddygnskostnad under förutsättningar båda nämnderna fattat beslut i det 
enskilda ärendet. 

Förslag till internavtal har förhandlats fram i uppdrags- och åtagandedialog 
mellan kontoret, affärsområdet för barn, ungdom och familj samt 
affärsområdet resurs och kunskap. 

Uppdraget avser boende och behandling vid HVB av ungdomar i åldern 15 
till 20 år, med neuropsykiatrisk diagnos som har en psykisk- och social 
tilläggsproblematik, som inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Institutionen ska 
erbjuda sex heldygnsplatser och dessutom finns en utslussningslägenhet i 
närområdet. 

2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 6 

Avtal om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av 
helgverksamhet med Föreningen FUB-gården 2012-2013. Dnr BUN-
2012-0025 

Beslut 
att godkänna förslag till avtal för avtalsperioden 2012-2013 om 

korttidsvistelse utanför hemmet i form av helgverksamhet med 
Föreningen FUB-gården, samt 

att godkänna förslag till ersättning under avtalsperioden 2012-2013 med 
5 500 kr per person och dygn. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-25 till beslut. 

Avtalet avser verksamhet som har omförhandlats till att omfatta ny 
avtalsperiod om två år samt att ersättningen är fast under hela 
avtalsperioden. 

Förslag till avtal har förhandlats fram i en gemensam dialog mellan 
företrädare för kontoret och Föreningen FUB-gården. Uppdragets 
huvudsakliga innehåll är att Föreningen FUB-gården, Tallkrogen ska 
tillhandahålla helgverksamhet med inriktning på friluftsliv. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 7 

Avtal om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av 
lägerverksamhet under skollov med Föreningen FUB-gården 2012-2013. 
Dnr BUN-2012-0024 

Beslut 
att godkänna förslag till avtal om korttidsvistelse utanför hemmet i form av 

lägerverksamhet under skollov med Föreningen FUB-gården för 
avtalsperioden 2012-2013, samt 

att godkänna förslag till ersättning per lägervecka och deltagare under 
avtalstiden för sportlovet är 14 280 kr (2012), 14 565 kr (2013) och för 
sommarlovet 20 808 kr (2012) samt 21 224 kr (2013). 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-26 till beslut. 

Avtalet avser verksamhet som har omförhandlats till att omfatta ny 
avtalsperiod om två år samt att ersättningen är fast under hela avtalstiden. 

Förslag till avtal har förhandlats fram i en gemensam dialog mellan 
företrädare för kontoret och Föreningen FUB-gården. Uppdragets 
huvudsakliga innehåll är att Föreningen FUB-gården, Tallkrogen ska 
tillhandahålla lägerverksamhet under skollov med inriktning på friluftsliv. 

§ 3 8 

Samordning av socialtjänst 

Helen Sverkel (S) väcker frågan om samverkan mellan nämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för barn och 
unga för förebyggande arbete mot våld bland ungdomar. 

Ärendet diskuteras och tas upp i samverkan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 9 

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. 

§ 4 0 

Tillsynsärenden 

Kontoret ger rapport om tillsynsbesök som varit på förskolorna Storgården 
och Estia. 

Uppföljning ska göras utifrån tillsynsbesöken i april 2012 avförskolorna 
Storgården och Estia. 

Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, 
Svenska kyrkan Uppsala. Dnr BUN-2011-0298 

Beslut 
att godkänna avtal mellan Barn- och ungdomsnämnden och Vaksala 

församling, Svenska kyrkan Uppsala med organisationsnummer 
252003-0145 från och 2012-02-01 tills vidare, samt 

att att ersättning utgår med 37 200 kronor per månad i perioden 2012-
03-01 till och med 2012-12-31. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-27 till beslut. 

I syfte att bibehålla rådande öppen förskoleverksamhet i Årsta- och 
Salabackekyrkan samt utöka verksamheten via nybyggda Vaksala 
kyrkcentrum begär Vaksala församling bidrag enligt inlämnas ansökan. 

§ 4 1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 2 

Ansökan om godkännande för förskola i Malma Backe AB med 
organisationsnummer 556867-2934 att bedriva förskoleverksamhet. 
Dnr BUN-2012-0075 

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

organisationsnummer 556867-2934 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 nämndens 
ersättningsmodell. 

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

Förskolan Malma Backe AB har för avsikt driva förskoleverksamhet. 
Förskolan är belägen i området Malma Backe, Valsätra. Lokalen var 
tidigare förskola i kommunens egen regi. 

Verksamheten skall omfatta 30 barn och beräknas kunna starta i mars år 
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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§43 

Uppföljning av den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun. 
Dnr BUN-2011-0258 

Beslut 
att lägga rapporten om uppföljning av den pedagogiska verksamheten i 

Uppsala kommun 2011 till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-01-24 till beslut. 

Rapporten sammanfattar den uppföljning som gjorts av pedagogisk 
verksamhet i Uppsala kommun under 2011 utifrån det uppföljningssystem 
som arbetats fram av kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Rapporten utgör underlag för nämndens uppdragsplan. 

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011. Dnr BUN-2012-
0065 

Beslut 
att lägga rapporten om kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-08 till beslut. 

Rapporten är en redovisning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
"Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet. Uppsala 
kommuns skolresultat ska vara bland landets bästa". 

Rapporten utgör underlag till nämndens uppdragsplan. 

§ 4 4 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 5 

Utveckling av närvård 

Beslut 

att återremittera ärendet för komplettering. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-02-09 till beslut. 
Syftet med närvårdsarbetet är att utifrån befolkningens behov av insatser 
lokalt och för patientgrupper som behöver insatser från båda 
huvudmännen (kommunen och landstinget) utveckla lokala vård- och 
stödmodeller i samverkan. 

Cecilia Forss (M) föreslår att ärendet återremitteras för komplettering av 
innehåll. Övriga tjänstgörande ledamöter biträder yrkandet. 

§ 4 6 

Rapporter 

Föreligger ej. 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa svar på 

inkommet klagomål om avgifter i förskolan, samt 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Peter Lööv Roos (MP) efterfrågar svar på inkommet klagomål om avgifter 
inom förskolan. 

§ 4 7 
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§ 4 8 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att Miriam Hollmer (MP) och Mats Jonsson (C) får med arvode gå på 

konferensen "Det fungerar" den 22 mars 2012, samt 

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

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

Föreslås att Miriam Hollmer (MP) och Mats Jonsson (C) får gå på 
konferensen "Det fungerar". 

§ 4 9 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäles delegationsbeslut enligt lista. 

§ 5 0 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäles protokoll från nämndsammanträde 2012-01-10 samt protokoll från 
arbetsutskott 2012-01-10 och individutskott 2012-02-07. 

Justerandes sign 

f 
Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande i bam- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

Bokslut 2011, ärende 1.3 

Det bokslut som den borgerliga alliansen presenterar är ett utfall av deras budget och deras 
uppdragsplaner. Hade vi varit vid makten hade situationen sett annorlunda ut. V i är kritiska 
mot detta bokslut i flera olika avseenden. 

V i vil l framförallt protestera mot att årsbokslutet uppenbarligen är förskönat i vissa 
avseenden. Att presentera saker på ett positivt sätt är en sak, men att vinkla dem så att 
negativa konsekvenser av den förda politiken putsas bort är en helt annan. 

Det mest uppseendeväckande exemplet gäller den ekonomiska ersättningen per elev i grund
skolan. I slutversionen står bara att ersättningen ökar med 2,2 procent exklusive lokal
kostnader, medan det i ett tidigare utkast fanns med ett stycke, som alliansens företrädare lät 
stryka, där det uttryckligen stod att ersättningarna inte motsvarar de kostnadsökningar 
skolorna får. Att då formulera ett bokslut så att det låter som att skolorna har fått mer pengar, 
när de i själva verket har fått mindre, känns inte riktigt hederligt. 

Man kan också fråga sig om det verkligen är korrekt att hävda att iniiktningsmålet "Att tillse 
att alla elever ges likvärdiga villkor för att nå resultatmålen" är "på väg att verkställas" när 
den pedagogiska uppföljningsmodellen visar att den sociala ojämlikheten i skolan bara ökar. 
Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar allt större roll. Strukturersättningen som den ser ut 
idag har uppenbarligen inte har förmått att ge alla elever likvärdiga villkor, vilket rimligen 
borde vara avsikten med irmktningsmålet. 

Det relativt stora överskott som presenteras, liksom tidigare år, ska ställas mot de stora behov 
av mer resurser som finns. V i anser att man med bättre planering hade kunna ge mer resurser 
t i l l verksamheterna, och därigenom t ex möjliggjort högre personaltäthet i barnomsorgen. 
Även satsningar på kultur och fritid för barn och unga borde förstärkts. 

FörSocialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Miriam Hollmer, ledamot 


