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Beslutande:

Helena Hedman Skoglund (L), ordf.
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice ordf.
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordf.
Hanna Victoria Mörck (V), 3:e vice
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Asal Gohari (S)
Jan-Åke Carlsson (S)
Dima Sarsour (5)
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Susanne Engström (MP)
Christopher Lagerqvist (M)
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Daniel Rogozinski (V)
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Petri Lähteenmäki (S)
Henry Montgomery (S)
Oscar Matti (L)
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Anna Johansson (C)
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Emma Van Alter (V)
Jim Andersson (SD)

Linnea Bjuhr (SD)
Gabriella Lange (M), tjänstg. ersättare
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Lars Romanus, Tf. utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist, chef systemstöd, Erik Ojala, chef
Kommunal Förskola, Ingela Hamlin, chef Kommunal Grundskola, Christine Kastner
Johnson, chef Kommunal Gymnasieskola, Jesper Djupström, avdelningschef
lokalplanering, Outi Ceder, enhetschef utbildningsutbud och tilldelning, Hanna
Wärenfeldt, HR enhetschef, Ingrid Holströnn, verksamhetsstrateg, Elin Lundqvist,
controller, Magdalena Casteryd, kommunikatör, Katarina Håkansson, koordinator, Lisa
Skiöld, Barnombudet i Uppsala, Petra Åkerström, Lärarnas Riksförbund, Elisa Erikson,
Lärarförbundet, Nathalie Berggren, politisk sekreterare Liberalerna
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§ 154

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med tillägg av ett valärende till utbildningsnämndens
grundskoleutskott.
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§ 155

Information om aktuella ärenden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Jesper Djupström, avdelningschef informerar om brister i Brantingsskolans aula som
innebär att aulan måste rivas. Det leder till fördröjningar i lokalförsörjningsplanen.
Lars Romanus, Tf. förvaltningsdirektör berättar om en händelse mellan lärare och elev
samt förvaltningsrättens domar i överklagade avstängningsärenden. Vidare berättar
han om Uppsala visar upp sig där pedagoger och skolledare från grundskolan i Uppsala
kommun samlas för erfarenhetsutbyte, föreläsningar med mera.
Helena Hedman Skoglund berättar om den nya förvaltningsdirektören, Susana Olsson
Casas, som tillträder i februari 2020.
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§156

Månadsrapport ekonomi
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Elin Lundqvist presenterar en ekonomisk rapport för september.
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§157

Barnombudet i Uppsala

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Lisa Skiöld från Barnombudet i Uppsala län höll föredrag om barnkonventionen som
blir svensk lag den 1 januari 2020.
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§158

Tema jämställdhet
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ta informationen i beaktande inför kommande arbete med verksamhetsplan.
Sammanfattning
Annbritt Öqvist presenterar utifrån temat jämställdhet en kartläggning över skillnader
mellan pojkar och flickor avseende resursfördelning, behov av resursstöd,
kunskapsresultat och upplevelse av skolan med mera. Därefter informerade Erik Ojala,
chef Kommunal Förskola, Ingela Hamlin, chef Kommunal Grundskola, Christine
Kastner Johnson, chef Kommunal Gymnasieskola om det jämställdhetsarbete som
sker inom skolformerna.
Efter nämnden samtalat kring temat jämställdhet lyftes frågor att ta med i arbetet inför
verksamhetsplan 2020.

Justerandes sign

rk)

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun
Utbildningsnämnden
Protokoll

Sida 7 (28)

Sammanträdesdatum:
2019-10-23

§ 159

Riskinventering
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Katarina Håkansson återger resultatet från workshopen om riskinventering som
genomfördes på arbetsutskottet den 14 oktober.
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§ 160

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Lars Romanus rapporterar om nuläget angående den strategiska
kompetensförsörjningsplanen. Av tjugosex aktiviteter totalt pågår tjugotvå enligt
plan eller har genomförts. Fyra aktiviteter, främst inom området behålla
kompetens, är under uppstart eller behöver förstärkas.
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§ 161

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
UBN-2019-1513
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning att gälla från och med 1 november 2019.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har en delegationsordning för att tydliggöra vilka beslut inom
nämndens verksamhetsområde som behandlas av andra förtroendevalda eller
tjänstepersoner än nämnden som helhet.
Förvaltningen har tillsammans med kommunens juridiska enhet gjort en
genomgång av delegationsordningen bland annat för att öka samstämmigheten
med andra nämnders delegationsordningar. De huvudsakliga förändringarna
handlar om nya titlar eller enhetsnamn efter organisationsförändringar. Annat
handlar om att föra samman och förtydliga.
Beslutsunderlag
Förvaltningens har upprättat ett förslag den 9 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 162

Sammanträdestider 2020
UBN-2019-8020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

att utbildningsnämnden 2020 sammanträder följande dagar klockan 17:15:
10 februari (måndag), 25 mars (onsdag), 29 april (onsdag), 19 maj (tisdag), 17 juni
(onsdag), 24 augusti (måndag), 23 september (onsdag), 26 oktober (måndag), 18
november (onsdag), 16 december (onsdag),

att utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar klockan
14.00:
3 februari (måndag), 16 mars (måndag), 22 april (onsdag), 13 maj (onsdag), 3 juni
(onsdag), 17 augusti (måndag), 9 september (onsdag), 19 oktober (måndag), 9
november (måndag) och 7 december (måndag), samt

att delegera till skolformsutskotten att besluta om sina sammanträdestider.
Sammanfattning
Ett förslag på sammanträdestider 2020 för utbildningsnämnden och dess utskott
har upprättats. Förslaget innebär att nämnden i möjligaste mån sammanträder på
onsdagar och arbetsutskottet i möjligaste mån på måndagar.

Yrkanden
Helena Hedman Skoglund (L), ordföranden, yrkar att sammanträdestiden den 17
december flyttas till den 16 december.
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar att sammanträdestiden den 20 maj flyttas till den 19
maj klockan 17:15.
Christoffer Lagerqvist (M) yrkar att nämndens sammanträden startar klockan 17:15.
Helena Hedman Skoglund (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar att beslutanderätten
om skolformsutskottens sammanträdestider delegeras till skolformsutskotten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag, med starttid klockan 15:00 (med
något undantag) för nämndens sammanträden, mot Christoffer Lagerqvist (M)
ändringsyrkande, med starttid klockan 17:15. Ordföranden finner att
utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. Omröstning begärs
och genomförs.
Justerandes sign
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Den som röstar ja röstar för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Den som
röstar nej röstar för Christoffer Lagerqvists (M) ändringsyrkande. Sju stycken röstar
ja och åtta stycken röstar nej.
Följande röstar ja: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (5), Asal Gohari
(S), Jan-Åke Carlsson (S), Dima Sarsour (5), Agneta Boström (S), Susanne Engström
(MP).
Följande röstar nej: Jonas Segersam (KD), Hanna Victoria Mörck (V), Christopher
Lagerqvist (M), Carolina Zanden (M), 011e Romlin (C), Daniel Rogozinski (V), Linnea
Bjuhr (SD), Gabriella Lange (M)
Ordförande ställer därefter sitt eget ändringsyrkande om att flytta
sammanträdestiden från den 17 till den 16 december mot avslag och finner att
nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks ändringsyrkande, om att flytta
sammanträdestiden den 20 maj till den 19 maj klockan 17:15, mot avslag och finner
att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer slutligen sitt eget och Jonas Segersams (KD) yrkande, att
beslutanderätten om skolformsutskottens sammanträdestider delegeras till
skolformsutskotten, mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifaller
densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens har upprättat ett förslag den 23 september 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 163

Vårförskolor 2020-2022
UBN-2019-7215
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med beskriven modell, säkerställa
beredskap för kommunens ansvar att erbjuda plats i förskolan inom fyra månader.
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att erbjuda alla utförare möjlighet att
erbjuda plats i vårförskola i enlighet med modellen.
Sammanfattning
För att utbildningsförvaltningen ska kunna erbjuda vårdnadshavare en
förskoleplats inom fyra månader behövs en utökning av förskoleplatser under
våren utöver de platser som kan beredas i verksamheten.
Förvaltningen föreslår en förlängning av modellen med utökning av
förskoleplatser, så kallade vårförskolor, som tillämpats under 2017-2019.
Kostnaden för modellen beräknas till cirka 1,8 mnkr per år under tre år 2020-2022.
Kostnaden är mindre än tidigare period beroende på att utrustning och inventarier
är anskaffade och för att platsbehovet är mindre på vårarna de kommande åren
från och med 2021.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Carolina Zanden (M), 011e Romlin
(C) och Gabriella Lange (M) yrkar tillägg av följande att-sats:
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att även erbjuda fristående utförare
möjlighet att erbjuda plats i vårförskola i enlighet med modellen.
Beslutsgång
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med Jonas Segersam
(KD) med fleras tilläggsyrkande. Utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens har upprättat ett förslag den 30 september 2019, reviderad den 16
oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 164

Tillgängliggörande av tillsynsbeslut
UBN-2019-8252
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att information om tillsyn av förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg på
kommunens hemsida ges genom publicering av den årliga sammanfattande
rapporten samt genom publicering av de förskolors namn med "ingen anmärkning"
respektive "inget omdöme",
att förvaltningen utreder möjligheten att införa kommunala förskolors
tillsynsresultat i samma system och med samma princip som för de fristående,
att nämnden skickar en skrivelse till regeringen om bristen i möjlighet att
offentliggöra tillsynsresultat och att ett undantag bör införas i
sekretesslagstiftningen i samma anda som gäller för miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Särskilt yttrande
Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S) och Susanne Engström (MP)
anmäler särskilt yttrande enligt följande:
"Mittenstyret tycker att vikten av transparens och tydlighet i vår tillsynsverksamhet är
av stor vikt. Vi hade önskat att lagstiftningen inte försvårade för kommunen att öppet
tillgängliggöra för kommunens vårdnadshavare information om den tillsyn som
genomförs av fristående förskolor. Om detta kommer vi skicka en skrivning till
regeringen och uppmärksamma hur lagstiftningen försvårar för kommunen att vara
transparent. Tills att förändring av lagstiftning har skett anser vi, i enlighet med
förvaltningen, att det vore problematiskt att publicera information om förskolor som
inte fått någon anmärkning efter genomförd tillsyn. Förvisso finns det inget direkt
juridiskt hinder men ett liknande tillvägagångssätt som nämnden nu fattat beslut om
skulle indirekt innebära att sekretesslagstiftningen, som skyddar förskolor som får
anmärkningar, kringgås. Med detta beslut görs heller ingen skillnad på om en förskola
fått en anmärkning av allvarlig karaktär eller av mindre art. Det riskerar att ge en
felaktig bild av förskolans kvalitet.
Linnea Bjuhr (SD) anmäler särskilt yttrande enligt följande:
Som förälder är det viktigt att få ta del av information om förskolor innan
förskoleval. Därför är det rimligt att publicera en sammanställning av förskolor med
"ingen anmärkning" respektive "inget omdöme". En sådan sammanställning borde
dessutom innebära att förskolor som ej är med på listan på grund av anmärkning,
snabbare åtgärdar sina brister, vilket innebär höjd kvalitet på förskolorna.
Justerandes sign
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Det är också viktigt att i anslutning till sammanställningen informera om att bara
föra att en förskola inte finns med betyder det inte att det nödvändigtvis är en
"dålig förskola", då det kan vara båda små eller stora anmärkningar som gör att
förskolor ej finns med.
Sammanfattning
Kommunrevisionens gjorde 2016 en granskning av kommunens tillsyn över
fristående förskolor. En av rekommendationerna som gavs efter granskningen var
att kommunicera beslut efter tillsyn på ett sätt som gör beslutet enkelt tillgängligt
för berörda vårdnadshavare och intresserad allmänhet.lutbildningsnämndens
yttrande efter granskningen uppgavs att en plan för hur tillsynsbesluten blir mer
synliga för medborgare skulle tas fram i samarbete med kommunens
kommunikationsavdelning (UBN-2017-1499). Enligt yttrandet var utgångpunkten
att beslut skulle vara lättillgängliga för medborgarna och att kommunens hemsida
skulle användas för detta ändamål.
Revisionen gjorde våren 2019 en uppföljning av granskningen (UBN-2019-5463) och
uppmärksammade då att publicering på hemsidan inte aktualiserats på grund av
juridiska tveksamheter. Revisionen konstaterar att utbildningsnämnden inte givits
tillfälle att ta ställning i frågan. Ärendet tas därför upp till förnyat ställningstagande
i nämnden.
Yrkanden
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar med instämmande från Jonas Segersam (KD) och
Linnea Bjuhr (SD) till följande tilläggsyrkanden:
1. Tillägg i den att-sats som ligger: ...samt genom publicering av de förskolors
namn med "ingen anmärkning" respektive "inget omdöme",
Nya att-satser:
2. att förvaltningen utreder möjligheten att införa kommunala förskolors
tillsynsresultat i samma system och med samma princip som för de
fristående,
3. att nämnden skickar en skrivelse till regeringen om bristen i möjlighet att
offentliggöra tillsynsresultat och att ett undantag bör införas i
sekretesslagstiftningen i samma anda som gäller för miljö- och
hälsoskyddsfrågor.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) förslag.
Ärendet ajourneras 19.30-19.45 för överläggningar i ärendet.
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Justerandes sign
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Helena Hedman Skoglund, ordförande, ställer först sitt eget yrkande under
propositionen och finner att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) första tilläggsyrkande mot
avslag och finner att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer sedan Hanna Victoria Mörcks (V) andra tilläggsyrkande mot
avslag och finner att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer slutligen Hanna Victoria Mörcks (V) tredje tilläggsyrkande mot
avslag och finner att nämnden bifaller densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens har upprättat ett förslag den 27 september 2019, reviderad den 16
oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 165

Rapport efter tillsyn av fristående förskolor i Uppsala
kommun läsåret 2018/2019
UBN-2019-8041
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Den 23 november 2017 fastslog utbildningsnämnden riktlinjer för kommunens
tillsyn av enskild verksamhet - förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Enligt
riktlinjerna ska en årlig rapport som sammanfattar tillsynen skrivas till
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens har upprättat ett förslag den 30 september 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.

Justerandes sign

itu

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun

Sida 17 (28)

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Protokoll

2019-10-23

§ 166

Motion om utredning för omvända skolskjutsar från Mattias
Johansson (C)
UBN-2019-8633
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att bifalla motionen och ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa omvända skolskjutsar mellan skolor i centrala
staden och skolor i kransorterna.
Särskilt yttrande
Linnea Bjuhr (SD) anmäler särskilt yttrande enligt följande:
Sverigedemokraterna (SD) välkomnar förslaget om omvända skolskjutsar och noterar
att det är en fråga som ligger i linje med vår politik. Landsbygdsskolorna är viktiga för
kommunen och detta kan vara ett steg mot en landsbygdsvänligare kommun. SD
menar dock att det är av största vikt att det, vid en eventuell implementering av
förslaget, är landsbygdsskolornas trygghet består och inte att otryggheten från
staden förs över till landsbygdsskolorna. Om otrygghet skulle uppstå på
landsbygdsskolorna till följd av systemet måste givetvis åtgärder vidtas.
Sammanfattning
Mattias Johansson (C) föreslår i en motion väckt 27 maj 2019 att uppdra åt
utbildningsförvaltningen att utreda en modell för att införa omvända skolskjutsar
mellan två eller flera skolor i centrala skolor och i kransorterna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens har upprättat ett förslag den 18 september 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 167

Upphandling av elevhem
UBN-2019-8505
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att inleda en upphandling av elevhem för
gymnasieelever.
Reservation
Hanna Victoria Mörck (V) lämnar reservation till fördel för sitt eget yrkande.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden finansierar sedan mer än 20 år ett elevhemsboende för elever
i gymnasieskolan. Kravet för att få att hyra ett boende är att eleverna är
folkbokförda i annan kommun samt studerar på någon av Uppsalas kommunala
eller fristående gymnasieskolor. Elevhemmet har som huvudsyfte att ge
gymnasieelever från andra kommuner som studerar vid gymnasieskolorna i
Uppsala ett boende som är tryggt och ändamålsenligt för den enskilde eleven,
vårdnadshavare och gymnasieskolorna. Verksamheten upphandlas och
kontraktsperioden med den nuvarande leverantören Uppsala Gymnasieboende
löper ut 2021-06-15.
Yrkanden
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar tillägg av följande att-satser:
1. att även elever som är folkbokförda i Uppsala och som kommer eller
kommit till kommunen som ensamkommande får möjlighet att söka
boende på elevhemmet,
2. att kommunen ser över möjligheten att bygga eget elevhem och att gärna
samordna detta med andra kategori boenden i kommunen såsom
omsorgsboende eller äldreboende.
Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande.
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition. Utbildningsnämnden
bifaller förslaget.
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Protokoll

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) första tilläggsyrkande mot
avslag och finner att nämnden avslår densamma.
Ordförande ställer slutligen Hanna Victoria Mörcks (V) andra tilläggsyrkande mot
avslag och finner att nämnden avslår densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 4 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 168

Uppföljning antagning gymnasieskolan 2019
UBN-2019-8405
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen för beaktande inför kommande arbete med
verksamhetsplan.
Sammanfattning
1 ärendets bilaga presenteras resultat och erfarenheter från 2019 års
gymnasieantagning.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 7 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 169

Gymnasiesärskola och behörighetsgivande utbildning
UBN-2019-8610
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att skicka skrivelse enligt bilaga till utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
1 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare,
framgår kraven för lärares behörighet för undervisning i skola och gymnasieskola.1
denna föreskrivs också kraven för lärares behörighet för undervisning i särskola och
gym nasiesärskola.
Det finns ett statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik. Tyvärr är inte detta
statsbidrag avsett för lärare i gymnasiesärskolan, utan gäller bara för fortbildning
av lärare i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Detta trots att det i
gymnasiesärskolan finns lärare som omfattas av förordningens krav på
speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning för att få behörighet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens har upprättat ett förslag den 7 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 170

Nämndinitiativ - Gör Uppsala kommuns skolor till mobilfria
zoner
UBN-2019-8166
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

att återremittera ärendet.
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde i september 2019 lämnade Jonas Segersam (KD) och
Anna Johansson (C) ett nämndinitiativ med förslag att förvaltningen ges i uppdrag
att genomföra mobilfria zoner i Uppsala kommuns skolor.

Yrkanden
Jonas Segersann (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att
nämnden ska invänta kommande departementsskrivelse i frågan.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) yrkande mot ärendets avgörande idag
och finner att nämnden bifaller Jonas Segersams (KD) yrkande.

Beslutsunderlag
Förvaltningens har upprättat ett förslag den 4 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 171

Nämndinitiativ - Genomför vaccinationskampanj mot
antisemitism
UBN-2019-8165
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att besvara initiativet mot bakgrund av det arbete som redan pågår.
Reservationer
Jonas Segersam (KD) lämnar reservation till förmån för nämndinitiativets förslag.
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde i september 2019 lämnade Jonas Segersam (KD),
Hanna Victoria Mörck (V) och Anna Johansson (C) ett nämndinitiativ med förslag
om genomförande av en kommunövergripande "vaccinationskampanj" mot
antisemitism.
I initiativet föreslås att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett
förslag hur denna kampanj kan genomföras med bakgrund av det som anförts i
initiativet. Vidare föreslås att samtliga skolor i Uppsala ska ha fått möjlighet att få
besök av förintelseöverlevande innan utgången av 2020, och att åtminstone alla
högstadieelever har beretts möjlighet att lyssna till personliga vittnesbörd från
förintelsen.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD), Hanna Victoria Mörck (V) och Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till
nämnd initiativet.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersam (V) med
fleras yrkande. Utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 4 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 172

Nämndinitiativ - Jämförelse regelverk placering förskola
UBN-2019-8132
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att besvara initiativet med föredragningen i ärendet.
Reservationer
Jonas Segersam (KD), 011e Romlin (C) och Gabriella Lange (M) lämnar reservation
till förmån för nämndinitiativets förslag.
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde den 25 september 2019 lämnade Gabriella Lange (M),
Jonas Segersam (KD) och 011e Romlin (C) ett nämndinitiativ om jämförelse av
regelverk för placering i förskola.1 initiativet föreslås att en jämförelse genomförs
för att se om en ökning av antalet tomplatser har skett och om detta i så fall beror
på det nya regelverket. Jämförelsen föreslås redovisas på utbildningsnämnden
senast i november 2019.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD) och Gabriella Lange (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD)
och Gabriella Langes (M) yrkande. Utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut. Omröstning begärs och genomförs.
Den som röstar ja röstar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Den som röstar
nej röstar bifall till Jonas Segersams (KD) och Gabriella Langes (M) yrkande. Tio
stycken röstar ja och fem stycken röstar nej.
Följande röstar ja: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna
Victoria Mörck (V), Asal Gohari (S), Jan-Åke Carlsson (S), Dima Sarsour (S), Agneta
Boström (S), Susanne Engström (MP), Daniel Rogozinski (V), Linnea Bjuhr (SD).
Följande röstar nej: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Carolina
Zanden (M), 011e Romlin (C) och Gabriella Lange (M).
Beslutsunderlag
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 2 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
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§ 173

Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser finns att notera.
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§ 174

Anmälningsärenden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
Sammanfattning
1. Domar och beslut
Dom Avstängning Uppsala yrkesgymnasium Ekeby, (UBN-2019-7455)
Dom Avstängning Uppsala yrkesgymnasium Jälla, (UBN-2019-7454)
Dom Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725); fråga om
avskrivning (UBN-2019-2804)
2. Skrivelser/Avtal/Rapporter
- Resultat Barnrättskalendern nämnder
3. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2019
4. Protokoll/protokollsutdrag - övrigt
- Handikapprådets sammanträdesprotokoll 2019
5. Inbjudningar/ Konferenser
Kommunala handikapprådets temadag den 25 oktober 2019
- Barnombudet i Uppsala län den 22 november - Dialogtillfälle med
representanter för de femteklassare som Barnombudet träffade i
höstas
6. Nämndinitiativ
- Initiativärende om högpresterande elever i matematik
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§ 175

Delegationsärenden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsärenden.
Sammanfattning
1.

Delegationsbeslut under perioden 2019-09-25 - 2019-10-20
- Plats i förskoleverksamhet och Pedagogisk omsorg, 7.4.4
- Plats i fritidshem och pedagogisk omsorg, 7.4.4
- Ingripanden vid tillsyn - avstå från ingripande, 7.4.5
- Rätt till omsorg under tid då förskola/fritidshem inte erbjuds, 7.4.11
- Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
7.5.2
- Yttrande inför annan kommuns mottagande av elev i grundskola, 7.5.5
- Ej berättigade skolskjuts/elevresa enligt reglemente, 7.5.13, 7.5.14, 7.6.19
- Skolkort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.14
- Skolskjuts GR enligt reglemente, 7.5.13
- Delavslag skolskjuts. Ej berättigade skolskjuts/elevresa enligt reglemente med
skoltaxi, dock skolkort, 7.5.13
- Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller
myndighet, 7.1.6

2.

Protokoll från utskott
- Förskoleutskottets protokoll den 11 september 2019
- Grundskoleutskottets protokoll den 4 september 2019
- Gymnasieutskottets protokoll den 5 september 2019
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§ 176

Utbildningsnämndens valärenden 2019
UBN-2019-0008
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att entlediga Carolina Zanden (M) från sitt uppdrag som ledamot i
grundskoleutskottet, samt
att välja Lage Hedin (M) till ledamot i grundskoleutskottet.
Sammanfattning
Carolina Zanden (M) inkom den 23 oktober med en begäran om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i grundskoleutskottet.
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