
Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-04-26 

Sid 

piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, klockan 15.00-17.00 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Ingvild Segersam (KD), fr o m § 96 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf Helen Sverkel (S) 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Mattias Kristenson (S) 
Marcus Nåsby (M) 
Gustaf Almkvist (M) 
Eleonore Lundkvist (M) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadeli (S) 
Miriam Hollmer (MP) 
Lisa Skiöld (V) 

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

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Munin, 2012-05-04 

Sekreterare ....̂ 77̂?.bri-v....5.̂ ^̂ JL< f̂'.>̂ .lT Paragrafer 95-111 

Kerstin Sunjdqvjst-— 

ledjlia Foj 

i 

Ordförande 

Justerande 

ngt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2012-04-26 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2012-05-08 nedtagande 2012-05-30 
Besvärstiden utgår 2012-05-29 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift .XXftfié^ 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§ 9 5 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställes enligt förslag. 

§ 9 6 

Pedagogiska lokaler 

Muntlig redovisning av planering av pedagogiska lokaler ges. Minst 
600 platser beräknas vara klara till januari 2013. 

§ 9 7 

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

Beslut 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid föregående sammanträde gavs kontoret i uppdrag att ge en utförligare 
redovisning vad avser elevinflytande. I föregående rapport var 
sammanställningen inte korrekt då frågorna inte var desamma mellan åren. 
Rapporten kommer att rättas till utifrån det framkomna. 
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§ 9 8 

Detaljplan för kv Vänge 2:29, Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-0120 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Vänge 2:29, Uppsala kommun, till plan- och 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-30 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att uppföra en ny 
förskola i 4 avdelningar med 72 platser i Vänge. Nämnden tillstyrker 
detaljplanen, som ger möjlighet att tillgodose behovet av fler förskoleplatser 
samt indirekt behovet av fler grundskoleplatser. Nämnden anser att det ska 
skrivas in i planhandlingen att förskoletomten ska vara inhägnad. Nämnden 
ser positivt på att barnperspektivet är beskrivet i många avseenden. 

Detaljplan för Norby 49:1 och 63:1 m fl, Uppsala kommun, enkelt 
planförfarande. Dnr BUN-2012-0134 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Norby 49:1 och 63:1 m fl, Uppsala kommun, 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-04-02 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att medge 
förskoleverksamhet i tre småhus i mellersta respektive i västra Norby, som 
idag används för detta ändamål. Nämnden tillstyrker förslaget. 

§ 9 9 
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§100 

Detaljplan för Sunnersta 56:26, Uppsala kommun, enkelt 
planförfarande. Dnr BUN-2012-0142 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Sunnersta 56:26, Uppsala kommun, till plan-

och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande innebärande 
att nämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneändring. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-04-02 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att medge 
förskoleverksamhet i ett småhus i norra Sunnersta, som idag används för 
detta ändamål. Nämnden tillstyrker förslaget. 

Detaljplan för Sunnersta 84:18, Uppsala kommun, enkelt 
planförfarande. Dnr BUN-2012-0141 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Sunnersta 84:18, Uppsala kommun, till plan-

och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande innebärande 
att nämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneändring. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-04-02 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att medge 
förskoleverksamhet i ett småhus i mellersta Sunnersta, som idag används 
för detta ändamål. Nämnden tillstyrker förslaget. 

§101 
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§102 

Detaljplan för Sunnersta 104:15, Uppsala kommun, enkelt 
planförfarande. Dnr BUN-2012-0143 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Sunnersta 104:15, Uppsala kommun, till 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-04-02 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att medge 
förskoleverksamhet i ett småhus i sydvästra Sunnersta, som idag används 
för detta ändamål. Nämnden tillstyrker förslaget. 

Detaljplan för Sunnersta 123:4, Uppsala kommun, enkelt 
planförfarande. Dnr BUN-2012-0144 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Sunnersta 123:4, Uppsala kommun, till plan-

och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande innebärande 
att nämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneändring. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-04-02 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att medge 
förskoleverksamhet i ett småhus i södra Sunnersta, som idag används för 
detta ändamål. Nämnden tillstyrker förslaget. 

§103 
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§104 

Barn- och ungdomsnämndens myndighetsenhet 

Kontoret informerar om att en översyn pågår inom nämndens 
myndighetsenhet. 

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. 

§106 

Tillsynsärenden 

Beslut 
att delegera till presidiet att fatta nödvändiga beslut avseende 

Storgården Musik- och Naturförskola. 

Ärendet 
Kontoret informerar om tillsynsbesök på Storgården Musik- och 
Naturförskola 23 april 2012. Vid besöket framkom oklarheter kring 
verksamheten. 

Nämnden föreslår att delegera till presidiet att fatta nödvändiga beslut 
angående Storgården Musik- och Naturförskola. 

§105 
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§107 

Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående att barn i förskolan 
måste få vistas i en "giftfri" miljö. Dnr BUN-2012-0131 

Beslut 
att som svar på motion angående att barn i förskolan måste få vistas i 

en "giftfri" miljö till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till 

Reservationer 
Miriam Hollmer (MP), Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadeli 
(S) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-03-19 till beslut. 

I motion väckt av Maria Gardfjell (MP) föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att ge barn- och ungdomsnämnden i uppgift att tillsammans med 
miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram miljökrav och en handlingsplan för 
hur förskolorna i Uppsala kommun snabbt ska bli mer hälsosamma att 
vistas i för barnen. Nämnden instämmer i att barns miljö ska vara så giftfri 
som möjligt och utgår ifrån att gällande lagar et cetera följs vid kommunal 
upphandling och inköp. Nämnden anser inte att det är nämnden som är 
den som ska vara ansvarig för att ta fram eventuella miljökrav samt en 
handlingsplan. Om några riktlinjer eller dokument behövs föreslås att 
ansvaret ges till miljö- och hälsoskyddsnämnden i sammarbete med 
kommunens inköpsavdelning. 

Yrkanden 
Miriam Hollmer (MP) yrkar med instämmande av Bengt Sandblad (S) och 
Lisa Skiöld (V) att motionen ska bifallas. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Miriam Hollmers (MP), Bengt Sandblads 
(S) och Lisa Skiölds (V) yrkande mot eget och finner bifall till eget yrkande. 

yttrande. 
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108 

Uppföljning av familjecentrerat arbetssätt - ett samarbete mellan 
mödravårdscentral (MVC), barnavårdscentral (BVC), öppen förskola 
och råd och stöd. Dnr BUN-2012-0125 

Beslut 

att lägga uppföljning av familjecentrerat arbetssätt till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-04-04 till beslut. 
I samverkansavtalet kring familjecentrerat arbete Uppsala kommun -
Landstinget i Uppsala län framgår att verksamheten årligen ska följas upp. 
Verksamhetsuppföljning/kvalitets-redovisning har inkommit från samtliga 
verksamhetsenheter. 

Samtliga kvalitetsredovisningar beskriver på ett fylligt och konkret sätt 
verksamheten på varje familjecentral. Samordnarna för respektive enhet 
har utvecklat sitt sätt att beskriva sin verksamhet och en samstämmighet är 
tydlig. Under 2011 beskrivs positiva effekter av Gottsundas 
samlokalisering, 2010, och Gamla Uppsalas delning till två familjecentraler. 
Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår för att föräldrastödet ska bli mer 
likvärdigt genom att en ny modell med 13 träffar införs på några 
familjecentraler. Att vara en grupp med yrkespersoner från de olika 
verksamheterna inom det familjecentrerade arbetet som respekterar 
varandras kunskap och kompetens påverkar tryggheten i varje 
samverkansgrupp på ett positivt sätt. Att dessutom vara samlokaliserade 
bidrar ytterligare till att utveckla familjecentralen och detta gynnar 
familjerna. En brist sedan tidigare är att uppföljningsenkäter till föräldrar 
har genomförts på olika sätt. En arbetsgrupp har under året arbetat fram 
en gemensam uppföljningsenkät som ska delas ut till föräldrar under 
hösten 2012. Föräldraenkäten kommer att vara översatt till de mest 
förekommande språken. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-04-26 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
9 

§109 

Justering av avgifter i samband med LSS-insatser. Dnr BUN-2012-
0192 

Beslut 
att enskild ska erlägga avgift för matkostnad med 70 kronor per heldag 

och 35 kr per halvdag vid insatsen korttidsvistelse utanför hemmet 
och bostad med särskild service, 

att enskild ska erlägga avgift för mellanmål och lunch under lov, med 
300 kronor i månaden vid insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 

att förälder till barn och ungdom under 18 år som får omvårdnad i annat 
hem är det egna i skälig utsträckning enligt 20 § LSS ska bidra till 
kommunens kostnader för omvårdnaden, 

att enskild från 17 år ska erlägga hemsjukvårdsavgift, samt 

att ovan avgifter gäller från och med 1 augusti 2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-04-04 till beslut. 

Kommunen har rätt att ta ut avgift för måltid i anslutning till LSS-insatser. 
Avgiften ska vara skälig och får inte överstiga kommunens självkostnad. 

12 år, 
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§110 

Revidering av nämndens riktlinjer för insatser till barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning. Dnr BUN-2012-0192 

Beslut 
att anta föreliggande förslag till riktlinjer för insatser till barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-04-04 till beslut. 

Kontoret har reviderat nämndens riktlinjer beslutade under 2009. Arbetet 
har skett i dialog med myndighetsenheten och utifrån gällande rättspraxis. 

Syftet med förslaget är att skapa enhetlighet i synsätt och bedömningar 
och i förekommande fall ange en ambitionsnivå för insatser riktade till barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning. Förslaget beskriver de två 
huvudsakliga lagarna på området, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2012-04-26 
Sid 
11 

§111 

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

Beslut 
att samtycka till fortsatt samverkan gällande närvård med landstinget i 

Uppsala län, 

att med 30 000 kr medfinansiera en tjänst (12,5 procent) som 
närvårdskoordinator till projektet Katamaran för perioden 1 
september 2012-31 december 2012. Detta under förutsättning att 
socialnämnden för barn och unga beslutar om medfinansiering till lika 
stor del, 

att med 90 000 kr medfinansiera en tjänst (12,5 procent) som 
närvårdskoordinator till projektet Katamaran för perioden 1 januari 
2013-31 december 2013. Detta under förutsättning att 
socialnämnden för barn och unga beslutar om medfinansiering till lika 
stor del, samt 

att kortfattad och konkret utvärdering av projektet Katamaran ska ges till 
nämnden vid årsskiftet 2012-2013 samt årsskiftet 2013-2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag (2012-04-03) till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 21 januari 2010, att i samverkan 
med landstinget och berörda uppdragsnämnder ge en koordinator, med 
kompetens från både kommunens och landstingets verksamhetsområden 
ett treårigt uppdrag, 2010-2012. Kostnaden för närvårdskoordinator har 
kontoret för vuxna med funktionshindrade (numera kontoret för hälsa, vård 
och omsorg) stått för. 

Beslutet förutsätter att socialnämnden för barn och unga medfinansierar 
närvårdskoordinators lön då projektet berör båda nämnderna. 

Nämnden har redan i dag ett samverkansavtal med landstinget om stöd till 
barn och unga 0-20 år. 

Innan projekttidens utgång 2014 ska nämnden föreläggas utvärdering av 
projektet Katamaran. 
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§112 

Rapporter 

Miriam Hollmer (M) har tillsammans med Gustaf Almkvist (M) besökt 
Ungdomens Hus, mötet var positivt. 

§113 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 
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§114 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

Ärendet 

I ärendet anmäles inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

§115 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäles delegationsbeslut enligt lista. §116 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäles protokoll från nämndsammanträde 2012-03-29. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Yttrande vid avslag på bifallsyrkande på Motion väckt av Maria Gardfjell angående att barn i 

förskolan måste få vistas i en "gi f t f r i " miljö: 

Genom att behandla ärendet som en renodlad inköpsfråga missar nämndens svar delvis motionens 

intentioner. I svaret konstateras att man utgår från att gällande lagar och regler följs vid upphandling 

etc, och att eventuella riktlinjer inte är BUN:s ansvarsområde utan bör ligga på Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden samt kommunens inköpsavdelning. Detta är att tolka motionen för snävt. 

Mil jöpartiet vill betona att en lägre utsatthet för kemiska risker för barn även handlar om att redan 

nu genomföra de åtgärder som finns inom räckhåll för att minska andelen gifter. Det kan t ex handla 

om att informera förskolor och föräldrar om hur man kan göra för att undvika gifter. Med andra ord 

är det inte enbart en fråga om riktlinjer vid inköp i framtiden, utan motionens intention är även att 

ge i uppdrag att se över situationen som den ser ut i förskolorna idag för att genomföra förändringar 

redan nu. En handlingsplan kan där ses som en hjälp för de förskolor och föräldrar som gärna ser att 

andelen gifter i barnens vardag minimeras. 

c\ 'V °-) 1 r Q-^L^r Co uv\ \yv 3 f > f 

För Miljöpartiet i Barn- och ungdomsnämnden 

Miriam Hollmer (ledamot) 


