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Närvarande 

Beslutande 

Helena Hedman Skoglund (L), ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V), 3:e vice ordförande 
Asal Gohari Moghadam (5) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Dima Sarsour (5) 
Agneta Boström (5) 
Susanne Engström (MP) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Fredrik Hultman (M) 
011e Romlin (C), §§ 195 - 211 
Linnea Bjuhr (SD), §§ 195 - 211 
Petri Lähteenmäki (5), tjänstgörande ersättare 
Gabriella Lange (M), tjänstgörande ersättare 
Emma Van Aller (V), tjänstgörande ersättare 
Lage Hedin (M), tjänstgörande ersättare §§ 212 -215 
Henry Montgomery (5), tjänstgörande ersättare §§ 212 - 215 

Ej tjänstgörande ersättare 

Oscar Matti (L) 
Celicia Widell (KD), §§ 195 - 204 
Henry Montgomery (5), §§ 195 - 211 
Jim Andersson (SD) §§ 195 - 201 
Lage Hedin (M), §§ 195 - 211 

Övriga närvarande 

Lars Romanus, Tf. Utbildningsdirektör 
Ann britt Öqvist, Chef Systemstöd 
Erik Ojala, Chef Kommunal förskola 
Ingela Hamlin, Chef Kommunal grundskola 
Christine Kastner Johnson, Chef Kommunal gymnasieskola 
Jesper Djupström, Avdelningschef lokalplanering 
Anders Pettersson, Områdeschef Ledning Kommunal grundskola 

Christina Sten hammar, Verksamhetschef Ledning Kommunal grundskola 

Outi Ceder, Enhetschef utbildningsutbud och tilldelning 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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Ingrid Hotström, Strateg enheten utbildningsutbud och tilldelning 

Sofia Venemalm, Strateg Strategiskt stöd 

Katarina Håkansson, Koordinator 
Anna Bittner, HR Direktör 

Malin Abrahamsson, Specialist Arbetsgivarenheten 

Elin Lundqvist, Ekonomichef utbildningsverksamhet 

Sofie Lahyani, Ung Företagsamhet i Uppsala län 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§195 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 
• Delegationsbeslut 

• Anmälningsärenden 
• Inbjudan till beredningskonferens för program och handlingsplan för 

äldrevänlig kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§196 

Ung företagsamhet 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Annika Hermansson och Elin Henningsson presenterar organisationen Ung 
företagsamhet och utbildningen UF-företagande. Utbildningen ger gymnasieelever 
och grundskoleelever möjlighet att utveckla och att träna företagsamhet och 
entreprenörskap. 

Justerandes signatur 9e Utdragsbestyrkande 
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§197 

Nämndens ansvar för arbetsmiljö 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anna Bittner, HR direktör och Malin Abrahamsson, specialist på arbetsgivarenheten 
berättar vad som avses med arbetsmiljöansvar och vidare om det ansvar 
förtroendevalda har i arbetsmiljöarbetet. 

Justerandes signatur 

(-)„ -tt-ff 
Utdragsbestyrkande 
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§198 

Nämndinitiativ om högpresterande elever i 
matematik 
UBN-2019-9296 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

att bifalla förslaget i initiativet utifrån de befintliga uppdrag som finns i 
utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2019 och 2020, samt 

att i verksamhetsplanen för 2020 ta med ett uppdrag till förvaltningen att belysa 
nuvarande arbete för särskilt begåvade elever med utgångspunkt i de 
framgångsfaktorer som lyfts fram av Skolinspektionen; utmaningar i undervisningen, 
samverkan mellan lärare, motivationshöjande åtgärder samt elevhälsans arbete. 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

"Vänsterpartiet ser positiv på möjligheten att utmana alla barn i sitt lärande. 
Högpresterande elever riskerar att bli uttråkade och särskilt begåvade elever riskerar 
att inte få sina behov tillgodosedda om de inte ges utrymmer för utmaningar i det 
ämne som eleven är har en särskild begåvning för. 

Dock vill vi ändå höja ett varnande finger för tendensen att vilja premiera de barn som 
lyckas väl i skolan. Inget ont i sak, men vi vet att det utan tvivel största problemet i 
skolan idag är bristande likvärdighet. Senaste PISA undersökningen visar på ökade 
resultat gällande kunskaper där Sverige ligger högt bland världens länder men ändå 
har flera steg kvar om vi åter igen vill ha världens bästa skola här i Sverige. Något vi en 
gång hade, innan privatiseringen, det segregerande skolvalet och kommunaliseringen 
av skolan. Senaste PISA undersökningen lyfte särskilt fram att Sverige har en bristande 
likvärdighet och att barn i dag inte får lika bra utbildning. Några får en väldigt bra skola, 
andra får en mindre bra skola. Så kan vi inte ha det. För att nå högre resultat, för alla 
elever, så är en viktig nyckel att ge stöd och resurser till de elever som inte presterar så 
bra. Mot bakgrund av detta vill vi lyfta att en satsning på matematik och höga 
prestationer är ett bra arbetssätt men det kan inte leda till att resurser tas från 
lågpresterande elever. För alla ska med och alla barn har rätt till utveckling. 

Vänsterpartiet ser även fram emot att det presenteras evidens och rigorös forskning för 
hur barns varierande begåvningar och prestationer kan utmanas på bästa möjliga 
sätt." 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde i oktober 2020 lämnar Linnea Bjuhr (SD) ett 
nämndinitiativ om elever som är högpresterande i matematik. 1 initiativet föreslås 
att förvaltningen återkommer med en rapport om högpresterande elever i 
matematik, 

att det i rapporten ingår redogörelse för hur skolorna arbetar för att högpresterande 
elever i matematik får en god och utmanande utbildning, samt hur arbetet ytterligare 
kan förbättras, 

att det i rapporten ingår redogörelse för hur man arbetar med de fyra kriterier enligt 
ovan som skolinspektionen lyfter fram som särskilt viktiga, 

att det i rapporten ingår en redovisning och analys kring betygsresultaten för 
högpresterande elever i matematik, samt hur dessa kan höjas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 11 december 2019. 

Justerandes signatur 

,_,,, --)9-r 
Utdragsbestyrkande 
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§199 

Riktat stöd för verksamhetsutveckling för 
nyanlända och flerspråkiga elever 
UBN-2019-3751 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utifrån beviljade medel från Skolverket ingå ett fortsatt samarbete med 
Skolverket (överenskommelse 2) för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända 
och flerspråkiga elever. 

Reservation 
Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande reservation: 

Den stora invandringen till Sverige som regeringen beslutat om, som 
Sverigedemokraterna (SD) varnat för, men som kommuner fått hantera innebär 
många konsekvenser, däribland stora kostnader. Det har man inte lyssnat på utan 
bemött våra ord med att "det kommer att bli en vinst för samhället lite längre 
fram". Nu ska kommunen få ett bidrag på hela 22 miljoner kronor. Det minsta man 
kan begära är att Skolverket och staten tar ett ansvar över situationen som de satt 
kommunerna i, vilket man delvis gör i denna överenskommelse. 

SD ser dock negativt på sättet det i ärendet beskrivs att man ska jobba 
interkulturellt. Det är tydligt att mångkulturella inslag inte är något som främjar 
sammanhållning och utbildningsresultat. SD ser också farhågor i att det kan 
innebära merarbete för skolpersonal, som inte täcks av bidraget. 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande: 

Vänsterpartiet anser att både stat och kommun bär ansvar för att nyanlända och 
flerspråkiga elever har möjlighet att vara och bli en naturlig del av det svenska 
samhället. Detta ansvar bör i vår mening inte läggas på individen som är mer 
resurssvag sett till kontakter och ekonomi än stat och kommun. Därför ser vi 
positivt på mer samverkan mellan Skolverket och Uppsala kommun i denna fråga. 

Vänsterpartiet är enigt med förslaget om att kompetens för verksamhetsutveckling 
bör ligga nära verksamheten och inte centraliseras på förvaltningen. Dock kan det 
bli svårt för anställda i verksamheten att enbart lägga 10 - 30 0/0 av sin arbetstid på 
samordning då den arbetsuppgiften har en tendens att kräva mer än vad som står 
på pappret. Med den farhågan lyft hoppas Vänsterpartiet att arbetsmiljö och 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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arbetsbelastning för anställda kontinuerligt utvärderas i samband med 
verksamhetsutvecklingen för att säkerställa ett hållbart arbetssätt med positivt 
framåtskridande för lärare och elever. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade i maj 2019 om att inleda en samverkan med 
Skolverket i en första överenskommelse om att göra en nulägesanalys med 
prioriterade åtgärder för verksam hetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga 
elever. Skolverket erbjuder nu kommunen att teckna en andra överenskommelse 
om samarbete med riktat stöd från Skolverket utifrån den nulägesana lys och 
åtgärdsplan som tagits fram. 

Det handlar om insatser inom följande områden: 
• Styrning och verksamhetsutveckling 
• Undervisning och lärande 
• Förutsättningar för lärande och trygghet 
• Bedömning och betygsättning 

För utbildningsförvaltningen söks medel från Skolverket med 22 276 630 kronor. 
Sammanlagt kommer samverkan i överenskommelse 2 att pågå som längst under 
ca 2,5 år. 

Yrkanden 
Linne Bjuhr (SD) yrkar: 

a) Att ingångsvärdet i ett interkulturellt arbete bör vara respektfullt, men 
framförallt ska fokus läggas på det som förenar: nämligen att vi bor i Sverige 
och att det här råder vissa normer, värderingar, lagar regler och ett språk, som 
man som förvändas anpassa sig till om man kommer från ett annat land. 

b) Att det säkerställs att överenskommelsen inte innebär mer administrativ börda 
och kräver tid från det ordinarie arbetet för skolpersonalen. Det vill säga att allt 
extra arbete för kommunen ska täckas av bidraget från Skolverket. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Linnea Bjuhrs (SD) första ändringsyrkande (a). 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar avslag till Linnea Bjuhrs (SD) båda 
ändringsyrkanden och bifall till det liggande förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Linnea Bjuhrs (SD) yrkande (a) mot avslag och finner att 
utbildningsnämnden avslår förslaget. 

Ordförande ställer därefter Linnea Bjuhrs (SD) yrkande (b) mot avslag och finner att 
utbildningsnämnden avslår förslaget. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Ordförande ställer slutligen det liggande förslaget under proposition och finner att 
utbildningsnämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 11 december 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§200 

Årshjul med TRIS 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sofia Venemalm, Strateg på strategiskt stöd informerar om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Uppsala kommun samverkar med TRIS, inom ramen för ideburet offentligt 
partnerskap, för personer utsatta för hedersrelaterat förtryck. Vidare berättar Sofia 
Venemalm om vilka typer av insatser som är kopplade till partnerskapet samt 
årshjulet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§201 

Yttrande över detaljplan för Gottsundaskolan 
UBN-201.9-9782 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tillstyrka förslag för ny detaljplan för Gottsundaskolan. 

Reservation 
Hanna Victoria Mörck (V) lämnar följande reservation: 

" Vår kommun växer och vår stad och tätorter lika så. Det kräver fler förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor. På landsbygden har vi lekytor och plats för barn, i 
flera delar av våra tätorter lika så, liksom förskolor och skolor som redan finns, men 
när vi bygger nytt inom tättbebyggt område så börjar kommunen kompromissa 
med barns behov. Vi har riktlinjer för hur stor plats en förskolor och grundskolor 
ska få ta. Riktlinjerna i kommunen är bra och de följer även Boverkets allmänna 
råd, något som vanligen ses som en tydlig rekommendation, om än inte fullständigt 
bindande. 

Nu ska det byggas en ny skola i Gottsunda, en stadsdel som har stora delar 
grönområden idag inom området och runt omkring.lframtiden planeras dock för 
många nya bostäder i Gottsunda området, något som kommer ge ett ökat slitage 
på existerande grönområden men också troligen fler barn och ökat slitage på 
skolgården. Idag finns plats för att planera en större friyta, men i framtiden kan den 
vara borta, bebyggd med andra byggnader eller som ett viktigt grönområde som 
måste värnas för alla, inte bara för skolbarnen. 

Liggande förslag till Gottsunda skolan utgår från 20 kvm per barn. Det är den 
nedersta gränsen för vad som kan accepteras. Normalt sett ska barn få 40 kvm i 
förskolan och 30 kvm i grundskolan. När avsteg görs så ska det finnas en anledning 
till det, som att det är svårt att få plats med mer pga tät stad och stort behov av 
skola. Då finns även en möjlighet att nyttja närliggande parker. Gottsunda idag är 
tätt, men inte på långa vägar lika tätt som Kungsgatan. Att redan nu tumma på 
friytan för barn, är att använda riktlinjen på ett felaktigt sätt. Minsta möjliga 
skolgård blir ett tak istället för, ett det golv det är avsett att vara och det minskar 
barns rätt till utveckling och möjlighet till lek och att röra sig. Vi vet idag, att det är 
viktigt med motion och att få röra sig, både för skelettets utveckling, men också för 
att kunna hålla uppe uppmärksamheten i skolan och för att må bra överlag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Att bygga för små skolgårdar redan som utgångsläge, kommer att ge oss som 
kommun, huvudvärk i framtiden, när Gottsunda är tätare och alternativen är färre 
och barnen fler. Ta istället höjd för barns rätt och låt nya Gottsundaskolans 
detaljplan utgå från Boverkets rekommendationer och Uppsala kommuns 
Lokalprogram utemiljö förskola och grundskola där det slås fast att friytan för barn 
ska vara 40 kvm för barn i förskolan och 30 kvm för barn i grundskolan samt att 
ingen gård bör vara mindre än 3000 kvm. 

För frågan relevanta passager citerade från Lokalprogram utemiljö förskola och 
grundskola från 2015-09-07 med diarienummer: 2015:4229 

"Som jämförelse till Uppsalas riktlinjer från 2011 på 40 kvadratmeter friyta per barn 
i förskolan och 30 kvadratmeter friyta per barn i grundskolan finns idag Boverkets 
Allmänna råd där samma mått rekommenderas med tillägget att ingen gård bör 
vara mindre än 3000 kvadratmeter. Forskning visar att en större yta ger minskat 
slitage, färre konflikter bland barnen och bättre lek. Hälsomässigt är en stor gård 
också bättre eftersom det ger större möjligheter för barn att variera mellan sol och 
skugga samt att springa, få upp farten och tvärbromsa på." 

"SBF och UBF fastslår i och med detta program att Uppsala kommun bör följa 
Boverkets rekommendation och det tidigare beslutet i fastighetsnämnden. En liten 
yta kan i någon mån kompenseras av goda kvaliteter och ett högt lekvärde." 

"Om ytan saknas och behovet av förskola/grundskola inom aktuellt område är stort 
rekommenderar SBF och UBF att 20 kvadratmeter per barn kvarstår som ett minsta 
godtagbart mått." 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och 011e Romlin (C) anmäler 

särskilt yttrande: 

"Vi påtalade när det gäller Gottsundaskolan samma sak som vi yrkade på i 

Verksamhetsplanen. Att vi bör hålla nere kostnaden för nybyggnation av skolor 
inom kommunen. Vi är därför skeptiska till att riva Treklangens skola för att bygga 

en helt ny byggnad på samma plats, vilket är steg två i förelagda detaljplan. Målet 

borde vara att om det är ekonomiskt fördelaktigt behålla och upprusta nuvarande 

Treklangens skola, och även beakta möjligheten att även över längre tid behålla de 
skollokaler som finns uppställda på den gamla skoltomten." 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 
Planområdet ligger i stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala, cirka 6 kilometer från 

centralstationen. Planområdet avgränsas i norr av gång- och cykelvägen mellan 

vändplanerna på Vackra Birgers väg och Valthornsvägen. I väster och öster 
avgränsas planområdet av fastigheterna Gottsunda 37:2 och Gottsunda 38:13 med 

bostadsrättsföreningar. I söder avgränsas planområdet av Musikparken. 

Detaljplaneförslaget möjliggör två nya grundskolor, med tillhörandes fullstora 
idrottshallar, söder om Gottsunda centrum. Dessutom berör förslaget till detaljplan 
trygga skolgårdar, samnyttjande av pedagogiska lokaler efter skoltid, allmänhetens 
möjlighet att röra sig inom planområdet samt hur planen ska bidra till övrig 
stadsutveckling i Gottsunda. 

Planområdet avses utvecklas i två etapper där detaljplanen möjliggör två skolor 
med 3 - 5 våningar på två tomter som separeras av nuvarande gång- och cykelväg: 
Etapp 1: Nya permanenta lokaler för Gottsundaskolan där den nuvarande boule-
och bollhallen ligger idag, byggs för 720 elever årskurs 6-9, samt en friliggande 
idrottshall som i byggs i södra delen av planområdet. Färdigställd till höstterminen 
2024. 

Etapp 2: Planberedskap för om- och/eller tillbyggnad av den befintliga Treklangens 
skola, 630 elever årskurs F-5. Ingen planerad byggstart. 

Utvecklingen av planområdet är en del i att utveckla stadsnoden Gottsunda-Ultuna 
och möta ökat skolplatsbehov utifrån detta, samt att förse den bra ndskadade 
Gottsundaskolan med permanenta lokaler. I övrigt innebär detaljplanen att mark 
som idag är parkmark med naturkaraktär tas i anspråk för skolgård. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
Att det i yttrandet från utbildningsnämnden över detaljplan Gottsundaskolan införs 
en hänvisning till vårt eget beslutade lokalprogram för utemiljö från 2015 och att 
det framgår hur stor friytan för barn ska vara i Uppsala enligt följande: 

"Utbildningsnämnden menar att nya Gottsundaskolans detaljplan ska utgå från 
Boverkets rekommendationer och Uppsala kommuns Lokalprogram utemiljö 
förskola och grundskola där det slås fast att friytan för barn ska vara 40 kvm för 
barn i förskolan och 30 kvm för barn i grundskolan samt att ingen gård bör vara 
mindre än 3000 kvm. Måttet för 20 kvm per barn som minsta godtagbara mått ska 
inte tillämpas här då Gottsundas befolkning kommer att växa över tid och det idag 
inte är en miljö där det är svårt att få in en större gård som motsvarar normala 
normer för storlek på gårdsytan" 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Helena Hedman Skoglund (L) ställer Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande 
mot det liggande förslaget. Utbildningsnämnden bifaller det liggande förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 2 december 2019. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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§202 

Information om aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Lars Romanus, Tf. Utbildningsdirektör, rapporterar om: 

Situationen på Gränbyskolan. Åtgärder har vidtagits för att hantera det oroliga läget 

och är för närvarande under kontroll. 

Jarlaparkens förskola har vunnit sopkampen. 

Nyckeltalen Kunskapsbedömning och Effektivitet finns inte längre i offentlig statistik. 

Ingela Hamlin, chef Kommunal Grundskola slutar sin tjänst i Uppsala kommun och går 

vidare till Sigtuna kommun. 
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§203 

Månadsrapport ekonomi 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Lars Romanus, Tf. utbildningsdirektör, rapporterar om månadsuppföljningen för 
november. Utfallet per november är plus 102 miljoner kronor med en avvikelse från 
budget med plus 84 miljoner kronor. Resultatet per november är 89 miljoner kronor 
(exklusive semesterskuldsförändringen på 13 miljoner kronor). 
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§204 

Verksamhetsplan och budget 2020 
UBN-2019-9887 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att under kapitel 2 i punkten "I det systematiska kvalitetsarbetet läggs särskild vikt 
vid att barn och elevers progression följs upp, att det görs prognoser och att 
stödåtgärder sätts in under pågående läsår." kompletteras med "En jämförelse av 
elevers progression på enhetsnivå presenteras för nämnden för att uppmärksamma 
skillnader mellan enheter." 

att i punkt 2.3 lägga till "och höja resultaten" efter "...vilka åtgärder som vidtas för att 
öka likvärdigheten" 

att som nämndens åtgärd lägga till punkt 5.7 "Arbeta vidare med att undersöka på 
vilket sätt lärare kan avlastas kopplat till rättning av nationella prov i väntan på att 
digitala nationella prov blir verklighet" 

att som nämndens åtgärd lägga till punkt 4.9 "Sträva efter att nå Skolverkets riktlinjer 
om barngruppers storlek genom fortsatt uppföljning och med hjälp av stadsbidrag." 

att därefter fastställer verksam hetsplan och budget för 2020 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och 011e Romlin (C) lämnar 
följande reservation: 

" Vi är glada över att minoritetsstyret hörsammat flera av våra politiska förslag, vi är 
dock missnöjda att vi inte får igenom mer av vår politik för en skola med högre kvalitet 
och bättre resultat, och en ekonomi utan vänsterns skattehöjningspolitik. 

Föreliggande verksam hetsplan och budget bygger på det beslut om mål och budget 
som antogs av kommunfullmäktige. Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna hade där ett eget budgetalternativ med andra prioriteringar och 
förslag. Egentligen borde vi kanske därför inte ha några synpunkter på denna 
verksamhetsplan, men vi valde ändå att lägga några konkreta yrkanden. 

Vi jämkade oss i ett par fall med S L MP:s kompromissförslag. Det ena gällde vårt 
yrkande att under 2.3, Nämndens åtgärd om systematiskt kvalitetsarbete, ändra 
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"...vilka åtgärder som vidtas för att öka likvärdigheten" till "...vilka åtgärder som vidtas 
för att höja resultaten", där vi i stället jämkade oss med styret och i stället för att ta bort 
"öka likvärdigheten" bara lägga till "höja resultaten". 

Att öka likvärdigheten är inte överordnat resultaten. Det är alltså inte bättre att 
likvärdigheten ökar om resultaten sjunker, däremot är det alltid eftersträvansvärt att 
resultaten höjs. 

Det andra området där vi fann samsyn var när det gäller att föra in en skrivning om att 
strävan fortsatt skall vara att eftersträva små barngrupper i förskolan i linje med 
skolverkets riktlinjer, där vi till slut fann en kompromiss som hela nämnden kunde 
ställa sig bakom. 

Däremot ville vi inte köpa styrets urvattnade förslag när det gäller central rättning av 
nationella prov, som vi anser faktiskt ska införas under året, och inte bara "arbeta 
vidare med att undersöka på vilket sätt lärare kan avlastas..." enligt S L MP. 

Vi ville heller inte ändra vårt yrkande om att stärka analys och kvalitetsarbete genom 
en tydlig uppföljning av elevers progression på enhetsnivå, då på en tydlig fråga S L MP 
inte delar vår syn på "progression" enligt definition av IFAU och andra 
utbildningsekonomer. 

Vi lade dessutom ett antal andra skarpa förslag som inte bifölls, förutom att de 
huvudsakligen stöddes av Sverigedemokraterna. 

Det gällde att hålla nere lokalkostnaderna genom att undvika nybyggnationer i 
storleksordningen fem miljarder kronor de kommande fem åren. Att banta nämndens 
övriga kostnader med 20%, vilket under diskussionens gång visade sig ha vissa hinder, 
då de overheadkostnader som åsamkas nämnden genom kommunens samlade 
stabsfunktioner inte kan styras utav nämnden utan redan är beslutade på central nivå. 

Det gällde vidare att tilläggsbeloppet för barn med behov av särskilt stöd skulle höjas 
med 12 miljoner kronor utifrån behovet som finns för stöd till elever som inte uppfyller 
kraven för tilläggsbelopp men som ändå behöver ett särskilt individuellt stöd. 

Slutligen hade vi också ett förslag om nytt antagningssystem för förskolan utan 
kriteriet relativ närhet, så att föräldrars och barns önskemål bättre möts, också när det 
gäller skolvalet. 

På grund av att dessa förslag inte bifölls reserverar vi oss mot beslutet." 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) lämnar följande reservation: 
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" Moderaterna och Kristdemokraterna är självklart positiva till att föräldrar väljer att 
placera sina barn i förskolan, och ser också ett värde i att sprida information om 
exempelvis allmän förskola som kan ha en viktig betydelse i vissa fall när det gäller 
integration och språkinlärning. 

Däremot anser vi inte att vi ska lägga resurser i budgeten på att som ett självändamål 
öka antal barn i förskolan, eftersom detta i första hand är ett frivilligt erbjudande för de 
föräldrar som har behov av barnomsorg. Därför yrkade vi avslag på S L M P:s förslag 3.5 i 
verksam hetsplanen "Verka för att fler barn går i förskola." 

Linne Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till de förslag hon stöttade 
men som föll. 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande: 

"Vänsterpartiet har lagt en egen budget med mer pengar till barns utveckling i sina 0-19 
år. Därför hade vi kunnat lägga fler uppdrag eller prioriterat existerande uppdrag högre 
i budget. Vi ser att det finns ett stort behov av ytterligare resurser i skolan. Vi skulle 
behöva höja grundbidraget och höja det viktade bidraget utifrån socio-ekonomiska 
faktorer för att alla barn ska kunna gå en god utbildning och komma ut från gymnasiet 
med en examen med goda förutsättningar i livet. Vi har ett samarbete i Mål och budget 
med mittstyrets partier S, MP, L där vi förhandlat fram två viktiga reformer för att stärka 
barn i kommunen. 

1. Fritids för alla barn, oavsett vad deras föräldrar gör. Även barn till arbetslösa 
och föräldraledig ska få chans till en meningsfull fritid efter skolan. Dessutom 
gör vi en satsning på personalens kompetensutveckling för att möta upp 
personalens behov i satsningen. 

2. Simskola för alla barn i förskoleklass, utan kostnad för föräldrarna. Det är 
viktigt att kunna simma och det är en frihet att har lärt sig simma. Idag är det 
lång kö för simskola och det kostar skjortan för många föräldrar. Det ska inte 
vara en kostnadsfråga för att lära sig något så livsviktigt som att få simma. 

Utbildningsnämndens Verksamhetsplan och budget är en följd av fullmäktiges Mål och 
budget och därför har vi lagt ner våra röster i frågan om att rösta för eller emot det 
framvaskade slutförslaget i utbildningsnämnden, även om vi jämkat och röstat 
omväxlande för och emot de olika yrkanden som föregått det slutgiltiga förslaget." 

Linne Bjuhr (SD) anmäler särskilt yttrande: 

SD hade hellre sett att den budget som vi la i kommunfullmäktige gällde men valde 
ändå att delta i beslutet och stödja ett antal yrkanden från Uppsala-Alliansen som vi 
bedömde skulle förbättra situationen i skolan. Gällande satsningen för särskilt stöd ser 
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vi gärna att man återkommer i frågan när det är tydligt vad som ska skäras ned på i 
Övriga kostnader, då det i den punkten även ryms andra viktiga satsningar såsom 
lärarassistenter. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden fastställer varje år verksamhetsplan och budget för 
kommande år. Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens 
prioriteringar för att säkerställa både nämndens grunduppdrag och att 
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020-22 
förverkligas. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L),Asal Gohari Moghadam (S) och Susanne Engström (MP) 
yrkar bifall till liggande förslag med följande ändringar: 

a) Tillägg i nämndens strategi under kapitel 2: 

Punkten "I det systematiska kvalitetsarbetet läggs särskild vikt vid att barn och 
elevers progression följs upp, att det görs prognoser och att stödåtgärder sätts in 
under pågående läsår." kompletteras med "En jämförelse av elevers progression på 
enhetsnivå presenteras för nämnden för att uppmärksamma skillnader mellan 
enheter." 

b) Ändring i nämndens åtgärd om systematiskt kvalitetsarbete 2.3: 

Att lägga till "och höja resultaten" efter "...vilka åtgärder som vidtas för att öka 
likvärdigheten" 

c) Tillägg som nämndens åtgärd 5.7: 

"Arbeta vidare med att undersöka på vilket sätt lärare kan avlastas kopplat till 
rättning av nationella prov i väntan på att digitala nationella prov blir verklighet" 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och 011e Romlin (C) yrkar att 
följande tillägg, ändringar och strykning implementeras i verksamhetsplanen: 

d) Tillägg under rubriken 1. Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi: 
lsyfte att hålla nere lokalkostnaderna och avlasta kommunens 

balansräkning bör i första hand om och tillbyggnad av befintliga lokaler 

eftersträvas, och om nybyggnation sker så bör den om möjligt ske i extern 

regi. 

e) Ändring av punkt 1.3 Övriga kostnader: 
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- Förvaltningen ges i uppdrag att vid nämndens sammanträde i mars 2020 

lämna förslag på en nedbantning av nämndens övriga kostnader med 20% 

genom att redovisa de olika delarna i övriga kostnader och belysa 

konsekvenserna av föreslagna effektiviseringar 

Åtgärden syftar till att ge mer resurser till nämndens huvuduppdrag, 
undervisningen ute på skolor och förskolor. 

f) Tillägg under rubriken 2. Arbeta för att Uppsalas alla barn och elever ska klara sin 
utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt tärande: 

— Analys och kvalitetsarbetet stärks genom en tydlig uppföljning av elevers 

progression, och en jämförelse på enhetsnivå som kan presenteras för 

nämnden, i syfte att stärka kvaliteten i hela verksamheten. 

g) Tillägg under punkt 2.4 Anpassningar och särskilt stöd: 

- Tilläggsbeloppet för barn med behov av särskilt stöd höjs och förvaltningen 

ges i uppdrag att ta fram en modell för stöd till elever som inte uppfyller 
kraven för tilläggsbelopp men som ändå behöver ett särskilt individuellt stöd. 

Satsningens utformning ska redovisas i februari och omfatta åtminstone 12 
mnkr som tas från övriga kostnader. 

h) Ändring under rubriken 3. Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och 

utveckling: 

— Stryk punkt 3.5 Verka för att fler barn går i förskola. 

i) Tillägg under rubriken 5. Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i 

verksamheten: 

— 5.7 Inför central rättning av nationella prov i syfte att avlasta lärarna och 

därmed förbättra arbetsmiljön. 

j) Tillägg under rubriken 6. Arbeta för invånares och organisationers delaktighet: 

— 6.5 Ett nytt antagningssystem för förskolan utarbetas utan kriteriet relativ 
närhet, och antagningssystemet för skolan omarbetas så att det bättre möter 

föräldrars och barns önskemål i skolvalet. 

Ärendet ajourneras 18.23 - 18.29 för överläggningar i ärendet. 

Ordförande yrkar på följande ändring: 

k) Tillägg som nämndens åtgärd 4.9: 
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" Sträva efter att nå Skolverkets riktlinjer om barngruppers storlek genom fortsatt 

uppföljning och med hjälp av stadsbidrag." 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande j). 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till följande yrkanden avseenden ändringar, tillägg och 
strykning i verksamhetsplanen: 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och 011e Romlin (C) yrkanden e), 
f), g), i) och k) samt Helena Hedman Skoglund (L),Asal Gohari Moghadam (S) och 
Susanne Engström (MP) yrkande b) och c). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget med fleras yrkande (a) mot Jonas Segersam (KD) med 
fleras yrkande (f). Nämnden bifaller ordförandens med fleras tilläggsyrkande (a). 

Ordförande ställer sitt eget med fleras ändringsyrkande (b) mot avslag. Nämnden 
bifaller förslaget. 

Ordförande ställer sitt eget med fleras tilläggsyrkande (c) mot Jonas Segersam (KD) 
med fleras yrkande (i). Nämnden bifaller ordförandens med fleras yrkande (c). 

Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) med fleras tilläggsyrkande d) mot avslag. 
Nämnden avslår yrkandet. 

Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) med fleras ändringsyrkande e) mot 
avslag. Nämnden avslår yrkandet. 

Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) med fleras tilläggsyrkande g) mot avslag. 
Nämnden avslår yrkandet. 

Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) med fleras ändringsyrkande h) mot 
avslag. Nämnden avslår yrkandet. 

Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) med fleras tilläggsyrkande (j) mot avslag. 
Nämnden avslår förslaget. 

Ordförande ställer sitt eget yrkande (k) mot avslag. Nämnden bifaller förslaget. 

Ordförande ställer slutligen det liggande förslaget i övrigt under proposition. 
Nämnden bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 2 december 2019. 
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§205 

Internkontrollpla n 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att inom området verksamhetskontroller lägga till ett moment om ändamåls-
enliga rutiner avseende vitesförelägganden, 

att fastställa internkontrollplan för 2020. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och 011e Romlin (C) lämnar 
följande reservation: 

"Det kanske största problemet och risken inom utbildningsförvaltningen är att 
utbildningen inte håller fullgod kvalitet. Därför ansåg vi att detta moment borde 
ingå även i internkontrollplanen. Vi yrkade på detta, vilket tyvärr inte bifölls av 
nämnden." 

Särskilda yttranden 
Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande: 

"Gällande kontrollområden "verksamhetskontroller" och riskbeskrivning "Risk att 
inte tillräckliga åtgärder vidtas när skolpliktiga elever'uteblir från undervisning" då 
har vii Vänsterpartiet inget att invända mot tillägget och stödjer detsamma. Vi vill 
dock lyfta risken att elever som uteblir från undervisningen och sedermera visar sig 
uppehålla sig utomlands, inte kan avfärdas för lättvindigt. Dels utifrån det den brist 
på kontroll av utländsk skolgång som uppstått i Ystad där barn som inte alls var 
utomlands har blivit berövad sin skolgång och även lidit brist på annat i sin uppväxt 
och därmed efter att allt uppdagats blev omhändertagna. Dels behöver vi som 
kommun även ha koll på de elever som befinner sig utomlands med eller emot sin 
vilja och som riskerar eller till och med gifts bort för att upprätthålla en 
inomgruppslig "heder". Den risk som ligger på utbildningsnämnden och 
förvaltningen är att utifrån frånvaro, få rapport om detsamma och sedan utreda 
orsaken och vid risk för att allmänna lagar inte efterlevs och om oro för eleven 
finns, anmäla oro om detta till socialtjänsten. Sedan övergår ansvaret till 
socialtjänsten. 
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1 kontrollområde "kontroll av system och rutiner" och riskbeskrivning "risk för 
felaktiga personuppgifter i digitala system" vill vi belysa risken för att hemliga 
personuppgifter eller skyddad identitet röjs och att detta förstås aldrig får ske. 

1 kontrollområde "finansiell kontroll" och riskbeskrivning "Risk för höga kostnader 
vid nyproduktion och lokalanpassningar om ambitionsnivån inte är avstämt med 
utbildningsförvaltningen eller krav från tillsynsmyndigheter, t ex miljöförvaltningen 
vad gäller städning" vill vi belysa risken med att vi i kommunen sänker våra 
ambitioner för en god miljö för barn när vi framförallt beställer nya lokaler, för att 
vinna kortsiktiga kostnadsbesparingar som sedan kan kosta oss mer i framtiden 
när vi inte får plats för barnen i lokalerna, barnen aldrig fått möjlighet att springa 
och röra sig ordentligt för att skolgården är liten och vi förlorar viktiga aspekter av 
klimatanpassningen genom att inte ha tillräcklig grönska." 

Linnea Bjuhr (SD) anmäler särskilt yttrande: 

"Gällande vitesförelägganden är det positivt att en rutin framarbetas men 
samtidigt är det viktigt att bedömningen kring fall till fall får finnas då det i vissa fall 
kan stjälpa mer än hjälpa att utdöma vite. Det är viktigt med en fingertoppskänsla i 
frågan." 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden ska enligt kommunövergripande reglemente varje år 
fastställa en internkontrollplan. 

Yrkanden 

Helena Hedman Skoglund (L), Asal Gohari Moghadam (S) och Susanne Engström 
(MP) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg: 

Kontroll- 
område 

Riskbeskrivning Kontroll- 
moment 

Kontrollmetod Tidpunkt för 
rapportering 

Verksamhets- 
kontroller 

Risk att inte 
tillräckliga 
åtgärder vidtas 
när skolpliktiga 
elever uteblir från 
undervisning 

Ändamåls- 
enliga rutiner 
avseende 
vitesföre- 
lägga nden 

Utarbeta rutin för 
användning av 
vitesförläggande 
om skolpliktiga 
elever uteblir från 
undervisning 

Nämnd- 
sammanträde i 
mars månad 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och 011e Romlin (C) yrkar: 
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att "Bristande kvalitet i utbildningen" förs in som ett eget moment i 
internkontrollplanen. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD), Christopher Lagerqvists (M) och 
011e Rom lins (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först sitt eget med fleras tilläggsyrkande mot avslag. Nämnden 
bifaller förslaget. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande mot avslag. 
Nämnden avslår förslaget. 

Ordförande ställer slutligen det liggande förslaget i övrigt under proposition. 
Nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 27 november 2019. 
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§206 

Analys av system och rutiner för intern 
kontroll 2019 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av system och 

rutiner för intern kontroll enligt föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen 
till kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system och 
rutiner för intern kontroll.1 ärendet beskrivs utbildningsnämndens och 
förvaltningens rutiner och organisation för arbetet med intern kontroll. 
1 ärendet anges också de utvecklingsåtgärder som nämnden avser att vidta. När det 
gäller arbete med att identifiera och hantera risker kommer de förvaltningsinterna 
rutinerna på avdelningsnivå att utvecklas 2020. 
Vad gäller nämndens styrning och uppföljning i stort kommer nämnden att inför 
2020 att stärka det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla rutinerna för hur 
uppföljningar och analyser redovisas till nämnden. Ett utvecklat årshjul för hur 
rapportering till nämnden ska ske under året ska finnas i den uppföljningsbilaga 
som beslutas av nämnden i februari. Ambitionen är också att i denna bilaga 
synliggöra alla delarna i den interna kontrollen, d v s uppföljningen både av 
verksamhetsplan och budget och av internkontrollplanen. Utvecklingen av det 
systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta också på längre sikt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 11 december 2019. 

Justerandes signatur 

in -, Ism Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§207 

Yttrande över granskningsrapport om 
kommunens arbete med etablering och 
integration 
UBN-20,19-9368 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande till Kommunrevisionen i enlighet med bilagt förslag. 

Reservation 
Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande reservation: 

"Ibland låter det som att det helt skulle vara upp till kommunen att integrera 
nyanlända och se till att de blir en del av samhället. Kommunen kan arbeta med hur 
mycket integrationsfrämjande arbete och diverse handlingsplaner som helst, men i 
slutändan är det upp till var och en att faktiskt vilja bli en del av det svenska samhället. 
Kommunen bör ge förutsättningar förvar och en att kunna bli en del av Sverige och 
därmed ställa tydliga krav på vad som gäller här, i form av normer, värderingar, lagar 
och regler. Sedan är det upp till var och en att välja om man vill bli en del av det eller 
om man upplever att sitt sätt att leva passar bättre i ett annat land." 

Sammanfattning 
KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
processer och rutiner kring etablering och integration av asylsökande med särskilt 
fokus på ensamkommande unga utan uppehållstillstånd. Revisionen begär 
yttrande över revisionens iakttagelser från kommunstyrelsen 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt idrotts- och 
fritidsnämnden senast 2020-01-31. 

Yrkande 
Linnea Bjuhr (SD) yrkar på följande tillägg: 

"...och vill belysa att särskild vikt bör i arbetet med etablering och integration 
läggas vid att det i Sverige och att det här råder vissa normer, värderingar, lagar 
regler och ett språk, som man som förvändas anpassa sig till om man kommer från 
ett annat land." 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

'TY) '1+49 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar på liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Linnea Bjuhrs (SD) tilläggsyrkande mot avslag. Nämnden avslår 
förslaget. 

Ordförande ställer därefter sitt eget yrkande under proposition och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 25 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

rb -If , 



Uppsala 
kommun 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§208 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag 
med Uppsala Elevkårer och elevråd för åren 
2020-2021 
UBN-2019-10828 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelsen med Uppsala Elevkårer och elevråd för perioden 
2020-01-01 - 2021-12-31 enligt bilaga, samt 

att fastställa verksamhetsbidraget för verksamhetsåret till 740 tkr per 
verksamhetsår för 2020 och 2021 vilket kommer att fördelas på grundskolans och 
gymnasieskolans budget med lika stora delar. 

Sammanfattning 
Samarbetsorganisationen Uppsala Elevkårer och elevråd har under åren 2015 - 
2019 haft ett eller tvååriga överenskommelser med utbildningsnämnden om 
verksamhetsbidrag. Uppsala Elevkårer och elevråd har genom 
överenskommelserna åtagit sig att bedriva verksamhet enligt fastställda 
verksamhetsbeskrivningar. Verksamheten bedrivs på kommunala och fristående 
skolor. De genomförda aktiviteterna och hur målsättningarna har uppnåtts har 
kontinuerligt redovisats genom muntliga och skriftliga rapporter. Rapporterna 
lämnas in under januari månad till förvaltningen och redovisas därefter till 
nämnden. Den senaste rapporten, för verksamhetsåret 2018, bifogas. Under 
verksamhetsåret genomförs även möten med kontaktpolitiker från 
utbildningsnämnden, tjänstepersoner från utbildningsförvaltningen samt 
verksamhetsutvecklare från Uppsala Elevkårer och elevråd där verksamheten och 
samarbetet planeras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 26 november 2019. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§209 

Ändring av regler för skolskjuts 
UBN-2019-11132 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa regler för skolskjuts med ändring som redovisas i föredragningen, 
samt 

att ändringen ska gälla från 1 januari 2020 

Sammanfattning 
Fritidshem erbjuds enligt skollagen till och med vårterminen det år då eleven fyller 
13 år för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Skolungdom över 12 
år med funktionsnedsättning kan enligt LSS1 ha rätt att få korttidstillsyn utanför 
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Denna verksamhet 
benämns också "ungdomsfritids". 

Nuvarande reglemente för skolskjuts och andra elevresor ger elever som går i 
grundsärskola, gymnasiesärskola och resursenheter rätt till en samordnad resa till 
och från ett fritidshem eller korttidstillsyn. 

Enligt reglementet har dessa elever även rätt till samordnad resa under skollov 
mellan hemmet/korttidsvistelsen och fritidshemmet/korttidstillsynen. 

Elever som går i grundskola eller gymnasieskola med beslut enligt LSS om 
korttidstillsyn, har idag utifrån skolskjutsreglementet inte rätt till en sådan resa. 
Dessa elever beviljas som mest resa med taxi mellan hemmet och skolan i 
anslutning till skoldagens början och slut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag den 4 december 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§210 

Nämndinitiativ om antagningssystemet för 
förskolan 
UBN-2019-1110 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att avslå förslaget om utredning av nytt antagningssystem för förskolan, samt 

att bifalla andra att-satsen och ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till 
nämnden senast i februari med en sammanställning över vilka konsekvenser bytet 
av IT-system lett till för både förvaltning och vårdnadshavare, samt hur och när de 
negativa konsekvenser som uppkommit ska åtgärdas. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde i november 2020 lämnar Jonas Segersam (KD), 
Christopher Lagerqvist (M) och 011e Romlin (C) ett nämndinitiativ om 
antagningssystemet för förskolan. 1 initiativet föreslås 

att utbildningsdirektören ges i uppdrag att utreda och utarbeta ett nytt 
antagningssystem för förskolan i dialog med vårdnadshavare och utförare, både 
fristående och kommunala. 

att utbildningsdirektören återkommer till nämnden senast i februari med en 
sammanställning över vilka konsekvenser bytet av IT-system lett till för både 
förvaltning och vårdnadshavare, samt hur och när de negativa konsekvenser som 
uppkommit ska åtgärdas. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar med medhåll från Linnea Bjuhr (SD) bifall till första att- 
satsen. 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg av ordet 
"bifall" i andra att-satsen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer första att-satsen i det liggande förslaget mot avslag. Nämnden 
avslår förslaget. 

Justerandes signatur g Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-18 

 

Ordförande ställer därefter sitt eget yrkande mot avslag. Nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag den 29 november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§211 

Skolplikt och det kommunala 
aktivitetsansvaret 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Outi Ceder, Enhetschef utbildningsutbud och tilldelning informerar om det 
kommunala aktivitetsansvaret enligt skollag (2010:800), enligt Skolinspektionen 
och i nämndens verksamhetsplan. 

Outi Ceder, Enhetschef utbildningsutbud och tilldelning informerar om skolplikten 
och vilka som omfattas av den och ansvarar för den. Vidare berättar Outi Ceder om 
skolpliktsbevakningen. Anmälan från skola eller okänd skolplacering vägar in till 
skolpliktbevakningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande /K 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§212 

Information om frånvaro 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ingela Hamlin, Chef Kommunal grundskola, ger information om frånvaro och närvaro i 
kommunal grundskola. 

Justerandes signatur 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§213 

Anmälningsärenden på nämnden den 18 
december 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

Sammanfattning 
1. Domar och beslut 

— Kammarrättens beslut, Tillämpning av skollagen: fråga om 
prövningstillstånd (UBN-2019-7454) 
Kammarrättens beslut, Tillämpning av skollagen: fråga om 
prövningstillstånd (UBN-2019-7455) 
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Tilläggsbelopp enligt skollagen 
(UBN-2018-6288) 

- Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (UBN-2019-6492 och UBN-2019-6493) 

2. Skrivelser/Avtal/Rapporter 
— Skrivelse till Utbildningsdepartementet gällande gym nasiesärskola och 

behörighetsgivande utbildning 
— Skolverket, Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. 
— Kommunrevisionen: Granskning av kommunens interna kontroll 
— Kommunrevisionen: Granskning av kommunens mål- och resultatstyrning 
— Kommunrevisionen: Granskning av kommunens rutiner/processer/uppföljning 

av nämndernas nettokostnader 

3. Inbjudningar/ Konferenser 
Inbjudan till beredningskonferens för program och handlingsplan för äldrevänlig 
kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§214 

Anmälningsärenden på nämnden den 18 
december 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Delegationsbeslut 

— Plats i förskoleverksamhet och Pedagogisk omsorg, (7.4.4) 
— Plats i fritidshem och pedagogisk omsorg, (7.4.4) 
— Rätt till omsorg under tid då förskola/fritidshem inte erbjuds, (7.4.11) 
— Ansökan om plats eller utökad tid i förskola, särskilda skäl; 

Tilläggsbelopp/bidrag till barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd; 
Ansökan om uppskjuten skolplikt; Ansökan om uppskjuten skolplikt; Ansökan 
om rätt till undervisning i grundsärskola/gymnasiesärskola; Ansökan om plats 
i fritidshem, särskilda skäl; Skyndsam placering i förskola (7.4.4, 7.4.7, 7.5.3, 
7.5.7, 7.5.10, 7.6.21) 

— Regleringar mellan Uppsala kommun och annan kommun samt Uppskjuten 
skolplikt 

— Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 
7.5.2 

— 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, 7.5.13,7.6.19 
— Delavslag skolskjuts. Ej berättigade skolskjuts/elevresa enligt reglemente med 

skoltaxi, dock skolkort, 7.5.13 
Ordförandebeslut: Remissyttrande angående ansökan från Forsmarks 

gymnasium AB om tillstånd för nyetablering av fristående gymnasieskola (dnr 
2019:9323) 

Samverkansavtal Uppsala kommun och Älvkarleby kommun 
Samverkansavtal Uppsala kommun och Norrtälje kommun 
Samverkansavtal Uppsala kommun och Enköpings kommun 
Samverkansavtal Uppsala kommun och Knivsta kommun 
Samverkansavtal Uppsala kommun och Östhammars kommun 
Samverkansavtal Uppsala kommun och Tierps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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UtbiEdningsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-18 

§215 

Inbjudan titt beredningskonferens för program 
och handlingsplan för äldrevänlig kommun 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Henry Montgomery (S) och Lage Hedin (M) att delta i beredningskonferensen 
för program och handlingsplan för äldrevänlig kommun den 21 januari 2020. 

Sammanfattning 
Beredningskonferensen för program och handlingsplan för äldrevänlig kommun den 
21 januari 2020 är på Stationsgatan 12 i matsalen, vån 7, klockan 17.00 - 19.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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