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piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Munin, klockan 15.00-18.55 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Anna-Lena Ettemo (FP), t o m § 157 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e v ordf, t o m §157 Helen Sverkel (S), t o m § 157 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Peter Lööv Roos (MP), t o m § 157 
Gustaf Almkvist (M) 
Eleonore Lundkvist (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP), fr o m § 158 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD), t o m § 166 
Tomas Lindh (S), t o m § 157 
Ylva Stadeli (S) 
Helen Sverkel (S), fr o m § 158 
Miriam Hollmer (MP), t o m § 157 
Peter Lööv Roos (MP), fr o m § 158 
Lisa Skiöld (V) 

övriga deltagande 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, 2012-06-20 

Sekreterare . . . . ^ ^ . i ? ^ . . . . . ^ ^ ^ Paragrafer 146-169 
Kerstin Sundqvist 

O r d f ö r a n c K ^ . ! . . . ^ . ^ ^ 
Cecilia For$s 

5 \ 

Bengt Sandblad 

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

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2012-06-14 
Datum för 

anslags uppsättande 2012-06-25 
Datum för anslags 

nedtagande 2012-07-17 
Besvärstiden utgår 2012-07-16 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 
Underskrift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§146 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställes enligt förslag. 

§147 

Pedagogiska lokaler 
Information ges om att planeringen av pedagogiska lokaler går planenligt. 

Uppdragsplan 2013-2016. Dnr BUN-2012-0590 

Beslut 

att Uppdragsplan 2013-2016 fastställs den 30 augusti 2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-23 till beslut. 
Kontoret har arbetat fram ett förslag till uppdragsplan 2013-2016. Nämnden 
föreslås att fastställa planen vid sitt sammanträde den 30 augusti 2012. 

Kommunfullmäktige antog Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) med budget 
11-12 juni 2012 och ligger till grund för nämndens uppdragsplan. 

§148 
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§149 

Strukturersättning för förskolorna och grundskolorna i Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2011-0374 

Beslut 
att strukturersättningsbelopp per barn höstterminen 2012 för de 

kommunala och fristående förskolorna ska vara desamma som för 
vårterminen 2012, 

att strukturersättningsbelopp per elev höstterminen 2012 för de 
kommunala och fristående grundskolorna ska vara desamma som för 
vårterminen 2012, 

att en ny modell för att beräkna strukturersättningen till de kommunala och 
de fristående förskolorna och grundskolorna ska införas och tas i bruk 
höstterminen 2013, 

att beslut om strukturersättningsbelopp för vårterminen 2013 tas av 
nämnden i samband med budget 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-28 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har sedan 2004 som en del av sitt 
verksamhetsbidrag till de kommunala och de fristående förskolorna och 
grundskolorna i Uppsala använt en modell för att beräkna en 
behovsbaserad, kompensatorisk strukturersättning. Modellen har reviderats 
ett par gånger. 

Vid sitt sammanträde 20 december 2011 antog nämnden budget för 2012. 
En del i beslutet var att" Fastställda strukturersättningar för 
grundskoleelever och förskolebarn avser ersättningar till och med juni 2012, i 
avvaktan på nämndens beslut våren 2012 om ny strukturersättning, att gälla 
från och med den 1 juli 2012." 

Nämnden beslutade i mars 2011 att utse styrgrupp för översyn av nuvarande 
strukturersättningsmodell och att utarbeta förslag på ny modell. 

Justerandes sign 
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§150 

Redovisning av uppdrag om insatser i socialt utsatta stadsdelar. Dnr 
BUN-2012-0648 

Beslut 

att godkänna redovisningen om insatser i socialt utsatta stadsdelar, samt 

att delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-14 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden ger uppdrag till Styrelsen för vård och bildning 
om stadsdelsbaserat arbete om lokal samverkan och resurssamordning i det 
förebyggande och främjande ungdomsarbetet. Uppdraget initierades år 2006 
och kontoret har 2008-03-06 och 2010-04-15 till nämnden redovisats 
uppdragets insatser och resultat. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§151 

Förslag inriktning av barn- och ungdomsnämndens medborgardialog 
2012-09-01--2012-12-31. Dnr BUN-2012-0879 

Beslut 
att fastställa inriktning och tidsplan för nämndens medborgardialog för 

perioden 2012-09-01 till 2012-12-31, 

att nämnden på Mötesplatsen representeras av nämndens utesedda 
kontaktpolitiker för Mötesplatsen, 

att nämnden på Dialogforum med unga med funktionsnedsättning 
representeras av nämnden utsedda kontaktpolitiker med Fyrisgården 
och Dialogforum, samt 

att ledamot själv anmäler deltagande vid ett tillfälle till Föreningen 
Barnombudsmannens dialog "Hur är läget?" med elever, samt 

att Mats Jonsson (C) och Peter Lööv Roos (MP) utses som 
kontaktpolitiker till Arbetsgruppen för romska barns skolgång. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-06-04 till beslut. 

Kontoret föreslår inriktning och tidsplanering av nämndens medborgardialog 
perioden 2012-08-01 -2012-12-31. Nämnden härför perioden 2012-2014 
utsett representanter i olika samarbetsorgan och kontaktpolitiker med 
organisationer och dialogforum. 

Det åvilar uppdragsnämnderna att vara medborgarnas företrädare, och 
ansvaret för den politiska dialogen med medborgarna är ett uppdrag för 
uppdragsnämnderna. Uppdragsnämnderna svarar för utvecklingen av 
medborgardialogen inom respektive ansvarsområde. 

Föreslås att Mats Jonsson (C) och Peter Lööv Roos (MP) utses som 
kontaktpolitiker till Arbetsgruppen för romska barns skolgång. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§152 

Delegations- och arbetsordning. Dnr BUN-2012-0933 

Beslut 
att i delegationsordningen punkt 6.8 Beslut om tilläggsbelopp för barn och 

elever i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola/fritidshem samt 
öppen fritidsverksamhet delegera beslut om maximalt 360 000 kronor 
exklusive moms per barn/elev/år till myndighetschef för nämndens 
myndighetsenhet, samt 

att i delegationsordningen punkt 6.8 Beslut om tilläggsbelopp för barn och 
elever i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola/fritidshem samt 
öppen fritidsverksamhet delegera beslut över 360 000 kronor exklusive 
moms per barn/elev/år till arbetsutskottet. 

att delegera till uppdragsstrateg att bevilja busskort med befintlig linjetrafik 
för elev som väljer grundskola i angränsande kommun till Uppsala. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-06-13 till beslut. 

Föreslagen delegation att höja tilläggsbeloppet från 350 000 kronor till 
360 000 kronor beror på att det högre beloppet ryms inom ramen av en 
heltidsanställd (100 procent) assistent. 

Över 360 000 kronor är arbetsutskottet delegat som beslutande. 

Det finns elever som väljer att gå i grundskola i angränsande kommuner till 
Uppsala, till exempel Östhammar. I dessa fall krävs ett busskort för den 
zonen. I kommunens skolskjutsreglemente ges inte i dag rätten till busskort 
utanför Uppsala kommuns gräns. 

§153 

Myndighetens organisation 

Kontoret informerar om kontorets myndighetsenheter som barn- och 
ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga ansvarar för. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§154 

Verksamhetsredovisning av Samarbetsorganisationen Uppsalas 
Elevråd läsåret 2011-2012. Dnr BUN-2012-0791 

Beslut 
att godkänna verksamhetsredovisningen från Samarbetsorganisationen 

Uppsalas Elevråd. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-18 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har en överenskommelse med 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd. Nuvarande överenskommelse 
avser perioden 2010-08-01 - 2012-07-31 och utgår från av nämnden 
godkänd verksamhetsbeskrivning för aktuell period. I 
verksamhetsbeskrivningen anger Samarbetsorganisationen Uppsalas 
Elevråd inriktning av verksamheten, organisation, mål och uppföljning av 
resultat. Nämnden ger organisationen ett verksamhetsbidrag på totalt 555 
tkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§155 

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 2012-2014. Dnr BUN-2012-
0781 

Beslut 
att godkänna verksamhetsbeskrivning från Samarbetsorganisationen 

Uppsalas Elevråd, 

att godkänna överenskommelse med Samarbetsorganisationen Uppsalas 
Elevråd för perioden 2012-08-01 - 2014-07-31, 

att fastställa verksamhetsbidraget för perioden 2012-08-01 - 2014-07-31 
till 569 tkr, samt 

att Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd i augusti 2013 lämnar en 
redovisning av genomförd verksamhet och insatser. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-18 till beslut. 

Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, härför perioden 2010-08-01 -
2012-07-31 en överenskommelse med barn- och ungdomsnämnden om 
verksamhetsbidrag. Genomförda aktiviteter och prestationer och dess 
resultat i relation till av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning och 
handlingsplan, har av organisationen kontinuerligt redovisats till nämnden. 
Uppsalas Elevråd erhåller för aktuell period ett verksamhetsbidrag med 569 
tkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§156 

Efterfrågan och tillgång på förskoleplatser. Dnr BUN-2008-0031 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att utreda rätten till utökad tid på förskola för 

barn till föräldralediga som deltidsarbetar, samt 

att ta informationen om efterfrågan och tillgång på förskoleplatser till 
protokollet. 

Ärendet 
Kontoret informerar om efterfrågan och tillgång för förskoleplatser. 

Lisa Skiöld (V) frågar om rätten till utökad tid på förskola för barn till 
föräldralediga som deltidsarbetar. 

Tillsyn på Storgårdens Natur- och Musikförskola. Dnr BUN-2011-0454 

att med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen förelägga Storgårdens 
Natur- och Musikförskola att senast den 3 september 2012 vid vite om 
100 000 kr redovisa, att förskolan har anställt en förskolechef med 
pedagogiskt ledaransvar som uppfyller kraven enligt 2 kap. 9 och 11 
§§ skollagen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-06-14 till beslut. 

Storgårdens Natur- och Musikförskola i Gamla Uppsala drivs sedan 1992 
med nuvarande huvudman och förskolechef. 

Vid nämndens sammanträde den 8 december 2011 redovisades de tillsyner 
och förelägganden som skett sedan 2007 fram till december 2012. 

Utifrån redovisning som inkommit gör nämnden bedömningen att 
huvudmannen inte kunnat uppfylla de krav som ställts. Bedömningen 
grundar sig också på att förskolan under lång tid har fått klagomål på 
verksamheten. 

§157 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§158 

Utredning om behov av allergianpassad förskola. Dnr BUN-2012-0185 

Beslut 
att hemställa hos fastighetsägarnämnden att vid nybyggnation av 

förskola anpassa och skapa en lärande miljö för svårt allergiska barn, 

att delge Styrelsen för vård och bildning beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-22 till beslut. 

Bakgrund är att utifrån barn- och ungdomsnämndens beslut i november 
utreda möjligheten för en allergianpassad förskola i Uppsala kommun. 
Barn med grava allergiska besvär placeras i förskolor/förskoleavdelningar 
som kan erbjuda specialkost och som är noggrant städade. På dessa 
avdelningar går även barn som inte har allergiska problem och som lever i 
en omvärld utanför förskolan som inte är allergianpassad. De allergiska 
barnen klarar umgänge med övriga barn. En del med att de medicineras 
mot sin allergi alternativt för barn som har grava allergiska besvär och som 
väljer att inte medicineras tillgodoser kommunen idag barnomsorg genom 
individuella lösningar. 

För barn med behov av omfattande stöd gäller att efter en utredning kan de 
beviljas tilläggsbelopp för extra stödåtgärder. En procent av de beslut som 
fattades för beviljande år 2011 rörde grava allergiska besvär. En förfrågan 
har gått ut under våren till samtliga förskolor fristående som kommunala, 
om hur många barn som har svårare allergi och i så fall om det finns 
önskemål från förälder om en anpassad förskola för dessa barn. Resultatet 
visade ett önskemål för fyra barn. 

Kontoret föreslår nämnden att besluta om en permanent långsiktig lösning 
som sker genom nybyggnation, exempel vid Tiundaskolan, av en 
allergianpassad förskola. Vård & bildning avses att vara huvudman. I 
bakgrund klargörs behov av åtgärder och insatser som generellt men 
också speciellt på förskolor kan och bör genomföras för att underlätta och 
stärka ytterligare för personal i verksamhet som har barn med allergiska 
besvär. 

samt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



"matt 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturri 
2012-06-14 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
11 

§159 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet från Jensen förskola enligt skollagen 2010:800. 
Dnr BUN-2012-0786 

Beslut 
att godkänna Jensen förskola, med organisationsnummer 556560-6208, 

att utöka sin verksamhet till 60 barn, samt 

att ersättning utgår enligt nämnden budget för år 2012. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Ylva Stadell (S), Helen Sverkel (S), Peter Lööv Roos 
(MP) och Lisa Skiöld (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-28 till beslut. 

Jensen förskola har i dag 35 barn placerade och vill utöka barngruppen till 
60 barn. Förskolan har tillgång till större lokal som är godkänd för 
förskoleverksamhet. 

Ansökan om bidrag till föräldracafé i Fyrisgårdens regi. Dnr BUN-
2012-0715 

Beslut 
att avslå Fyrisgårdens ansökan om bidrag till föräldracafé då det inte 

finns utrymme i nämndens budget. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-28 till beslut. 

Fyrisgården ansöker om bidrag på 660 000 kronor per år i syfte att starta 
ett föräldracafé som vänder sig till alla småbarnsföräldrar och deras barn. 

Detta är ett lovvärt initiativ och syfte. I dag kan dock inte nämnden tillstyrka 
denna ansökan eftersom de ekonomiska förutsättningarna inte finns i 
nämndens budget. 

§160 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§161 

Hyreshöjning på grund av investering i luftkonditionering i fem 
förskolebussar. Dnr BUN-2012-0942 

Beslut 
att installera luftkonditionering i fem förskolebussar till en kostnad av 

maximalt 200 000 tusen kronor per buss, samt 

att kostnaden för installationen fördelas utifrån kvarvarande 
avtalsperioder. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslags 2012-06-03 till beslut. 

För att erhålla en rimlig miljö för barn och personal under varma dagar 
krävs luftkonditionering i de fem förskolebussarna. 

Ärendet diskuteras och nämnden enas om att bekosta installationen av 
luftkonditioneringen i fem förskolebussar. Kostnaden fördelas utifrån 
kvarvarande avtalsperioder. 

§162 

Uppföljning av pedagogisk verksamhet 

Kontoret informerar om uppföljning av pedagogisk verksamhet. Totalt sett 
är det högre svarsfrekvens mot föregående år. Analysarbete har påbörjats. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§163 

Avtal om samordning kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
inom utbildningsområdet. Dnr BUN-2012-0798 

Beslut 
att ingå avtal om samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

med Styrelsen för vård och bildning för perioden den 1 juli 2012 till 
och med 31 december 2013 till en kostnad av 900 tkr, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar detsamma. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-22 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås att tillsammans med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ingå avtal om samordning av 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen med Styrelsen 
för vård och bildning för perioden den 1 juli 2012 till och med 31 december 
2013. 
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§164 

Ansökan från Personalföreningen kyrkans fritidshem 4 life om 
godkännande av och bidrag för fritidshem. Dnr BUN-2012-0568 

Beslut 
att under förutsättning att sökanden får godkännande från miljökontoret, 

godkänna Personalföreningen kyrkans fritidshem 4 lifes (ideell 
förening 802465-2094) ansökan om att få bedriva fritidshem samt 

att under förutsättning att sökanden får godkännande från miljökontoret, 
från och med 1 juli 2012 ersätta Personalföreningen kyrkans 
fritidshem 4 life för fritidshem i enlighet med nämndens beslut om 
ersättningar för pedagogisk verksamhet 2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-05-24 till beslut. 

Föräldraföreningen Kyrkans Fritids i Bälinge driver sedan länge ett 
fritidshem i Församlingsgården i Bälinge. Personalföreningen kyrkans 
fritidshem 4 life ansöker om godkännande att bedriva fritidshem och ett 
övertagande av verksamheten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§165 

Rapporter 

Föreligger ej. 

§166 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att tillse att alla som har behov av förskoleplats 

under sommaren ska få behovet tillgodosett, samt 

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) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

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

§167 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§168 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäles delegationsbeslut enligt lista. 

§169 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäles protokoll från nämndsammanträde 2012-05-24 samt individutskott 
2012-06-04 och arbetsutskott 2012-06-04. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Ang ärende 4.4 på BUN möte 14 juni 2012 

Godkännande om beviljande av utökning av verksamhet för Jensen förskola 

Det är positivt med fler förskoleplatser, framförallt i ett centrumnära läge. Nämnda förskola hade 
dock redan innan utökningen en för liten gård, och ytan per barn blir nu ännu mindre. Detta 
kompenserar förskolan genom att, som det verkar på hemsidan, varje dag, gå till närbelägen park. 

Att vara i park istället för på egen gård medför högre krav på uppsikt av barnen, eftersom parkerna 
ofta inte är inhägnade. Dessutom är det ett problem ur likvärdighetssynpunkt att förskolor med 
mycket liten gård, eller ingen alls får samma grundbidrag som förskolor som betalar hyra för en 
ändamålsenlig gård. ^ 

Generellt, och i detta i specifika fall, bör därför bidraget till förskolan minskas i relation till att den 
inte har någon kostnad kopplad till egenjåfdj-utan istället utnyttjar kommunens park till sin 
affärsverksamhet. 

Lisa Skiöld 

Ledamot, Vänsterpartiet 


