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piats och tid

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.30

Beslutande

Cecilia Forss (M), ordförande
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e v ordf
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf
Héléne Brodin Rheindorf (M)
Alexandra Westman (M), t o m § 232
Gustaf Almkvist (M), fr o m § 233
Mats Jonsson (C)
Ulla Johansson (KD)
Tomas Lindh (S)
Ylva Stadeli (S)
Peter Lööv Roos (MP)
Karolin Lundström (V)

övriga deltagande

Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för föredragning av sina respektive
ärenden

utses att justera

Bengt Sandblad (S)

justeringens
plats och tid

Stadshuset, Vaksalagatan 15, 2013-12-16

Underskrifter

Sekreterare

Ersättare:

Alexandra Westman (M),
fr o m § 233, ej § 249
Anna-Lena Ettemo (FP)
Felicia Lundqvist (KD)
Helen Sverkel (S)
Tarja Onegård (MP)

Paragrafer

Ordförande
i

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-12-12

Datum för

Datum för anslags

anslags uppsättande

2013-12-18

nedtagande
Besvärstiden utgår

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2014-01-09
2014-01 -08

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

....K.^.k^

Kerstin Sundqvist, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§227
Föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

§228
Rapport - Förskole- och grundskoleverksamheterna inom Vård &
bildning (V&B)
Inger Jonsson, chef för förskolan (V&B) informerar om förskoleverksamheten.
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§229
Budget för år 2014. Dnr BUN-2013-1319
Beslut
att
enligt kontorets förslag fastställa budget för år 2014,
att

uppdra till Styrelsen för vård och bildning att erbjuda ferieskola under
sportlov och påsklov våren 2014 för elever i årskurs 9 som i sitt
höstterminsbetyg 2013 har betyget F i något av ämnena svenska,
svenska som andraspråk, engelska eller matematik, och att
erbjudandet ska gälla alla elever i Uppsala oavsett om de går i en
kommunal eller fristående skola,

att

de kommunala och de fristående grundsärskolorna samt de fristående
fritidshem som inte är integrerade med en fristående skola för
vårterminen 2014 får en engångsersättning som motsvarar 75 % av
skillnaden mellan skolornas ansökningar om tilläggsbelopp för
omfattande behov av särskilt stöd och de beslut om ersättning som
fattats av nämndens myndighetsenhet, samt

att

överlämna budget för år 2014 till kommunstyrelsen.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-29 till beslut. Kontoret föreslår
ytterligare förslag på följande två att-satser "att uppdra till Styrelsen för vård
och bildning att erbjuda ferieskola under sportlov och påsklov våren 2014 för
elever i årskurs 9 som i sitt höstterminsbetyg 2013 har betyget F i något av
ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik, och
att erbjudandet ska gälla alla elever i Uppsala oavsett om de går i en
kommunal eller fristående skola, samt att de kommunala och de fristående
grundsärskolorna samt de fristående fritidshem som inte är integrerade med
en fristående skola för vårterminen 2014 får en engångsersättning som
motsvarar 75 % av skillnaden mellan skolornas ansökningar om
tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd och de beslut om
ersättning som fattats av nämndens myndighetsenhet.".
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 oktober om ersättningar för
pedagogisk verksamhet för år 2014.
Barn- och ungdomsnämnden erhåller 3 601 268 tkr i kommunbidrag för år
2014. Det är en ökning inklusive volymförändring med 136 754 tkr jämfört
med föregående år. Den 25 november beslutade kommunfullmäktige om en
reviderad IVE avseende 2014 som innebar en ökning av kommunbidrag med
I I 200 tkr. I den reviderade IVE har kultur och fritidsverksamheten tillförts
4 000 tkr jämfört med den ram som beslutades i juni 2013 samt vård och
omsorg om funktionshindrade har tillförts 7 200 tkr jämfört med den ram som
beslutades i juni 2013.
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§230
Barn- och ungdomsnämndens arbetsgivaransvar m m
Kontoret redovisar medarbetare och arbetsbeskrivningar för de som barnoch ungdomsnämnden är arbetsgivare för.

§231
Barn- och ungdomsnämndens medborgardialog 2014. Dnr BUN-20131971
Beslut
att

inte inrätta en medborgarpanel.

Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för Bengt
Sandblads (S) yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger ordförandes förslag 2013-12-09 till beslut.
I januari 2013 gav nämnden kontoret i uppdrag att redovisa organisation,
kostnad och ansvar för start av medborgarpanel från hösten 2013.
Medborgarpanel innebär att kommunen bjuder in medborgare att delta i en
grupp som under en längre tid med jämna mellanrum får frågor att besvara
kring utveckling av det samhälle de lever i och om de tjänster som
kommunen, i detta fall nämnden erbjuder.
Nämnden ser dock för närvarande inte något område där nämnden skulle få
information som nämnden kan nyttja och som nämnden inte kan få genom
direktkontakt med medborgare.
Yrkanden
Bengt Sandblad (S) yrkar att nämnden inrättar medborgarpanel.
Alexandra Westman (M) yrkar i enlighet med ordförandes förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot
Alexandra Westman (M) och finner bifall till Alexandra Westmans (M)
yrkande.
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§232
Stadsarkivet - Tillsynsbesök. Dnr BUN-2013-1710
Beslut
att

som svar på Rapport - tillsynsbesök till Stadsarkivet avge upprättat
förslag till skrivelse med bifogad åtgärds- och tidplan.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11 -08 till beslut.
Stadsarkivet har gjort tillsyn av barn- och ungdomsnämndens förvaring av
allmänna handlingar. Stadsarkivet vill ha skriftligt besked om vilka åtgärder
som nämnden planerar att vidta samt tidsplan utifrån föreläggandet.

§233
Avrapportering av internkontroll. Dnr BUN-2013-0074
Beslut
att
godkänna den tredje av tre avrapporteringar av internkontrollen 2013,
att

överlämna avrapporteringen av internkontroll 2013 till
kommunstyrelsen, samt

att

ge kontoret i uppdrag att i internkontrollplanen för 2014 förelägga
nämnden förslag till förbättringar av internkontrollen.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-06 till beslut.
Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna
kontrollen till kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden beslutade den
14 februari 2013 om reviderad internkontrollplan för 2013 enligt kontoret för
barn, ungdom och arbetsmarknads förslag men med revideringar avseende
fler avstämningstillfällen under 2013.
Ordföranden föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter
att ge kontoret i uppdrag att i internkontrollplanen för 2014 förelägga
nämnden förslag till förbättringar av internkontrollen.
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§234
Remiss - Motion av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och
kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun. Dnr BUN-20131648
Beslut
att
som svar på motion om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande
bör genomsyra Uppsala kommun till kommunstyrelsen avge upprättat
förslag till yttrande innebärande att nämnden anser att motionen ska
avslås avseende den del som rör nämnden.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadeli (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-21 till beslut.
Motionären anser att det är viktigt att cirkulär ekonomi får fäste i
samhällsplaneringen med syfte att lösa klimatfrågan, resurskriser och
miljöproblem. Motionären yrkar att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag
att till de fristående skolorna i kommunen erbjuda material för att arbeta med
cirkulär ekonomi. Nämnden framför att det enligt skollagen är det
huvudmannen, som ansvarar för utbildningen. Huvudmanen ansvar också
för att läroplanerna följs. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om
hållbar utveckling, men huvudmannen väljer hur detta ska ske. Barn- och
ungdomsnämnden anser att de delar i motionen som rör nämnden ska
avslås. Om kommunfullmäktige ändå beslutar att nämnden ska tillhandahålla
material kommer detta att innebära ökade kostnader, som inte ryms inom
nämndes budget för år 2014.
Yrkanden
Karolin Lundström (V) yrkar att nämnden avger yttrande innebärande att
nämnden anser att motionen ska bifallas.
Cecilia Forss (M) yrkar enligt kontorets förslag där förslaget är att inte bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande mot eget
och finner bifall till eget yrkande.
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§235
Detaljplan för kvarteret Diset, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-1688
Beslut
att

som svar på detaljplan för kvarteret Diset Uppsala kommun, till plan
och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-04 till beslut.
Detaljplanen innebär i korthet att 90 lägenheter möjliggörs i kvarteret Diset
på mark som i nuläget används till parkering. Nämnden har inte något att
invända under förutsättning att tillräckligt med förskole- och grundskoleplatser kan tillskapas i detaljplanens närhet. Nämnden ser det som positivt
att barnperspektivet är beaktat.

§236
Detaljplan för kvarteret Bredablick, del av, Uppsala kommun. Dnr BUN2013-1682
Beslut
att
som svar på detaljplan för kvarteret Bredablick, del av, Uppsala
kommun, till plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till
yttrande.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-05 till beslut.
Detaljplanen innebär i korthet att komplettera kvarteret Bredablick med ett
nytt flerbostadshus innehållande 50-55 lägenheter. Nämnden har inget att
invända mot detaljplaneförslaget under förutsättning att tillräckligt med
förskoleplatser och grundskoleplatser kan tillskapas i planens närhet.
Nämnden ser positivt på att samrådshandlingen, trots att gårdarna blir små
betonar vikten av att förhöja vistelsekvaliteterna i kvarterets båda
gårdsmiljöer. Det är viktigt att lyfta in barnperspektivet, som helt saknas i
samrådshandlingen. Planhandlingen behöver kompletteras med ett tydligt
barn- och ungdomsperspektiv.
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§237
Detaljplan för kvarteret Kantorn, del av, Uppsala kommun. Dnr BUN2013-1649
Beslut
att
som svar på detaljplan för kvarteret Kantorn, del av, Uppsala kommun,
till plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-13 till beslut.
Detaljplanen innebär i korthet att komplettering av 600 bostäder på befintliga
bostadsgårdar i kvarteret Kantorn prövas. Nämnden har inget att invända
mot detaljplaneförslaget under förutsättning att tillräckligt med framför allt
förskoleplatser kan tillskapas i detaljplanens närhet. Nämnden ser positivt på
att samrådshandlingen så tydligt poängterar grönytornas och gårdarnas
betydelse för rekreation och aktiviteter samt att planen innehåller
trygghetsskapande åtgärder i samband med den nya bebyggelsen.
Nämnden ser vidare positivt på att barnperspektivet har beaktats.

§238
Tillgång och efterfrågan
Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser.
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§239
Förslag till Rutin för elevregistrering i kommunala skolor och fristående
skolors ansvar för skolpliktiga elever. Dnr BUN-2013-1993
Beslut
att
med redaktionella ändringar anta föreslagna Rutiner för
elevregistrering i kommunala skolor, samt
att

med redaktionella ändringar anta förslaget Fristående skolors ansvar
för skolpliktiga elever.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-25 till beslut.
Enligt 7 kap 21-22 §§ skollagen har alla barn i skolpliktig ålder rätt till
utbildning och hemkommunen har ansvar att bevaka skolgången för dessa
barn samt följa upp en eventuell frånvaro. Med anledning av
Skolinspektionens kritik mot Uppsala kommun har den nuvarande rutinen för
kommunala skolors elevregistrering och fristående skolors ansvar setts över
och föreslås revideras. Förslaget tydliggör ansvarsfördelningen mellan de
kommunala skolorna, de fristående skolorna och barn- och
ungdomsnämnden. Begreppen för olika typer av frånvaro definieras för att
underlätta rektorernas arbete.
Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande
ledamöter att godkänna förslagen med redaktionella ändringar.
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§240
Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Dnr BUN-2013-1995
Beslut
att

anta de i ärendet föreslagna reglerna gällande antagning till
förskoleklass och grundskola.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-06 till beslut.
En översyn har gjorts av nuvarande skolvalsregler, ansvarsfrågan kring
dessa samt delegationen för antagning till skola mot bakgrund av att
nuvarande regler befunnits otydliga. Mot bakgrund av skollagens definition
av närhetsprincipen samt att vårdnadshavare uppmanas göra ett aktivt val av
skola föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta om regler för antagning
till förskoleklass och grundskola. Antagning föreslås ske enligt följande
principer: särskilda skäl, syskonförtur samt närhet till hemmet definierat som
relativ närhet.
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§241
Internavtal 2014 för de pedagogiska verksamheterna för barn 0-15 år.
Dnr BUN-2013-1925
Beslut
att
godkänna förslag till internavtal 2014 med Styrelsen för vård och
bildning om grundskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg
och obligatorisk särskola, samt
att

återremittera internavtal 2014 för förskoleverksamhet för
omförhandling avseende tider för öppethållande.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-26.
Förslag till avtal omfattar verksamheterna förskola, förskoleklass,
skolbarnsomsorg, grundskola och obligatorisk särskola. Avtalet har
förhandlats fram av strateger inom kontoret för barn, ungdom och
arbetsmarknad och verksamhetsansvariga inom Uppsala vård och bildning.
Avtalet gäller för tiden 1 januari till 31 december 2014.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 oktober 2013 om
ersättningar för pedagogisk verksamhet.
Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande
ledamöter att återremittera internavtal 2014 för förskolverksamhet för
omförhandling avseende tider för öppethållande.
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§242
Internavtal 2014 om mottagning av nyanlända barn och elever i åldern
1-15 år i pedagogisk verksamhet i Uppsala kommun. Dnr BUN-20131924
Beslut
att
godkänna förslag till internavtal 2014 med Styrelsen för vård och
bildning om mottagning av barn och elever i förskola,
grundskoleverksamhet, förskoleklass och obligatorisk särskola.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-26 till beslut.
Förslag till avtal omfattar mottagning av barn och elever i verksamheterna
förskola, förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola. Avtalet har
förhandlats fram av strateger inom kontoret för barn, ungdom och
arbetsmarknad och verksamhetsansvariga inom Uppsala vård och bildning.
Avtalet gäller för tiden 1 januari till 31 december 2014.

§243
Avtalsersättning 2014 till Styrelsen för vård och bildning för
fritidsverksamhet. Dnr BUN-2013-1957
Beslut
att fastställa avtalsersättningen till Styrelsen för vård och bildning för
fritidsgårdar, fritidsklubbar, ungdomsevenemang och kulturhuset
Grand till 41 637 000 kronor år 2014.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättning regleras kalenderårsvis.
Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % i uppräkning till fritidsgårdar och
ungdomsevenemang och med 2,4% till fritidsklubbar av 2013 års ersättning.
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§244
Avtalsersättning 2014 till Styrelsen för vård och bildning för
Stenhagens bildnings- och kulturcentrum. Dnr BUN-2013-1990
Beslut
att fastställa avtalsersättningen till styrelsen för vård och bildning för
Stenhagens bildnings- och kulturcentrum till 443 000 kronor år 2014.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadeli (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättning regleras kalenderårsvis.
Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av 2013 års
ersättning.

§245
Avtalsersättning 2014 till Styrelsen för vård och bildning för Uppsala
musikskola. Dnr BUN-2013-1987
Beslut
att fastställa avtalsersättningen till styrelsen för vård och bildning för
Uppsala musikskola till 25 839 000 kronor år 2014.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen regleras
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av
2013 års ersättning.
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§246
Avtalsersättning 2014 till Uppsala läns 4H. Dnr BUN-2013-1963
Beslut
att

fastställa avtalsersättningen till Uppsala läns 4H till 870 000 kronor år
2014.

Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadeli (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-25 till beslut.
Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen 2014 regleras med
2,5 % uppräkning av 2013 års ersättning.

§247
Avtalsersättning 2014 till Upplands Idrottsförbund för idrottsskolor. Dnr
BUN-2013-1958
Beslut
att fastställa avtalsersättningen till Upplands Idrottsförbund till 1 071 000
kronor år 2014.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2012-2014. Avtalsersättningen fastställs
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av
2013 års ersättning.
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§248
Avtalsersättning 2014 till Föreningen Ungdomens Hus. Dnr BUN-20131959
Beslut
att fastställa avtalsersättningen till Föreningen Ungdomens Hus till
691 000 kronor år 2014.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadeli (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2012-2014. Avtalsersättningen fastställs
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av
2013 års ersättning.

§249
Avtalsersättning 2014 till KFUK-KFUM Uppsala. Dnr BUN-2013-1961
Beslut
att

fastställa avtalsersättningen till KFUK-KFUM Uppsala till 7 959 000
kronor år 2013.

Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Jäv
Alexandra Westman (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandladet av
ärendet.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen regleras
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av
2013 års ersättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-12-12

Barn- och ungdomsnämnden

Sid
16

§250
Avtalsersättning 2014 till Studiefrämjandet för fritids- och
kulturverksamhet i Ekeby, Stenhagen och Gottsunda. Dnr BUN-20131960
Beslut
att fastställa avtalsersättningen till Studiefrämjandet i Uppsala län
avseende fritids- och kulturverksamhet med Studiefrämjandets
kulturskola till 1 010 000 kr kronor år 2014.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen regleras
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av
2013 års ersättning.

§251
Avtalsersättning 2014 till Föreningen Fyrisgården. Dnr BUN-2013-1962
Beslut
att

fastställa avtalsersättningen till styrelsen för Föreningen Fyrisgården till
996 000 kronor för år 2014.

Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2011-2014. Avtalsersättningen ska regleras
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av
2013 års ersättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-12-12

Barn- och ungdomsnämnden

Sid
17

§252
Avtalsersättning 2014 till Nämnden för Diakonicentrum Uppsala. Dnr
BUN-2013-1964
Beslut
att
fastställa avtalsersättningen till Nämnden för Diakonicentrum till
295 000 kronorår 2014.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal om fritidsverksamhet för ungdomar finns för perioden 2012-2014.
Avtalsersättningen regleras kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras
med 2,5 % uppräkning av 2013 års ersättning.

§253
Avtalsersättning 2014 till Upsala Idrottsförening. Dnr BUN-2013-1965
Beslut
att

fastställa avtalsersättningen till Upsala Idrottsförening till 434 000
kronor år 2014.

Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2012-2014. Avtalsersättningen regleras
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av
2013 års ersättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-12-12

Sid
18

§254
Avtalsersättning 2014 till Gamla Uppsala Missionsförsamling. Dnr BUN2013-1966
Beslut
att fastställa avtalsersättningen till Gamla Uppsala Missionsförsamling till
588 000 kronor år 2014 för Österledskyrkans musikskola.
Reservationer
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande,
bilaga 2.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-22 till beslut.
Avtal finns för perioden 2012-2014. Avtalsersättningen regleras
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,5 % uppräkning av
2013 års ersättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-12-12

Barn- och ungdomsnämnden

Sid
19

§255
Fredsåret 2014. Dnr BUN-2013-1991
Beslut
att

ur nämndens budget för fritid-kultur år 2013 avsätta 500 000 kronor till
insatser inför Fredsåret 2014, samt

att

VOX Publicum, Uppsala Musikskola, Scenkonst Uppsala, Teater Aros,
Studiefrämjandet och ABF Musikfabriken erhåller bidrag för aktiviteter
inför Fredsåret 2014, samt

att

delegera till uppdragschef att besluta om bidrag utifrån aktivitet.

Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-12 till beslut.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder, styrelser och
kommunala bolag att inom sina verksamhetsområden förbereda och delta i
fredsåret år 2014. Syftet med fredsåret är att stärka Uppsalas kopplingar till
fredsarbete, fredsforskning och fredskultur vilket även varit en viktig del av
Kultur för utveckling och nätverket Världsklass Uppsala arbete. Uppsala ska
positionera sig som fredsstad. Nämndens uppdrag är insatser i samverkan
med externa aktörer med målgrupp barn och ungdom.
Nämnden föreslås avsätta 500 000 kronor ur budget för verksamhetsområdet fritid-kultur för insatser inför fredsåret.

§256
Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning om insatser för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Dnr BUN-2013-2014
Beslut
att
godkänna förslag till internavtal 2014 med Styrelsen för vård och
bildning om insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-11-28 till beslut.
Förslag till internavtal för år 2014 har förhandlats fram mellan kontoret och
Vård & bildning. Avtalet avser insatser för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning.

Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-12-12

Sid
20

§257
Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende Eksätra
hem för vård eller boende (HVB) med resursskola. Dnr BUN-2013-2066
Beslut
att
godkänna förslag till internavtal 2014 med Styrelsen för vård och
bildning avseende Eksätra hem för vård eller boende (HVB) med
resursskola.
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-06 till beslut.
Förslag till internavtal för år 2014 har förhandlats fram mellan kontoret och
Vård & bildning. Avtalet avser insatser för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning.

§258
Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende
Rosenhill hem för vård eller boende (HVB). Dnr BUN-2013-2067
Beslut
att
godkänna förslag till internavtal 2014 med Styrelsen för vård och
bildning avseende Rosenhill hem för vård eller boende (HVB).
Ärendet
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-06 till beslut.
Förslag till internavtal för år 2014 har förhandlats fram mellan kontoret och
Vård & bildning. Avtalet avser insatser för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Uppsala
••KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-12-12

Barn- och ungdomsnämnden

Sid
21

§259
Rapporter
Helen Sverkel (S) och Anna-Lena Ettemo (FP) informerar om möte med
Uppsalas Kristna Råd där man lyfte problemet med tiggare i Uppsala.
Cecilia Forss (M) informerar om att kommunen ger stöd via kyrkor i
Uppsala kommun.
Ulla Johansson (KD) och Karolin Lundström (V) har varit på Mötesplatsen
för sista gången då den läggs ner. Barnombudsmannen ser över nya
former för möten och dialog och som kan ersätta Mötesplatsen.
Gustaf Almkvist (M) och Ylva Stadell (S) informerar om möte med
Ungdomens Hus. Fyllnadsval till styrelsen för Ungdomens Hus har gjorts.
Ungdomens Hus har cirka 700 medlemmar.

§260
Klagomål och synpunkter
Beslut
att

lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna.

Ärendet
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas.

§261
Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för
kännedom)
Beslut
att
lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser
till handlingarna.
Ärendet
I ärendet anmäls inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Uppsala
••KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-12-12

Barn- och ungdomsnämnden

Sid
22

§262
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
att

lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut.

§263
Anmälan av protokoll
Beslut
att

lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 31 oktober
2013 till handlingarna.

Ärendet
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 31 oktober 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUN 2013-12-12
§ 234, Bilaga 1

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun
2013-12-12, ärende 1.7
Remiss - Motion av Emma Wallrup (v) om att cirkulär ekonomi och
kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun

V i inom den rödgröna oppositionen i barn- och ungdomsnämnden instämmer med motionären
att klimatfrågan är en stor ödesfråga som vi måste lösa genom att se över vår produktion och
konsumtion. Cirkulär ekonomi och det tänkande som kommer med begreppet är ett viktigt
steg för att samhället ska utvecklas och omställas i riktning mot ett långsiktigt hållbart
samhälle, både ekologisk och ekonomiskt. Skolan har en central roll i denna omställning och
alla skolor, oavsett huvudman bör erbjudas stöd att arbeta med cirkulär ekonomi. De flesta
skolor har redan idag ett stort intresse och engagemang för miljöarbete, källsortering och
kretsloppstänkande. Cirkulär ekonomi ser vi som ett progressivt nästa steg i arbetet för hållbar
utveckling. V i anser därför att Barn- och ungdomsnämnden bör ställa sig bakom förslaget och
erbjuda friskolorna stöd i detta viktiga arbete.

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

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden
Peter Lööv Roos, ledamot

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden
Karolin Lundström, ledamot

^
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BUN 2012-12-12
§§ 243-254, Bilaga 2

Särskilt yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun
2013-12-12, ärende 4.1 -4.12
Avtalsersättning inom kultur och fritid för barn och unga

Vi inom den rödgröna oppositionen i barn- och ungdomsnämnden anser att det beslut som den
borgerliga majoriteten antagit för år 2014-2017, när det gäller stöd inom kultur och fritid för
barn och unga är otillräckligt. Det gäller både stödet till verksamhet i egen regi och till
föreningar.
Hade vi varit i majoritet i kommunfullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden hade
förutsättningar och innehåll i avtalen sett annorlunda ut. Ambitionerna hade varit högre och vi
hade gjort fler satsningar av förebyggande karaktär.
De föreningar som är aktiva inom området gör väldigt viktiga insatser och är i behov av mer
stöd. yfViade även gjort fler satsningar, t ex på en kulturskola för barn och unga i Uppsala.

rpps^k 2013-12-15

v IV"

Förs^ocxaldemokraterna i barn- och ungdomsnämnden
Bengt Sandblad, 2e vice ordf.
För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden
Peter Lööv Roos, ledamot

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden
Karolin Lundström, ledamot

