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piats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.30 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Tarja Onegård (MP), fr o m § 219-229, 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordförande och fr o m § 231 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Alexandra Westman (M), ej § 230 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Mats Jonsson (C) 
Felicia Lundqvist (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadeli (S), f r o m §219 
Peter Lööv Roos (MP) 
Tarja Onegård (MP), t o m § 218 och § 230 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Jan Holmlund, t f 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, Stationsgatan 12, 2014-11-10 

Sekreterare ....L^..tUta Su^^l*cj- Paragrafer 217-235 
Kerstin Sundqyk 

zJz22x0>.. 

Justerande 

Bengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-10-30 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2014-11-12 nedtagande 2014-11-04 
Besvärstiden utgår 2014-12-03 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift tata^ll 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§217 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Sammanträden november 2014 
EU-migrant 
Ribbingebäck 

Remiss - Ändring av Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna 
i Uppsala kommun m m. Dnr BUN-2014-1493 

Beslut 
att som svar på remissen Ändring av Reglemente för kommunstyrelsen 

och nämnderna i Uppsala kommun m m till kommunstyrelsen avge 
upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-13 till beslut. 

Ett förslag till nytt reglemente för Uppsala kommuns nämnder, inklusive 
kommunstyrelsen har utarbetats med anledning av att en ny 
nämndorganisation införs 1 januari 2015. Nämnden anser att reglementet 
ska spegla varje nämnds ansvar och inte vara en blandning av ansvar och 
utförande. Nämndernas ansvar ska uttryckas på samma "nivå". 
Kommunstyrelsens ansvar för regelreformering ska preciseras. § 17, punkt 2 
ska utgå alternativt kompletteras med särskild utbildning förvuxna. Ordet 
kommunal strykas i kommunal vuxenutbildning. § 17, punkt 3. Språkskola 
ska strykas. Språkskola är detsamma som modersmålsundervisning, 
reglerat i skollagen och ingår alltså i punkt 1. Tillsyn eller godkännande av 
fristående verksamheter enligt skollagen - förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem - saknas och ska kompletteras utbildningsnämndens ansvar 
alternativt att kommunstyrelsen tar över detta ansvar. Nämnden anser dock 
att detta är ett sämre alternativ. Ansvar och arbete gällande skolskjuts ska 
förtydligas. Reglementet skulle bli tydligare och mer läsbart om en 
uppräkning gjordes av vad som ingår i kommunala skolväsendet enligt 
skollagen. 

§218 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§219 

Internkontroll 2014. Dnr BUN-2013-2128 

Beslut 
att godkänna förslag till åtgärder utifrån brister konstaterade i 

internkontrollen 2014, 

att ge kontoret i uppdrag att genomföra informationsinsatser enligt förslag, 

att med förslaget om att riskområde inköp tas bort, revidera 
internkontrollplanen för 2014 enligt förslag där ändringar gjorts 
avseende kontroll av hantering av delegationsbeslut och tillägg gjorts 
avseende kontroll av mutor och jäv, 

att ge kontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer och avtal för systemet Solen 
skolskjuts enligt förslag, 

att ge kontoret i uppdrag att till nämnden 27 november 2014 redovisa 
vidtagna åtgärder för redovisade brister. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-23 till beslut. 

Förslag till åtgärder utifrån brister konstaterade i internkontrollen 2014: 
Kvalitetssäkring av avtal - Inga åtgärder vidtas, eftersom avtalstypen 
avvecklas. 
Konkurrensneutral upphandling - Upphandlingsstödet kommer att 
kvalitetssäkras. 
Säker sekretesshantering - Kontoret tar initiativ till att utbildning 
genomförs. 
Korrekt hantering av delegationsbeslut - De sena redovisningarna till 
nämnd påtalas för berörda personer. 
Korrekt hantering av ärenden i DokÄ - Nya rutiner har redan införts. 
Representation till anställda och förtroendevalda samt extern 
representation - Felaktigheterna påtalas för berörda personer. 
Korrekta utbetalningar - Nya rutiner kring utbetalningar har redan 
införts. 

Informationsinsatser 
Kontoret föreslår att information ges till politiker och tjänstemän om jäv och 
om kommunens policy för mutor, upphandling och regler för bisysslor. 

Kontroller av mutor och jäv 
Det finns redan idag kontrollmoment som skulle kunna leda till att mut- och 
jävssituationer avslöjas. Som komplettering till detta föreslår kontoret att 
ytterligare en kontroll genomförs: 

Webbenkät till politiker och tjänstemän om kunskap om mutor och jäv. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Översynen av internkontrollen avseende IT-system 
Översynen av internkontrollen avseende IT-system visar att nämnden till 
största del lever upp till kommunstyrelsens krav. När det gäller systemen 
Muro och Solen skolskjuts finns dock brister. Kontoret föreslår dock att det 
inte görs några revideringar av internkontrollplanen utifrån 
kommunstyrelsens nya direktiv utan att konstaterade brister istället hanteras 
i dokumentationen för respektive system. 

Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att riskområde inköp tas bort från internkontrollplanen, samt att 
kontoret ges i uppdrag att till nämnden den 27 november 2014 redovisa 
vidtagna åtgärder för redovisade brister. 

§220 

Sammanträden november 2014 

Beslut 
att arbetsutskottet sammanträder den 21 november, kl 10.00 och 

nämnden den 27 november, kl 15.00. 

Ärendet 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta om extra sammanträde för 
arbetsutskott och nämnd i november. 

§221 

Tillgång och efterfrågan 

Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§222 

Avtal för rätten att använda varumärket Pelle Svanslös. Dnr BUN-2014-
1443 

att godkänna avtalet med Sagogränd AB för rätten att i 10 år för 25 000 
kronor exklusive moms använda varumärket Pelle Svanslös och co:s 
karaktärer i den öppna förskola som har upphandlats på Dag 
Hammarsköldsväg 9. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-01 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att hyra lokaler av Statens 
Fastighetsverk på Dag Hammarsköldsväg 9 och upphandla driften av en 
öppen förskola. Sagogränd AB äger varumärket Pelle Svanslös och co:s 
karaktärer. Genom avtalet med Sagogränd AB får den öppna förskolan rätt 
att använda varumärket Pelle Svanslös och co:s karaktärer i tio år, till och 
med 2024, till en kostnad av 25 000 kronor exklusive moms. 

Redovisning av Triple P - Kick-off augusti 2014. Dnr BUN-2014-0736 

Förslag 
att godkänna rapporten från Triple P angående redovisning av bidraget till 

kick-off i augusti 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-13 till förslag. 

Uppsala kommun har sedan 2009 erbjudit Triple P (Programmet för positivt 
föräldraskap) till föräldrar genom förskolan som ett led i arbetet med 
generellt föräldrastöd. Arbetet med Triple P sker i samarbete med Uppsala 
universitet. Syftet med kick-offen var att sprida information om programmet. I 
samband med kick-offerna hölls information om ett antal Triple P seminarier 
som startar inom de närmsta veckorna och som föräldrarna inbjöds till. 

Dessa kick-off aktiviteter utfördes på välbesökta köpcentrum i Uppsala 
exempelvis ICA Väst Flogsta, Gottsunda centrum, Stenhagen ICA Maxi mm 
med representanter från Triple P, Vård och bildning, Uppsala universitet och 
politiker från barn- och ungdomsnämnden. 

Beslut 

§223 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§224 

Ansökan om godkännande av utökning av platser i fristående förskola 
och fritidshem - Bullerbyns förskola, Almunge. Dnr 2014-1625 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna utökning av 

Bullerbyns förskola i Almunge utökar sitt tillstånd från 36 till 46 barn 
under förutsättning att företaget följer miljökontorets och 
brandskyddsmyndighetens krav angående pedagogiska lokaler. 
Bullerbyns förskola ska uppfylla de krav barn- och ungdomsnämnden 
ställer för att ge godkännande till enskild huvudman att bedriva 
förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2014 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 130 629 kr 18 353 kr 3 919 kr 
1-2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kr 18 353 kr 3 115 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467 kr 18 353 kr 3 164 kr 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 kr 18 353 kr 2 720 kr 
Allmän förskola 67 948 kr 18 353 kr 2 038 kr 

Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-20 till beslut. 

Bullerbyns förskola är upphandlad och drivs av C Företaget, Vård och 
omsorg, sedan januari 2013. På grund av ökat barnantal i Almunge ansöker 
de om att utöka antalet barn med 10 platser till totalt 46 platser. Den 
kommunala förskolan i Almunge är fullbelagd och kan inte tillgodose det 
ökade behovet. Den nya småbarnsavdelningen finns i befintliga lokaler och 
har även tidigare använts för samma ändamål. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§225 

Remiss - Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria 
Internationella skolor. Dnr BUN-2014-1407 

Beslut 
att tillstyrka Utbildningsdepartementets förslag om författningsändringar 

för att tydliggöra regelverket och målgruppen för internationella skolor 
samt att ge kommuner möjlighet att driva internationella skolor på 
grundskolenivå. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-10 till beslut. 

Internationella skolor (U2014/5177/S) har utretts av en arbetsgrupp inom 
Utbildningsdepartmentet. Promemorian innehåller förslag till 
författningsändringar för att tydliggöra regelverket och målgruppen för 
internationella skolor samt att ge kommuner möjlighet att driva internationella 
skolor. Förslaget innebär också en begränsning av rätten för internationella 
skolor med enskilda huvudmän att ta ut elevavgifter. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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§226 

Utbildningsdepartementets remiss - Promemorian En bättre skola för 
alla - bedömning och betyg för progression i lärandet. Dnr BUN-2014-
1418 

Beslut 

att avge yttrande enligt förslag. 

Reservationer 
Helene Brodin Rheindorf (M), Alexandra Westman (M), Anna-Lena Ettemo 
(FP), Mats Jonsson (C), Ulla Johansson (KD) reserverar sig till förmån för 
Alexandra Westmans (M) yrkande. 
Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-10 till beslut. 

Uppsala kommun stödjer utredningens förslag om att införa obligatoriska 
bedömningsstöd med kunskapskrav i årskurs 1 Det råder stora variationer 
både inom och mellan skolor i Uppsala när det gäller resultaten i de 
nationella proven i årskurs 3. Det är därför positivt att förslag tas fram för att 
tidigt identifiera elevernas behov. Det skulle förenkla lärares och rektorers 
systematiska uppföljning av undervisningen och öka likvärdigheten för 
eleverna. Förslaget om att ta bort kravet på individuella utvecklingsplaner 
och ersätta dem med tidigare betyg från årskurs 4 bör ersättas av 
obligatoriska bedömningsstöd liknande förslaget för årskurs 1. 

Yrkanden 
Bengt Sandblad (S) yrkar att sista meningen i yttrandets sammanfattning 
lyder "Förslaget om att ta bort kravet på individuella utvecklingsplaner och 
ersätta dem med tidigare betyg från årskurs 4 bör ersättas av obligatoriska 
bedömningsstöd liknande förslaget för årskurs 1." 

Alexandra Westman (M) yrkar avslag på Bengt Sandblads (S) yrkande och 
yrkar i enlighet med förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot 
Alexandra Westmans (M) yrkande och finner bifall till Bengt Sandblads (S) 
yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§227 

Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Dnr BUN-2014-1418 

Beslut 

att anta reglerna gällande antagning till förskoleklass och grundskola. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-10 till beslut. 
En uppföljning av årets skolval visar att reglerna för antagning i grundskola 
och förskoleklass behöver justeras. Justeringen gäller definitionen av relativ 
närhet, samt att syskonförtur och särskilda skäl tas bort från 
urvalskriterierna. 

§228 

EU-migrant 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att förelägga nämnden förslag på hur 

pedagogiskt inslag kan ges vid planerad dagcentral. 

Ärendet 
Cecilia Forss (M) frågar om EU-Migrant - barnens vardag. 

Då kommunstyrelsen beslutat om dagcentral för målgruppen, föreslås att 
kontoret ges i uppdrag att förelägga nämnden förslag till hur pedagogiskt 
inslag kan ges för barnen vid planerad verksamhet. 

§229 

Ribbingebäck 

Cecilia Forss (M) informerar om att Vård & bildning har i uppdrag att anordna 
skolgång för nyanlända barn som bor på anläggningsboendet Ribbingebäck. 
Inför planerad skolgång utreds/kartläggs alla barn för att hamna rätt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§230 

Avtalsersättning 2014 KFUK-KFUM fritidskluhb Gottsunda. Dnr BUN-
2014-1579 

Beslut 
att för utvidgad fritidsklubb i Gottsunda ersätta KFUK-KFUM med 354 000 

kronor för höstterminen år 2014. 

Jäv 
Alexandra Westman (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandling av detta 
ärende. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-08 till beslut. 

Nämnden beslutade den 20 maj 2014, § 141, att uppdra till KFUK-KFUM att 
starta utvidgad fritidsklubb i Gottsunda. Nuvarande fritidsklubb utökar därför 
från höstterminen 2014 antalet barn till 70 stycken med kapacitet att ta emot 
upp till 90 barn. Avtalsersättningen finansieras ur nämndens budget för 
skolbarnsomsorg. Avtalsersättning för år 2015 samordnas senare i ärende 
om med KFUK-KFUMs övriga avtalsersättningar. 

§231 

Rapporter 

Anna-Lena Ettemo (FP) informerar om möte på Fyrisgården och tackar 
nämnden för de 12 år hon varit nämndens representant i mötena med 
Fyrisgården. 

Karolin Lundström (V) informerar att nämndens beslut om att utse "Årets 
skolkök" nått ut till skolorna och anses vara positivt. 

Peter Lööv Roos (MP) informerar från möte med Trafiksäkerhetsrådet. 
Trafiksäkerhetsrådet har föreslagit generella hastighetssänkningar i tätorter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§232 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

att Cecilia Forss (M) och Tarja Onegård (MP) arvoderas för deltagande 
på samråd med den sverigefinska minoriteten inom Uppsala 
kommuns förvaltningsområde för finska språket den 17 november 
2014, samt 

att Tarja Onegård (MP), Peter Lööv Roos (MP) och Karolin Lundström 
(V) arvoderas för deltagande på Barnombudsmannens seminarium 
om barnkonventionen den 20 november 2014, samt 

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

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

Föreslås att Cecilia Forss (M) och Tarja Onegård (MP) deltar på samråd 
med den sverigefinska minoriteten inom Uppsala kommuns 
förvaltningsområde för finska språket den 17 november 2014, samt att 
Tarja Onegård (MP), Peter Lööv Roos (MP) och Karolin Lundström (V) 
deltar på Barnombudsmannens seminarium om barnkonventionen den 20 
november 2014. Arvode utgår för deltagandet. 

§233 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§234 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§235 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 25 september 

2014 till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 25 september 
2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


