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Lars Niska, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Övriga Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 
deltagare: Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Berit 

Svantesson 1-11R-chef, Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Magdalena Casteryd 
kommunikationsstrateg, Katarina Håkansson koordinator, Gitt Näsberg chef 
kommunal förskolan, Ingela Hamlin chef kommunal grundskolan, Erik Ojala chef 
kommunal gymnasieskolan, Jesper Djupström enhetschef, Märit Gunneriusson 
Karlström enhetschef, Björn Wallgren personalrepresentant, Ingela Pettersson 
områdeschef §§ 87-88, Ulrika Axelsson rektor §§ 87-88, Lisbeth Beckmann rektor §§ 
87-88, Torbjörn Kättström rektor §§ 87-88, Lisa Landerhjelm rektor §§ 87-88, Pelle 
Åström koordinator § 89, Helena Matej koordinator § 89, Anders Olsson koordinator 
§ 89, Christina Stenhammar verksamhetschef § 90, Ingrid Holström strateg § 92 och 
Tommy Eriksson verksamhetsanalytiker § 92. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(ey 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 87 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 88 

Resultatdialog — von Bahrs skola, Björkvallsskolan, Tiundaskolan och 
Tunabergsskolan 

Rektor för von Bahrs skola Ulrika Axelsson, rektor för Björkvallsskolan Lisbeth Beckmann, rektor för 
Tiundaskolan Torbjörn Kättström och rektor för Tunabergsskolan Lisa Landerhjelm presenterar 
arbetet med elevernas resultat vid sina respektive skolor. 

§ 89 

Samverkan om ökad skolnärvaro 

Koordinatorer för ökad skolnärvaro Pelle Åström, Helena Matej och Anders Olsson informerar 
nämnden om projektets arbete. 

§ 90 

Elevhälsoplan 

Verksamhetschef centrala elevhälsan Christina Stenhammar presenterar arbetet med elevhälsoplanen. 

§91 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om måluppfyllelse för läsåret 2017/18 ett 
enskilt skolplaceringsärende. 

Chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar om arbetet med resursenheterna. 

Chef för kommunal gymnasieskola informerar om en skrivelse som inkommit om elevhälsan, antalet 
platser på estetprogrammet och förvaltningens syn på tillsynen angående rökfria skolgårdar. 

§ 92 

Relativ närhet i förskolan 

Strateg Ingrid Holström och verksamhetsanalytiker Tommy Eriksson presenterar en testkörning som 
förvaltningen genomfört av relativ närhet i arbetet med förskoleplaceringar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(af 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 93 

Månadsrapport ekonomi 
UBN-2018-0123 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson presenterade en ekonomisk rapport för maj 2018. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 13 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 94 

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2018/2019 
UBN-2018-3506 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2018/19. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns gymnasieskolor skall erbjuda fem introduktionsprogram, för elever som ännu inte 
är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. De fem programmen är: 
1. Individuellt alternativ (IM IND) 
2. Preparandutbildning, (IM PRE) 
3. Programinriktat individuellt val (IM PRO) 
4. Språkintroduktion (IM SPR) 
5. Yrkesintroduktion (IM YRK) 

Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, med studierna flexibelt organiserade utifrån 
elevens kunskapsutveckling och förutsättningar, så att elevens mål för utbildningen ska nås. 
Utbildningen på introduktionsprogram syftar generellt till förberedelser till nationellt program, annat 
introduktionsprogram, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Respektive programs syfte beskrivs i 
bifogat förslag till plan. 

Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen i Uppsala, skall anta en plan för 
utbildningen i enlighet med skollagen 17 kap 7 §. Planen för utbildningen ska enligt skollagen 
innehålla: 
- Utbildningens syfte och huvudsakliga innehåll 
- Utbildningens längd 

Utifrån huvudmannens plan för introduktionsprogrammen upprättas en programplan för respektive 
program på skolnivå samt en individuell studieplan för varje elev. Rektor ansvarar för att såväl 
programplan som de individuella studieplanerna upprättas. 

Utbildningsförvaltningen har med stöd av Skolverkets stödmaterial tagit fram ett förslag till plan för 
läsåret 2018/19. I planen beskrivs bland annat syfte, innehåll och uppföljning för respektive program. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 juni 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 95 

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2019/20 
UBN-2018-3746 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att enligt förslag fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 
2019/20, 

att uppdra till förvaltningen utifrån de valbara kurser som idag finns skapa en valbar idrottsprofil, 
samt 

att uppdra till förvaltningen att tydliggöra möjligheten att inom ramen för gymnasiesärskolan läsa en 
idrottsprofil. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar: 
att utbildningsnämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen utifrån de valbara kurser som idag finns 
skapa en valbar idrottsprofil. 
att utbildningsnämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen att tydliggöra möjligheten att inom 
ramen för gymnasiesärskolan läsa en idrottsprofil. 

Caroline Hoffstedt (S) och Unn Harsem (C) yrkar bifall till Helena Hedman Skoglunds (L) 
tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ansvarar, i egenskap av huvudman för skolan, för vilket utbud den kommunala 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Uppsala ska erbjuda. 

Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen och dess 
inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar därutöver. 
Vid sitt beslut ska nämnden ta hänsyn till samhällets behov av högre utbildning, arbetsmarknadens 
långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de sökandes önskemål om utbildning. Även 
överenskommelser med andra kommuner, via samverkansav-tal, och de fristående gymnasieskolornas 
utbud ska vägas in. 

Förslaget utgår från det i april 2018 slutligt fastställda utbudet för läsåret 2018/19 och i samverkan 
med den kommunala gymnasieskolan. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

46- (64- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

(§ 95, forts.) 

Ordförande ställer därefter Helena Hedman Skoglunds (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Utbildningnsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 4 juni 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 96 

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklass och 
grundskola 
UBN-2018-1746 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet med garantin för tidiga 
stödinsatser så att den kan tillämpas fullt ut allra senast höstterminen 2019 i enlighet med riksdagens 
beslut. 

att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga vilket behov av stöd som finns i verksamheten för att 
garantin ska leda till den likvärdighet och kvalitetshöjning i stödinsatser som garantin syftar till, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens sammanträde i september 2019 återkomma till 
nämnden med en uppföljning av garantin för tidiga stödinsatser. 

Särskilt yttrande 
Helena Hedman Skoglund (L) lämnar särskilt yttrande: 

Liberalerna har länge efterfrågat utarbetade strategier för en läsa, skriva, räkna-garanti och är 
glada att det nu råder konsensus och att arbetet prioriteras. 

Sammanfattning 
I nämndens verksamhetsplan för 2018 ges förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med läsa-skriva-
räkna-garanti. Syftet med en sådan garanti är att redan i förskoleklass eller i grundskolans tidiga 
årskurser identifiera elever som har behov av stöd i sin språkliga och matematiska 
kunskapsutveckling, och också ge sådant stöd tidigt i elevernas skolgång. 

Utbildningsförvaltningen har arbetat med frågan samtidigt som den också har varit aktuell nationellt. 
Ett förslag till gemensam modell för Uppsala kommun har utarbetats av ett nätverk där alla 
förskoleklasser är representerade. Även om inriktningen i väntan på beslut har varit att hitta en lokal 
lösning för Uppsala kommun, så har intentionerna från det nationella arbetet varit vägledande. 

Den 31 maj 2018 beslutade riksdagen om en nationell garanti för tidiga stödinsatser. Det arbete som 
har gjorts inom utbildningsförvaltningen ligger helt i linje med detta beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 27 april 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 97 

Svensk gymnasielärling 
UBN-2018-1741 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckla konceptet Svensk gymnasielärling i Uppsala 
kommun. 

Sammanfattning 
I nämndens verksamhetsplan för 2018 ges förvaltningen i uppdrag att verka för att skapa möjligheter 
för elever att erbjudas utbildning inom konceptet svensk gymnasielärling. Möjligheter att skapa 
utbildningsplatser både inom och utanför kommunens verksamheter ska undersökas. 

Lärlingsutbildning 
Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går 
lärlingsutbildning i gymnasieskolan går mer än hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. I 
Uppsala kommun erbjuds lärlingsutbildning läsåret 2018/19 inom vissa inriktningar vid åtta av 
yrkesprogrammen. (Se närmare ärende om utbud vid kommunala gymnasieskolor, dnr UBN-2018-
3746) 

Vid lärlingsutbildning upprättas ett skriftligt utbildningskontrakt som undertecknas av eleven, 
skolhuvudmannen och arbetsplatsen. En elev som utför arbete enligt ett utbildningskontrakt anses inte 
som arbetstagare. En elev som går lärlingsutbildning kan ansöka hos Centrala Studiestödsnämnden 
(CSN) om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor. 

Konceptet svensk gymnasielärling 
Svensk Gymnasielärling finns inom yrken med goda framtidsutsikter. Konceptet Svensk 
Gymnasielärling innebär att arbetsgivaren ger eleven en tidsbegränsad anställning, GLA (Gymnasial 
Lärlingsanställning) och ger eleven lärlingslön. Anställningen regleras i lagen om gymnasial 
lärlingsanställning (SFS 2014:421). 

Bakom konceptet står från början industrimannen Carl Bennet tillsammans med Skolverket och 
Västsvenska Handelskammaren. Utgångspunkten är att arbetsgivarna kan få mer motiverade sökande 
och att arbetsgivaren blir engagerade i blivande medarbetare redan på ett tidigt stadium. Det stimulerar 
ungdomar att söka utbildningar och arbetsplatser där man idag ser en brist på arbetskraft. 

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

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 98 

Uppdrag om särskilt begåvade elever 
UBN-2018-3710 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M) lämnar särskilt yttrande: 

Moderaterna välkomnar satsningen, men beklagar att den inte påbörjades för tre år sedan, då 
frågan var aktuell genom en rad externa initiativ. Moderaterna ser även fram emot en gedigen 
uppföljning av hur nämnda satsning i praktiken har bidragit till att varje elev nått sin fulla 
potential - upplägget av nämnda uppföljning bör diskuteras i nämnden. Moderaterna förutsätter 
att Uppsala universitet går in med motsvarande finansiering, då projektet både gagnar Uppsala 
kommuns elever och Uppsala universitets blivande studenter. 

Helena Hedman Skoglund (L) lämnar särskilt yttrande: 
Liberalerna ser positivt på inriktningen av aktivitetsplanen för särskilt begåvade elever och delar 
förhoppningen om att det ska leda till ökad motivation och stimulans i lärandet. Att alla elever 
får undervisning anpassad efter sina individuella behov, även särbegåvade, är centralt för 
Liberalerna och en fråga vi drivit länge. Det är även vår förhoppning att förstelärares kompetens 
kan nyttjas effektivt i det kommande arbetet, exempelvis under inspirationsgruppsverksamheten. 

Sammanfattning 
I nämndens verksamhetsplan för 2018 ges förvaltningen i uppdrag att organisera för insatser för 
särskilt begåvade elever. En handlingsplan för särskilt begåvade elever har tidigare tagits fram i 
samverkan med andra kommuner och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Med denna 
handlingsplan som grund har nämnden beslutat om att avsätta 1 mnkr årligen för insatser med start 
2018. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 31 maj 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upliniut UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 99 

Yttrande över överklagat utdömande av vite (Mål nr 8806-18) 
UBN-2017-3846 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande daterat 2018-06-20 till förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 8806-18. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens förskoleutskott beslutade 2017-10-11 § 80 att förelägga Barnhagens förskola 
med vite om 100 000 kronor att senast den 27 oktober ha mottagit barnet i fråga vid förskolan. 

Utbildningsnämnden 20 17-1 1-23 § 173 ansökte hos Förvaltningsrätten om utdömande av vite utifrån 
föreläggandet. Utbildningsnämnden yttrande sig i ärendet 2018-02-14 § 13. Kommunen har nu för 
andra gången beretts möjlighet att yttra sig över ärendet. 

Grunden för kommunens inställning är att kommunen har stöd i såväl skollagen som kommunallagen 
att förelägga Barnhagens förskola vid vite att ta emot ett barn. I yttrandet framkommer kompletterande 
information om att förskolan i fråga öppnat upp för nya placeringar i verksamheten inför hösten 2018. 

Kommunen klargör sin inställning att huvudmannens vägran att ta emot barnet strider mot 
öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen och att detta anses som en allvarlig överträdelse. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 5 juni 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(47( 
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upP19,13, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 100 

Yttrande över begäran om allmän handling till Justitieombudsmannen 
(Dnr 2954-2018) 
UBN-2018-3225 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande till Justitieombudsmannen (JO) enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har anmälts bl.a. med anledning av handläggningen av en begäran om att få ta 
del av allmänna handlingar. JO uppmanar utbildningsnämnden att lämna upplysningar om och yttra 
sig över handläggningen av begäran. Remissvaret ska särskilt belysa hur handläggningen förhåller sig 
till 6 kap. 3§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Berörda befattningshavare bör ges tillfälle 
att lämna synpunkter. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden gör bedömningen att anmälaren skulle ha 
fått svar på sin första fråga tidigare än vad som skedde och att anmälaren på ett tidigare stadium borde 
ha fått frågan om hen begärde att få ut specifika handlingar. I övrig bedömer förvaltningen att det 
saknas anledning att kritisera förvaltningens hantering av anmälarens begäran. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 11 juni 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle», UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 101 

Revidering av delegationsordningen 
UBN-2018-0316 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag. 

Sammanfattning 
Nämndens delegationsordnings punkt 7.1.6. täcker in ett brett spektrum av olika ärenden samtidigt 
som den delvis delegerar till skolformsutskotten som ibland kan ha svårt att möta upp mot korta 
svarstider från andra myndigheter. Förvaltningen föreslår istället att dela upp den tidigare punkten i 
två olika, där den ena är inriktad mot yttranden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och 
den andra har en bredare karaktär och bland annat inkluderar mål vid domstol. 

I nuvarande delegationsordning används delegationen till skolformsutskotten främst för att de själva 
ska yttra sig i de fall deras beslut överklagats. Oavsett delegaten som avger yttrande kvarstår dock 
uppdraget till förvaltningen att försvara det överklagade beslutet. Förvaltningen förväntar sig att 
ändringen leder enklare hantering av överklaganden snarare än någon generell förändring av yttranden 
i sak. Förvaltningen avser att även framöver hålla skolformsutskotten väl informerade om vad som 
sker i eventuella rättsprocesser kopplade till utskottsbeslut. Förslaget handlar bara om hur yttanden ska 
hanteras och påverkar inte utskottens delegation i övrigt  

Nuvarande antagningsheten kommer även att byta namn framöver till enheten för resursplanering och 
antagning och därför föreslås även att det görs redaktionella ändringar i dokumentet därefter. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 5 juni 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4A 
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upFleifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 102 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Lyktans förskola AB 
UBN-2018-1515 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Lyktans förskola AB organisationsnummer 
559139-2047, som huvudman för förskoleenheten Lyktan med 17 platser på Stenhagsvägen 123 i 
Uppsala. 

att godkänna förskolan Lyktan AB:s urvalsgrunder som innebär följande prioriteringsordning: 1. 
Syskonförtur, 2. Geografisk närhet och 3. Anmälningsdatum samt 

att beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer miljöförvaltningens och 
brandskyddsmyndighetens krav. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har tagit emot en ansökan om godkännande för fristående förskola från Lyktans 
förskola AB. Huvudmannen avser att under 2018 starta en förskola i stadsdelen Stenhagen med 17 
platser. Lyktans förskola AB avser att ha en egen kö till förskolans platser, med urvalsgrunder som 
innebär följande prioriteringsordning: 1. Syskonförtur, 2. Geografisk närhet och 3. Anmälningsdatum. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 maj 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRIO, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 103 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Norlandia Kids2Home, Uppfinnaren 
UBN-2018-2108 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Norlandia Förskolor Kids2Home orgnr 
556806-1468, som huvudman för förskoleenheten Uppfinnaren, med adress Björnmossevägen i 
Lindbacken, fastighetsbeteckning Vaksala - Lunda 29:7 och plats för 100 barn, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer milj ökontorets och 
brandskyddsmyndighetens krav. 

Sammanfattning 
Norlandia Kids2Home bedriver sedan tidigare sex förskolor i Uppsala. Huvudmannen har inkommit 
med handlingar om godkännande för fristående förskola enligt ansökan och avser att starta förskolan 
Uppfinnaren i januari 2019. Förskolan avses omfatta 100 platser fördelade på 8 avdelningar. Norlandia 
Kids2Home Uppfinnaren avser att tillämpa samma kösystem som Uppsala kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 maj 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPltifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 104 

Ansökan om annan pedagogisk verksamhet - Öppen förskola 
UBN-2018-2635 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå huvudmannen Förskolan Tärningen HB:s ansökan om att starta öppen förskola i 
Sävjaområdet. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M) och Martin Wisell (I(D) med flera reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Christopher Lagerqvists (M) med fleras yrkande om bifall till ansökan. 

Unn Harsem (C) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande i bilaga A § 104. 

Särskilt yttrande 
Helena Hedman Skoglund (L) lämnar ett särskilt yttrande: 

För Liberalerna är valfrihet prioriterat. Privata initiativ och fristående alternativ är positivt och 
något som ska uppmuntras. Föräldrar och barn ska erbjudas flera alternativ att välja mellan så 
långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart. I detta fall anser vi dock att behovet av öppen 
förskola i Sävja är tillgodosett och att den kostnad kommunen beräknas få för verksamheten, 600 
000 kr, behöver läggas på annan verksamhet. 

Utbildningsnämnden antog redan under alliansens styre en strategi för placering av öppna 
förskolor, som säger att öppna förskolor ska placeras i anslutning till familjecentraler i så stor 
utsträckning som möjligt. Vi ser ingen anledning att i detta fall frångå denna strategi. Det 
innebär dock inte att öppna förskolor bör drivas uteslutande i kommunal regi. 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M), Martin Wisell (KID) och Unn Harsem (C) yrkar bifall till ansökan. 

Sammanfattning 
Huvudmannen Förskolan Tärningen HB (organisationsnummer 916672-7702) har ett godkännande 
för att bedriva förskola i Uppsala kommun och kommer att under hösten 2018 åter starta förskolan 
Lekskolan.com. Huvudmannen ansöker nu om att även starta öppen förskola i samma lokal som 
förskolan, Blekingevägen 10 i Sävja. 

Utbildningsnämnden antog den 24 februari 2016 en strategi för öppen förskola samlokaliserad med 
familjecentral. Strategin innebär att Uppsalas öppna förskolor ska ligga i nära anslutning till eller vara 
samlokaliserade med andra centrala aktörer i en gemensam familjecentral. I Sävjaområdet finns idag 
en öppen förskola som utgör en del av en familjecentral. Målet för strategin för Sävjaområdet när det 
gäller öppen förskola kan därmed anses uppfyllt. Utifrån ovanstående så bedömer 
utbildningsförvaltningen att det inte finns något behov av att öppna någon ytterligare öppen förskola i 
Sävjaområdet och föreslår därför att ansökan avslås. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UNO» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Christopher Lagerqvist (M) med fleras 
yrkande om bifall till ansökan och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs. 

Nämnden fastställer en propositionsordning där den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA 
och den som vill bifalla Christopher Lagerqvist (M) med fleras yrkande om bifall till ansökan röstar 
NEJ. 

Voteringen genomförs och resulterar i 9 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

JA-röst avger: 
Linda Eskilsson (Ml)), Mattas Kristenson (S), Gunilla Oltner (S), Jan-Åke Carlsson (S), Klas-Herman 
Lundgren (S), Elin Stening (MX), Kajsa Ragnarsson (V), Helena Hedman Skoglund (L) och Caroline 
Hoffstedt (S). 

NEJ-röst avger: 
Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Unn Harsem (C), Pär 
Sehlstedt (SD) och Martin Wisell (KD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 25 maj 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ärende 12 "Ansökan om annan pedagogisk verksamhet — Öppen förskola" 
UBN-2018-2635 

Reservation 
Huvudmannen Förskolan Tärningen HB har inkommit med en ansökan om att öppna och 
driva en Öppen förskola i Sävja. Huvudmannen beskriver att de har fullt inredda lokaler till 
vilka de vill bjuda in familjer i området till öppen förskola. Fokus ska var integration och den 
öppna förskolan ska vara ett bidrag för att skapa meningsfull vardag för föräldralediga och 
arbetssökande med små barn i Sävja. 

Detta avslår majoriteten med hänvisning till en strategi för öppna förskolor som bygger på 
att dessa ska vara samlokaliserade med "andra centrala aktörer" (ex. BVC, MVC, Råd och 
stöd) till en så kallad familjecentral. 

Vi anser att familjecentraler är utmärkta men anser att det är ett alltför lättvindigt argument 
för att döda ett initiativ från en del av lokalsamhället. Ofta är det de lokala eldsjälarna som 
gör störst skillnad - inte kommunen. För övrigt anser vi inte att alla framtida öppna förskolor 
måste vara sarnlokaliserade med en rad andra samhällsfunktioner - hur vällovligt det än kan 
tyckas. I det här fallet finns ju redan lokalen och samarbete kan upprättas även utan 
samlokalisering. 

Trist! 

Unn Harsem och Anna Johansson 

Centerpartiet 

WARM» 
POLITIK 

Centerpartit 
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upP19,11.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 105 

Nämndinitiativ angående hälsoäventyret i Uppsala från Sarah Havneraas 
(KD) 
UBN-2018-0922 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå förslaget om utredning avseende Hälsoäventyret. 

Reservation 
Martin Wisell (KD), Christopher Lagerqvist (M), Helena Hedman Skoglund (L) och Unn Harsem (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Martin Wisells yrkande. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar bifall initiativets förslag. 

Sammanfattning 
Sarah Havneraas (KD) föreslår i ett nämndinitiativ att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att i samverkan med Region Uppsala återstarta Hälsoäventyret i Uppsala 
kommun. 

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som har drivits inom Landstinget/Regionen i 
Uppsala Län. Sedan mars 2017 finns inte Hälsoäventyret längre etablerat i Uppsala kommun. 

Förskolor och skolor har ett nationellt uppdrag att arbeta hälsofrämj ande och förebyggande för en 
ökad måluppfyllelse. Som Sarah Havneraas (KD) skriver i nämndinitiativet är en bra skolgång en god 
grund för ett gott liv medan en misslyckad skolgång riskerar att leda till ett långvarigt utanförskap 
vilket i sin tur ofta påverkar hälsan. 

Inriktningen i läroplanerna för de olika skolformerna är att det hälsofrämj ande arbetet ska utformas 
som en naturlig del i utbildningen. Eftersom skolorna redan har detta uppdrag bedömer inte 
utbildningsförvaltningen att det är kostnadseffektivt att avsätta pengar för finansiering av en extern 
verksamhet som Hälsoäventyret. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Martin Wisells (KD) och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplinig UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 106 

Nämndinitiativ om skydd för barn i Uppsalas förskolor och skolor från 
Christopher Lagerqvist (M) och Fredrik Hultman (M) 
UBN-2018-2522 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (M) och Fredrik Hultman (M) ställer i ett nämndinitiativ följande frågor mot 
bakgrund av att allt fler medarbetare i förvaltningen har vistats kortare tid i Sverige och att 
registerutdrag därmed inte ger vägledning om tidigare brottslighet: 

- Vilka åtgärder vidtas rutinmässigt för att garantera att alla som jobbar med barn och ungdomar i 
Uppsala kommun uppfyller grundläggande lämplighetskrav när utdrag ur belastningsregistret inte 
kan ge sådan vägledning? 
- Hur arbetar utbildningsförvaltningen för att förebygga att barn och ungdomar i skolor för vilka 
kommunen är huvudman utnyttjas sexuellt av personal? 

Att begära utdrag ur belastningsregister är, som frågeställarna skriver i sitt initiativ, obligatoriskt inom 
förskola och grundskolor och möjligt inom gymnasieskolan. Oavsett om en person är född i Sverige 
eller har flyttat hit senare ger inte registerutdraget en komplett bild av en eventuell brottslig bakgrund. 
Utdragen i de olika registerkontrollerna visar om en person blivit dömd för vissa allvarliga brott, i 
regel under de senaste tio åren. Utdraget begränsas till uppgifter om sexualbrott och 
barnpornografibrott samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån. 

Det är viktigt att komma ihåg att registerutdraget bara är en del av bedömningsunderlaget för om en 
person är lämplig för arbetet. Även om en person saknar anteckningar om brott ska man vara lika 
noggrann i den övriga kontrollen av personens lämplighet för arbetet, till exempel när det gäller 
referenser. 

Närmaste chef har sedan ett ansvar för att nyanställda personer får introduktion och lämplig 
vägledning utifrån vilken erfarenhet och kompetens i övrigt som personen har. Chefen har också 
ansvar för att följa upp att arbetet fungerar som det ska både när det gäller innehåll och bemötande. 
Personer anställda genom extratjänst eller praktikanter har inte samma ansvar för verksamhet eller 
barn. Det ska med andra ord finnas annan personal i närheten, som också kan säkerställa att personen 
har ett bemötande som stämmer överens med arbetsplatsens värdegrund. Vidare finns det i förskolor 
och skolor krav på aktivt och fungerande likabehandlingsarbete som involverar både personal och 
barn/elever. 

I verksamheterna finns rutiner som stärker möjlighet att snabbt fånga upp olämpligt eller felaktigt 
beteende. Som exempel kan nämnas 

- att det ingår i undervisningen att informera barn om deras rättigheter. 
- att barn och elever uppmuntras att berätta sådant som händer till en vuxen på skolan som de har  

Justerandes sign r, , Utdragsbestyrkande 
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unelue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

(§ 106, forts.) 

förtroende för. 
- att anonyma elevenkäter genomförs regelbundet för att fånga upp sådant som inte tagits upp 
direkt med personal eller rektor/förskolechef 
- att verksamheten är skyldig att anmäla uppgifter om kränkningar och diskriminering vidare till 
rektor och huvudman, utan värdering av dessa händelser. 
- att vårdnadshavare och elever har möjlighet att anmäla incidenter via förvaltningens 
klagomålshantering. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detsamma. 

Beslutsgång 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 11 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 107 

Nämndinitiativ om idrottsprofil inom gymnasiesärskolan från Oscar Matti 
(L) och Helena Hedman Skoglund (L) 
UBN-2018-2523 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Helena Hedman Skoglund (L) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 107. 

Sammanfattning 
Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L) efterfrågar i ett nämndinitiativ att elever i 
gymnasiesärskolan bör kunna välja en idrottsprofil under sin gymnasiesärskoleutbildning. 

Nuläge 
Gymnasiesärskolan är en skolform som är fyraårig och omfattar en garanterad undervisningstid på 3 
600 timmar fördelat på 2 500 poäng. Det finns både nationella program och individuella program. 

Alla elever på de nationella programmen läser Idrott och hälsa 1 som omfattar två timmar per elev och 
vecka. Utöver det ger den kommunala gymnasiesärskolan eleverna möjlighet att på nationellt program 
läsa kurserna Idrott och Hälsa 2 och 3 inom ramen för individuellt val. Det motsvarar fyra timmar 
idrott per vecka och elev under samtliga fyra år. Elever på individuellt program har två timmar idrott 
per vecka men andra delar av fysisk aktivitet inom ramen för sina ämnesområden. 

Idrottsprofil 
Inom den ordinarie gymnasieskolan finns tre olika sätt att läsa mer idrott inom de nationella 
programmen. Det är RIG (riksidrottsgymnasier), NIU (nationellt godkända idrottsutbildningar) och 
LIU (lokal idrottsutbildning). 

Den möjligheten som den kommunala gymnasiesärskolan idag ger eleverna är att läsa 
fördjupningskurser inom Idrott och hälsa, vilket i hög grad motsvarar det som kallas LIU. Inom ramen 
för elevernas individuella val är det möjligt att läsa Idrott och hälsa 2 och 3 där kurs 2 är en 
fördjupningskurs. Kurs 3 är utformad för att utbilda mot en vald idrott där eleverna antingen kan välja 
en idrott som de vill pröva eller en idrott som de redan utövar på fritiden. 

Inom ramen för idrottsundervisningen samarbetar den kommunala gymnasiesärskolan med Uppsala 
handikappidrott (UT-II) som har tio olika sektioner. De arrangerar också Skol-DM som är en 
friidrottstävling för länets elever i grundsärskola och gymnasiesärskola. Idag finns i 
gymnasiesärskolans organisation inga elever som är elitidrottande inom ramen för handikappidrotten, 
men väl aktiva inom UHI:s verksamhet eller utöver idrott i sin korttidstillsyn. De elever som önskar 
elitidrottssatsning har idag möjlighet att söka sig till bland annat Höghammargymnasiet i Bollnäs. I 
dagsläget finns ingen elev från Uppsala i Bollnäs. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPRI.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

(§ 107, forts.) 

Utbildningsförvaltningen kan konstatera att det som görs idag inom idrottsundervisningen i 
gymnasiesärskolan bör göras tydligare för medborgaren. Det bör bättre framgå att det idag finns en 
idrottsprofil där eleverna exempelvis kan testa olika idrotter med mera. 

Möjligheten som finns att läsa idrott inom det individuella valet är kostnadsneutral. Att utöka antalet 
timmar idrott, erbjuda fördjupningar i vissa idrotter eller erbjuda NIU (nationellt godkända 
idrottsutbildningar) skulle kräva en omfattande utredning tillsammans med paraidrottsförbundet för att 
undersöka kostnader och få kunskap om vilket elevunderlag som finns. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UBN 2018-06-20 bilaga A § 107 

Ärende 23, Nämndinitiativ om idrottsprofil inom gymnasiesärskolan från Oscar Matti (L) 
och Helena Hedman Skoglund (L) 

Särskilt yttrande 

Även elever som läser inom gymnasiesärskolan bör kunna välja en idrottsprofil på sin 
utbildning. Det är en fråga om likvärdighet med andra skolformer och en fråga om valfrihet 
för den enskilda eleven. 

Forskning visar att personer med funktionsnedsättning ofta har sämre hälsa än personer 
utan funktionsnedsättning. Att ge elever inom gymnasiesärskolan möjlighet att välja till en 
idrottsprofil och på så vis öka den fysiska aktiviteten och hälsomedvetandet är en bra 
investering i framtiden. 

En idrottsprofil inom gymnasiesärskolan kan utformas på flera olika sätt. Eftersom de tillval 
som idag erbjuds inom gymnasiesärskolan, enligt svaret på nämndinitiativet, kan sägas 
motsvara en idrottsprofil föreslog därför Liberalerna vid behandlingen av ärende 11 på 
dagens sammanträde, Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2019/20, 
att en idrottsprofil skapas och att den görs valbar för eleverna. Vi är glada att hela nämnden 
biföll vårt förslag. Det är också viktigt att tydliggöra att möjligheten att välja en idrottsprofil 
inom gymnasiesärskolan finns för elever och föräldrar. 

Med tiden hoppas Liberalerna att idrottsprofilen går att utveckla så att det blir möjligt att 
välja en idrottsprofil med en specifik idrott som inriktning. 

Helena Hednnan Skoglund (L) 

Liberalerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 108 

Nämndinitiativ angående räddningsplan för dåligt fungerande skolor från 
Martin Wisell (KD) 
UBN-2018-3348 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Reservation 
Martin Wisell (KD), Christopher Lagerqvist (M), Helena Hedman Skoglund (L) och Unn Harsem (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Martin Wisells (KD) yrkande. 

Yrkande 
Martin Wisell (KD) yrkar bifall initiativets förslag. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i ett nämndinitiativ att det bör finnas en mekanism på utbildnings-
förvaltningen centralt som kan gå in och rycka upp dåligt fungerande skolor. Om en skola, trots 
riktade insatser, inte lyckas vända sina resultat inom rimlig tid ska skolan stängas. En modell, där 
några olika index för kunskapsresultat och trygghet beaktas, bör tas fram för att bestämma när en skola 
ska bli föremål för en riktad räddningsinsats. 

Utbildningsförvaltningen centralt har redan idag uppbyggda rutiner för att uppmärksamma och vidta 
åtgärder för skolor som fungerar dåligt, det vill säga skolor med dåliga pedagogiska resultat, svag 
ekonomi och dåliga resultat på medarbetarundersökningar. 

Grundskolan i Uppsala är indelad i fyra områden som leds av områdeschefer. Till en områdeschefs 
viktigaste uppgifter hör att säkerställa god kvalitet i skolorna inom sitt område genom att skapa goda 
förutsättningar för rektor på skolan att lyckas i sitt uppdrag. Områdeschef följer noggrant upp resultat 
för varje enskild skola, både vad gäller kvalitet i form av till exempel kunskapsresultat, ekonomi och 
attraktiv arbetsgivare. 

I dialog med rektor säkerställer också områdeschef att rektor ges kvalificerat stöd i sitt arbete när 
behov uppstår. Det kan till exempel handla om stöd för att utveckla elevhälsoarbetet på skolan, 
insatser från förvaltningens konsultativa stöd, chefstöd, utbildningsinsatser, stöd från SSP (samarbete 
skola, socialtjänst, polis) eller stöd från annan del av kommunen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Martin Wisells (I(D) yrkande om bifall till 
initiativet och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 12 juni 2018 
Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 109 

Nämndinitiativ angående fristående och kommunala förskolor med på 
Uppsala kommuns sida "Hitta och jämför" från Gabriella Lange (M) och 
Christopher Lagerqvist (M) 
UBN-2018-3349 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Gabriella Lange (M) och Christopher Lagerqvist (M) skriver i ett nämndinitiativ att de har fått 
kännedom om att en fristående aktör har tagits bort från sidan av Uppsala kommun. Med anledning av 
det ställs några frågor. 

Finns alla fristående och kommunala förskolor med på Uppsala kommuns sida "Hitta och jämför"? 
Alla aktiva förskolor i Uppsala kommun finns med i Hitta och jämför. 

Har fristående aktörer som haft en egen kö i 26 år nu särbehandlats negativt av Uppsala kommun? 
Under arbete med uppdatering av både Hitta och jämför och eBarnUngdom har 
utbildningsförvaltningen tagit bort inaktiva enheter samt kompletterat med nya. Tydligheten för 
vårdnadshavare är av vikt vid införande av nytt antagningssystem och detta har varit syftet med denna 
översyn. Det har inte varit någon särbehandling av någon förskola. 

Vem har fattat beslutet att ta bort förskolan från "Hitta och jämför" och på vilken grund? 
Uppdateringen av Hitta och jämför utförs av enheten Utbud och tilldelning i samband med införande 
av nytt antagningssystem till förskolan. Ansvarig är chef för enheten. Grunden till borttagandet av den 
aktuella förskolan är att den inte var sökbar för vårdnadshavare till hösten 2018. Nya sökbara förskolor 
läggs till kontinuerligt. 

I samband med borttagandet av aktuell förskola så uppstod ett internt missförstånd så att förskolan inte 
ersattes med den nya förskola som skulle vara aktuell för vårdnadshavare i Hitta och jämför. Utifrån 
detta har utbildningsförvaltningen sett över rutinerna kring Hitta och jämför och lagt in att kontakt 
alltid ska tas med huvudman innan verksamhet tas bort. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 7 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upilelki UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 110 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
- Nämndinitiativ angående den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor från 
Christopher Lagerqvist (M), bilaga A § 110. 

§ 111 

Delegationsärenden 
UBN-2018-0757 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda handlingar till utbildningsnämnden 2018-06-20. 

1. Delegationsbeslut från och med 2018-05-19 — 2018-06-19 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• 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 
• Plats i förskoleklass, 7.5.2 
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och g-rundsärskola, 7.5.4 
• Överenskommelse med annan kommun angående ersättning för elev i behov av särskilt stöd, 

7.5.7 
• 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 

2. Yttrande detaljplan 
• Yttrande över planprogram för Gottsundaområdet, UBN- 2018-2515 

3. Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens dom — laglighetsprövning om arkivskrivning, UBN-2018-2322 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

(§ 111, forts.) 

4. Skrivelser/Avtal 
• Skrivelse till ledamöter i utbildningsnämnden: Reflektioner kring det förebyggande arbetet 
gällande droger under 2017-18, UBN-2018-3864 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2018 
• Maj 2018 
• Redovisning till skolinspektionen 
• Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottet 2018-06-07 
• Grundskoleutskottet 2018-06-07 
• Arbetsutskottet 2018-06-12 
• Upphandlingsutskottet 2018-06-12 

7. Protokoll från facklig samverkan 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
Utbildningsnämnden 2018-05-21 

9. Inbjudningar / Konferenser 
- 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



UBN 2018-06-20 bilaga A § 110 

Angående den växande droganvändningen vid Uppsalas 
gymnasieskolor 

I en skrivelse till  Utbildningsnämnden den 8 juni 2018 uttrycker 
kommunens kuratorer och skolsköterskor en stark oro för att 
droganvändningen nu tilltar i Uppsala. Bakgrunden till  deras 
skrivelse är de neddragningar som Utbildningsnämnden, under 
den Socialdemokratiska ledningen, gjorde 2016 rörande 
kommunens förebyggande arbete i Ungdomsteamet. Mot denna 
bakgrund vill Moderaterna i Utbildningsnämnden ställa följande 
frågor: 

1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade i 
gymnasieskolan rörande droger åren 2014-2018? 
2) Vilka åtgärder har vidtagits år 2018 inom 
Utbildningsnämndens ansvarsområde och på vilket sätt skiljer sig 
dessa åtgärder från åtgärderna åren 2014-2016 (före 
neddragningarna)? 
3) Vilka växande problem kan förvaltningen identifiera i Uppsala 
redan nu? 

Christopher Lagerqvist (M) 
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