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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-24 

Övriga 
deltagare: 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 15:05 — 16:02. 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande Ersättare: Sanna Sundvall (MP) 
Linda Eskilsson (MP), 1:e vice Sarah Havneraas (KD) 
ordförande 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e 
vice ordförande 
Mattias Kristenson (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Elin Stening (MP), tjänstgörande 
ersättare 
Agneta Boström (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Fredrik Hultman (M), 
tjänstgörande ersättare 
Lennart Köhler (MP) 
Sverker /blund (V) 
Oscar Matti (L) 
Anna Johansson (C), 
tjänstgörande ersättare 
Helena Hedman Skoglund (L), 
tjänstgörande ersättare 
Martin Wisell (KB) 
Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 
Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Magdalena 
Casteryd kommunikationsstrateg, Katarina Håkansson koordinator, Marie Fellenius 
tillförordnad chef kommunal förskolan, Ingela Hamlin chef kommunal grundskolan, 
Erik Oj ala chef kommunal gymnasieskolan och Jesper Djupström enhetschef. 

Christopher Lagerqvist (M) Paragrafer: 112 - 121 

Stationsgatan 12, den 27 augusti 2018. 

iM 
C  

Caroline Hoffstedt, ordfö a de 

Lars Niska, sekreterare 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Christopher Lagerqvist, justerare 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
2018-08-24 Sista dag att överklaga: 2018-09-kr t 
2018-08-0? ? Anslaget tas ner: 2018-09-W 

www.uppsala.se  och utbildningsförvaltningen. 

c)  

Lars Niska 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-24 

§ 112 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 113 

Aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ordförande Caroline Hoffstedt (S) informerar om rättsprocessen kommunen är inblandad i om 
ersättning för vissa gymnasieprogram. 

Ordförande Caroline Hoffstedt (S) informerar om att nämndens resultatdialog i november ersätts med 
Skolinspektionens dag, samt att en fördjupad redovisning av huvudmannens kunskapsresultat planeras 
till ett senare tillfälle. 

Chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar om pågående översyn av resursenheterna. 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson presenterar måluppföljning för årskurs 9 och gymnasieskolan. 

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar om rekryteringsprocessen av ny chef för kommunal 
gymnasieskola och att rekryteringen är avslutad. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

dål.k LAr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-24 

§ 114 

Månadsrapport ekonomi 
UBN-2018-0123 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 24 augusti presenterade förvaltningen en ekonomisk rapport för juni- 
juli 2018. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 15 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign ( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-24 

§ 115 

Yttrande om förslag till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 
UBN-2018-3962 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2010-2021, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de justeringar som framgår i ärendet nedan. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Fredrik Hultman (M), Oscar Matti (L), Anna 
Johansson (C), Martin Wisell (KD) och Helena Hedman Skoglund (L) reserverar sig mot beslutet med 
hänvisning till partiernas egna budgetförslag som kommer behandlas i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 13 juni, beslutat att 
remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och 
avgifter. 

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås 
underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021. 

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2019, med plan för 2020-2021 
Nämnden föreslår följande justeringar i förslaget till Mål och budget 2019, med plan för 2020-2021: 

1. Följande indikator i bilaga 11, sid 142 bör tas bort: 
Trivsel för barn som har bedömd klinisk psykisk ohälsa respektive trivsel för barn som inte har 
bedömd klinisk psykisk ohälsa. 

Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att indikatorn bedöms ge alltför begränsad 
information för att kunna ligga till grund för analyser av verksamheten. Barn och ungas psykiska 
hälsa är en högt prioriterad fråga och en väl fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor. 
Skolornas arbete utgår ifrån att möta alla elever, oavsett om en psykisk ohälsa är kliniskt bedömd 
eller ej och oavsett om elever har andra hälsotillstånd som kan påverka hur man trivs i skolan. 

Taxor och avgifter 
Nämnden tillämpar nationell maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Denna 
fastställs av Skolverket i december. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar med 
motivering i bilaga A § 115: 
att revidera föreslagna Mål och Budget utifrån nämnda skrivelse. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christopher Lagerqvist (M) med fleras 
ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 6 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-24 

§ 116 

Fortsatt satsning på lärarassistenter 
UBN-2018-4769 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en planering för att fram till 2022 utöka antalet 
lärarassistenter eller andra funktioner för avlastning av lärare i grundskolan, 

att planeringen ska redovisas till nämnden senast december 2018, 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av lärarassistenter eller motsvarande 
funktioner i gymnasieskolan, samt 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta följa upp om och hur lärarassistenterna eller 
motsvarande funktioner bidrar till att reducera lärarnas administration samt genom detta bidrar till att 
höja kunskapsresultaten. 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet 
tillfönnån för eget yrkande, bilaga A § 116. 

Sammanfattning 
I utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2018 och i kompetensförsörjningsplanen ges 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till införande av lärarassistenter i grundskolan. Under 
vårterminen 2018 har genomförts en pilotverksamhet där 13 lärarassistenter har anställts vid sex 
grundskolor. Lärarassistenternas uppgift har varit att stödja lärare/arbetslag i undervisningssituationen, 
i övrig skolmiljö samt bistå lärare med administrativa uppgifter. I juni genomfördes en uppföljning i 
form av en enkät. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att det är angeläget att satsningen med lärarassistenter fortsätter och 
utökas. De behöriga lärarna behöver kunna fokusera på sitt undervisningsuppdrag om Uppsala 
kommuns skolor ska kunna hålla en hög kvalitet. Lärarassistenterna kan erbjuda en avlastning som 
gynnar både undervisningen och lärarnas arbetsmiljö. Förvaltningen bör därför få ett uppdrag att göra 
en planering för att fram till 2022 successivt utöka antalet lärarassistenter eller andra funktioner som 
ska avlasta lärare i kommunens skolor. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar med motivering i 
bilaga A § 116: 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utgå ifrån dessa riktlinjer i sitt arbete. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-08-24 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar tillägg med: 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta följa upp om och hur lärarassistenterna eller 
motsvarande funktioner bidrar till att reducera lärarnas administration samt genom detta bidrar till att 
höja kunskapsresultaten. 

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

Ordförande ställer därefter Caroline Hoffstedts (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Christopher Lagerqvist (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att nämnden avslår detsamma. 

Votering begärs. 

Nämnden fastställer en propositionsordning där den som vill bifalla Christopher Lagerqvist (M) med 
fleras tilläggsyrkande röstar JA och den som vill avslå detsamma röstar NEJ. 

Voteringen genomförs och resulterar i 5 JA-röster och 8 NEJ-röster. Två ledamöter avstår från att 
i rösta. 

JA-röst avger: 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Fredrik Hultman (M), Anna Johansson (C) och 
Martin Wisell (KD). 

NEJ-röst avger: 
Linda Eskilsson (MP), Mattias Kristenson (S), Gunilla Oltner (S), Elin Stening (MP), Agneta Boström 
(S), Lennart Köhler (MP), Sverker Åslund (V) och Caroline Hoffstedt (S). 

Avstår: 
Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå Christopher Lagerqvist (M) med fleras 
tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 9 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
4111

.
1.A.. 
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§ 117 

Revidering av delegationsordningen 
UBN-2018-0316 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har under 2018 gjort vissa förändringar organisation som leder till att 
delegationsordningen behöver uppdateras när delegater har bytt enhet. 

Utbildningsförvaltningens arbete med tillsyn av fristående förskolor har flyttats från enheten för 
uppföljning, analys och samordning till enheten för resursplanering och antagning och därför behöver 
delegaten ändras till enhetschef för den senare i 7.4.4 Ingripande vid tillsyn — föreläggande, 
anmärkning, avstå från ingripande. 

Enheten för utbud och tilldelning har slagits ihop med enheten för resursplanering och antagning och 
därför behöver delegaten ändas till enhetschef för det senare i: 

7.4.7 Interkommunal ersättning och ersättning till fristående förskola för barn i förskola och 
fritidshem i annan kommun 
7.4.8 Yttrande inför annan kommuns mottagande av barn i förskola 
7.5.5. Interkommunal ersättning och ersättning till fristående skola för elev i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i annan kommun 

Ett förtydligande av vilka skolformer som avses i 7.1.6 a har även blivit aktuellt. Nuvarande 
formulering föreslås ändras från: 

Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller myndighet a) 
Skolskjuts och skolplacering 

till: 
Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller myndighet a) 
Skolskjuts och placeringsärenden i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 

Den nuvarande formuleringen skulle kunna tolkas som att den inte inkluderar exempelvis placeringar i 
förskolan. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 7 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 118 

Yttrande över granskning av arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering i grundskolan 
UBN-2018-0142 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande till revisionen i enlighet med bilagt förslag. 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer genomfört en granskning av arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering i grundskolan. Granskningsrapporten finns i bilaga. 
Revisionen har begärt att utbildningsnämnden yttrar sig över iakttagelserna i granskningen. 

Revisionen bedömer att utbildningsnämnden i huvudsak säkerställer att arbetet bedrivs enligt gällande 
lagstiftning, men vill att utbildningsnämnden redovisar planerade åtgärder för några identifierade 
brister. Bristerna handlar bland annat om säkerställande att all personal inom skolan vet vilket ansvar 
man har när det gäller kränkande behandling och säkerställande av utredningars kvalitet. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 20 juni 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 119 

Yttrande över granskning av social arbetsmiljö 
UBN-2018-3709 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med bilagt förslag. 

Gifistepher-L--agertvi,g4t4anfiläler ctt särskilt-yttran-de-i-bilagii A §  11-9. 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer genomfört en granskning av arbetet med den 
sociala arbetsmiljön. Revisionen har begärt in underlag från samtliga nämnder men eftersom 
kommunstyrelsen har det formella arbetsgivaransvaret föreslås att utbildningsnämnden yttrar sig över 
granskingen till kommunstyrelsen som i sin tur sammanställer nämndernas yttranden till revisionen. 

Revisionen bedömer att Uppsala kommun bedriver ett systematisk och ändamålsenligt arbete vad 
gäller social arbetsmiljö. Kommunen bedöms även ha kommit långt gällande förvaltningarnas arbete 
med gemensamma rutiner och metoder vad gäller arbetsmiljö. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 8 augusti. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-24 

§ 120 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
- Nämndinitiativ av Martin Wisell (KD) om återinförande av drogtester, bilaga A § 120. 

§ 121 

Delegationsärenden 
UBN-2018-0757 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2018-08-24. 

1. Delegationsbeslut från och med 2018-06-20 — 2018-08-23 
• Beslut om att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge yttrande 

över överklagande av sådant beslut, 7.1.4 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Ingripanden vid tillsyn — föreläggande, anmärkning, avstå från ingripande, 7.4.4 
• 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 
• 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 
• Överenskommelse med annan kommun angående ersättning för elev i behov av särskilt stöd, 

7.5.7 
• 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 
• Överenskommelse med fristående gymnasieskola om bidrag som kommunen ska betala till 

huvudmannen för elev på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 
7.6.21 

• Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder, 7.6.22 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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• 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 

• Beslut i fråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, 7.6.26 

2. Yttrande detaljplan 

3. Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens dom — skolskjuts enligt skollagen, UBN-2018-5163/5164 
• Förvaltningsrättens dom — tillämpning av skollagen, UBN-2018-4455 
• Förvaltningsrättens dom — skolskjuts enligt skollagen, UBN-2018-1873 
• Kammarrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2017-1836 
• Kammarrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2017-1828 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2546 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2547 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2557 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2158 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2553 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2551 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2186 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2552 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2548 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2176 
• Kammarrättens dom — bidrag till fristående skola, UBN-2016-0044 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2559 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2165 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2195 
• Kammarrättens dom — tilläggsbelopp enligt skollagen, UBN-2016-4659 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-1736 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2170 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2163 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2550 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2168 
• Kammarrättens dom — bidrag till fristående skola, UBN-2016-1596 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2651 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning enligt kommunallagen, UBN-2018-2561 

4. Skrivelser/Avtal 
• Granskning av rutiner för offentlighetsprincipen, UBN-2018-4302 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2018 

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottet 2018-08-15 
• Arbetsutskottet 2018-08-15 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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7. Protokoll från facklig samverkan 
- 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämnden 2018-06-20 

9. Inbjudningar / Konferenser 
- 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



UBN 2018-08-24 bilaga A § 115 

UTBILDNINGSNÄMNDEN — ÄRENDE UBN-2018-3962 

Fem reformer för höjda elevresultat! 

Alliansen presenterar idag fem gemensamma reformer för höjda elevresultat, 
bättre arbetsmiljö för lärarna samt en mänskligare skola för våra barn i behov 
av särskilt stöd. 

Det går på många sätt bra för Uppsala, men inte för hela Uppsala och inte för alla i Uppsala. På bara tre 
år har skillnaderna mellan elevers skolresultat ökat kraftigt. Under Socialdemokraternas, Vänsterpartiets 
och Miljöpartiets drygt tre år vid makten har resultaten i Uppsalas kommunala skolor rasat med nära 80 
platser. Samtidigt drabbas barn i behov av särskilt stöd av omfattande neddragningar. Det vill alliansen i 
utbildningsnämnden ändra på! 

I dag yrkar Alliansen på fem konkreta reformer i Utbildningsnämnden för att höja 
elevresultaten, få en bättre arbetsmiljö för lärarna och en mänskligare skola för barn i behov av 
särskilt stöd. Vi har en gemensam agenda för att vända skolresultaten i kunskapsstaden 
Uppsala. 

1. För det första minskas lärarnas administrativa börda genom att anställa lärarassistenter på varje skola. 
Skolan behöver inte minst kuratorer, socionomer och andra välutbildade yrkesgrupper. Lärarassistenterna 
kommer att prioriteras på högstadiet där resultaten är sämst. Successivt byggs reformen ut och avlastar 
hela skolsystemet. Lärarassistenterna kan exempelvis vakta prov, kopiera material, arbeta som 
elevmentorer och med elevernas studieplaneringar samt med ordning och reda på lektionstid och under 
raster. Därmed får lärarna mer tid för det uppdrag som de är utbildade för. Lärarna ska få vara lärare och 
ska inte behöva arbeta som rastvakter eller med vaktmästeriuppdrag. Alliansen vill även minska lärarnas 
mötestid så att mer tid kan frigöras till att förbereda och utveckla undervisningen. 

2. För det andra förbättras lärarnas fortbildning. Alla lärare erbjuds gedigen fortbildning i ett 
vetenskapligt förhållningssätt, projektledning och hur skolans undervisningsmetoder kan evidenssäkras 
på samma sätt som inom sjukvården. Lektorerna och förstelärarna får tydligare och mer avgränsade 
uppdrag och varje ämne hamnar på nytt i fokus. I Uppsala ska alla lärare kunna utvecklas i sitt yrke och 
göra karriär. Därför inrättar alliansen fler karriärtjänster i skolan och förskolan med tydliga och 
avgränsade uppdragsbeskrivningar. Därmed kan alla lärare göra karriär och utvecklas i sitt yrke genom att 
undervisa. All löneutveckling och alla karriärtjänster vilar på saklig grund. God undervisning premieras. 

3. För det tredje underlättas lärarnas och rektorernas analysarbete genom att en ny central analysenhet 
inrättas för alla skolformer. Analysenheten kompletterar lärarnas kvalitativa kompetenser med strategisk 
kompetens inom kvantitativ forskning och utbildningsutvärderingar samt ansvarar för att nationella prov 
rättas centralt. Central rättning införs etappvis: svårbedömda ämnen, som till exempel svenska, 
prioriteras redan läsåret 2018-2019. Därefter expanderas systemet utifrån erhållna erfarenheter. 
Analysenheten tar snabbt fram relevant statistik och förklarar elevernas prestationer. Skolorna stödjs och 
avlastas och får även hjälp med förslag på verkningsfulla åtgärder och insatser när olika problem uppstår. 
Vidare handleder analysenheten all skolutveckling. Det innebär att all skolutveckling kommer att bedrivas 



utifrån rigorös forskning från och med våren 2019. Projekt som saknar goda resultat och/eller gedigna 
vetenskapliga metoder avbryts, vilket frigör mer tid för lärarna. När huvudmannen förbättrar sitt 
analysarbete kan utbildningarnas mervärde studeras över tid. I dag utelämnas centrala mått, som 
nationella prov i årskurs 6, vilket innebär att elevernas progression mellan årskurs 6 och årskurs 9 inte 
kan följas. Att beräkna progression för varje skola underlättar lärarnas arbete och säger mer om 
utbildningens mervärde än exempelvis genomsnittsbetyg (även om dessa justerats för diverse 
bakgrunds faktorer) . 

4. För det fjärde tydliggörs rollfördelningen rektor—lärare—elev—vårdnadshavare av varje skola så att alla 
vet vad de kan förvänta sig av varandra. Varje vårdnadshavare får exempelvis information om hur de på 
bästa sätt kan stödja sina barns skolarbete. 

5. För det femte lägger Alliansen tillbaka hjärtat i politiken. Hösten 2018 satsas, i ett första steg, tio 
miljoner kronor på barn i behov av särskilt stöd. Samtidigt ser vi över om ytterligare medel behöver 
tillföras för att säkerställa att alla elever med särskilda behov ska ges rimliga förutsättningar i livet. Vi har 
ett särskilt ansvar gentemot de barn som behöver det offentliga åtagandet allra mest. Här kommer 
alliansen aldrig att svika! 

Direkt efter valet kommer Utbildningsnämndens Mål och Budget för 2019 således att revideras och 
preciseras ytterligare. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att redvidera föreslagna Mål och Budget utifrån nämna skrivelse. 

Uppsala den 24 augusti 2018 

Christopher Lagerqvist (M) 
Oscar Matti (L) 
Unn Harsem (C) 
Martin Wisell (KD) 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN — ÄRENDE UBN-2018-4769 

Fortsatt satsning på lärarassistenter 

De senaste 15 åren har två politiska system prövats i praktiken: När Alliansen styrde 
Uppsala 2006-2014 steg resultaten i skolan. Till slut tillhörde Uppsala Sveriges 50 
främsta kommuner (av 290). Under Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets fyra år vid makten har Uppsalas skolresultat rasat — Uppsala ligger nu på 
plats 146 i SKL:s öppna jämförelser. Kunskapsstaden Uppsala uppvisar historiskt låga 
resultat. Det vill Alliansen i Uppsala ändra på. Nästa mandatperiods stora utmaning blir 
att vända elevresultaten! 

Alliansens fem reformer för höjda elevresultat utgår ifrån att stödja och avlasta lärarna i deras 
arbete. Anställandet av välutbildade lärarassistenter på varje skola behöver ske utifrån tydliga 
riktlinjer från huvudmannen, som säkerställer dels att de nya tjänsterna verkligen blir det stöd till  
lärarna som de är tänkta att bli, dels att vi inte skapar en ny tjänstegrupp i kommunen som börjar 
ställa nya krav på lärarna genom att hitta på uppdrag/administrativa uppgifter till  
lärarna. Formellt sett är rektor närmast ansvarig chef, men i praktiken blir det lärarna som 
arbetsleder de nya välutbildade lärarassistenterna. 

Skolan är en kunskapsintensiv arbetsplats. Därför behöver lärarnas administrativa börda 
minskas genom att välutbildade lärarassistenter anställs på varje skola — vilket inkluderar lärare 
som snart är behöriga och legitimerade. Förvaltningen behöver tydliggöra vad som avses med att 
vara välutbildad — exempelvis goda kunskaper i svenska — och därefter behöver 
Utbildningsnämnden fastställa en komp etensmäs sig lägstanivå för alla 
lärarassistenter. Lärarassistenter ska exempelvis kunna arbeta med elevernas studieplaneringar, 
sköta frånvarorapportering, fungera som elevmentor samt skapa ordning och reda på lektionstid 
och under raster. Lärarassistenterna ska även kunna vakta under prov, arbeta som rastvakter och 
utföra vissa vaktmästerisysslor. 

Anställningen av lärarassistenter sker successivt och gedigna underlag tas fram av 
Analysenheten för att säkerställa att huvudmannen drar nytta av de erfarenheter som görs i 
praktiken i takt med att reformen byggs ut till  att omfatta alla skolor. Exempelvis diskuterar 
lärarna sina svar gemensamt och prioriterar bland erfarenheterna som sedan fångas upp på plats 
av Analysenheten — ett arbetssätt som skapar minimalt merarbete för lärarna. På samma sätt 
diskuterar lärarassistenterna sina erfarenheter. Analysenheten samlas även in dessa och beaktar 
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar i sina underlag till  
Utbildningsnämnden. Reformen med lärarassistenter inleds på högstadiet, där resultaten är som 
allra sämst, men ska sedan byggas ut så att den omfattar hela grundskolan och hela 
gymnasieskolan. 

Varje skola behöver särskilt redovisa på vilket sätt som lärarassistenterna kommer att 
bidra till: 

• att reducera lärarnas administration, 
• att minska lärarnas mötestid, 
• att tydliggöra rollfördelningen rektor—lärare—elev—lärarassistent—vårdnadshavare, 
exempelvis hur lärarassistenterna kan bistå lärarna och vårdnadshavarna, samt 
• att genom ovan nämnda åtgärder bidra till  att höja elevresultaten. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utgå ifrån dessa riktlinjer i sitt arbete. 
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Nämndinitiativ av Martin Wisell (KD) om återinförande av drogtester 

Jag föreslår nämnden besluta 

Att uppdra till förvaltningen att utreda hur drogtester inom skolorna i Uppsala kommun kan 

återinföras. 

Motivering 

Utbildningsnämnden beslutade 22 juni 2016 att avskaffa samarbetet med Ungdomscentrum kring 
drogtester av skolungdomar. 

Det har nu framkommit att droganvändningen på skolorna i Uppsala kommun ökat lavinartat sedan 
nämndens beslut. Elever och personal önskar därför att drogtesterna återinförs. 

Illegala droger utgör ett hot mot folkhälsan och de enskilda elevernas framtidsutsikter. Droger skapar 
ett framtida utanförskap som är förödande för individen och kostsamt för samhället, både 

ekonomiskt och i form av minskad trygghet. 

Martin Wisell (KD) 

K 
D 
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