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upenalli 	UTBILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 235 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att Christopher Lagerqvist (M) utses att tillsammans med ordforanden justera dagens protokoll den 
22 december 2015. 

Arendet 
Christopher Lagerqvist (M) foreslas att tillsammans med ordforanden justera dagens protokoll den 
22 december 2015. 

§ 236 

Faststallande av foredragningslista 

Beslut 
att faststalla foredragningslistan med foljande tillagg: 

- Arende 8. Skolskjutsreglemente grundskola och gymnasieskola dr 2015 flyttas till 4.5. 
- Utokning av barnomsorgspengen 
- Processen kring bygglov forskola 

Justerandes sign lUtdragsbestyrkande 
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umaaalla 	UTBILDNINGSNA.MNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 237 

FIyktingm.ottagning 

Forvaltningen informerar om vad som är pa gang och vilka utmaningar forvaltningen star infor 
inom forskola, grundskola och gymnasieskola for att pa basta mojliga sat ta emot alla nyanlanda 
elever till Uppsalas skolor. 

§ 238 

Revidering av delegationsordning for utbildningsnamnden, UBN-2015-1107 

Beslut 
att i enlighet med foreslagna revideringar mita delegationsordning for utbildningsnamnden enligt 
arendets bilaga. 

Arendet 
I arendet foreslas andringar i utbildningsnamndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Forvaltningens tjansteskrivelese fran den 25 november 2015. 

§ 239 

Reviderad sammantradesplan for utbildningsnamndens arbetsutskott 2016, 1JBN-2015-4197 

Beslut 
att arbetsutskottet andrar dag for sammantraden enligt fiiljande: 

- fran mAndag 21 mars till fredag 18 mars 
frail mandag 13 juni till tisdag 14 juni 

- frAn mandag 12 december till tisdag 13 december 

att flytta utbildningsnamndens mote den 5 oktober till den 28 september 2016. 

Arendet 
Forslaget bygger pa. att dagama inte ska sammanfalla med kommunfullmaktiges moten. 

Utbildningsnamndens arbetsutskott sammantrader klockan 14.00 

Beslutsunderlag 
FOrvaltningens tjansteskrivelse fran den 10 december. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAM1VIANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 240 

Forskoleplatser 

Forvaltningen informerar om de planer som finns for att kunna mota efterfragan pa forskoleplatser 
i Uppsala kommun. For att kunna fa en bild av fastighetsforsorjningen under kommande âr bjuder 
ordforande in Per TOmvall till ett mote efter arsskiftet. 

§ 241 

Sammanstallning av centrala slutsatser fran protokollen frail programraden 

Forvaltningen presenterar en samm.anstallning av de protokoll som inkommit fran programraden till 
dags dato. Konstateras att programraden tar sig an de uppgifter som finns angivna for de lokala 
programraden enligt Skolverket. 

§ 242 

Forsakring for mobbning 

Ekonomichefen informerar om att en forsakring finns tecknad for mobbning. FOrvaltningen far 
aterkomma med mera information vid ett senare 

§ 243 

Chef kommunala forskolan fran och med 1 april 2016 

Fran och med 1 april 2016 är Gitt Nasberg Uppsala kommuns forskolechef. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
UTB ILDNINGS NAMNDEN 

SAM1VIANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 244 

Skolskjutsreglemente grundskola och gymnasieskola 2016, UBN-2015-4577 

Beslut 
att enligt forslag faststalla Uppsala kommuns skolskjutsreglemente att galla frki den 1 augusti 
2016. 

Sammanfattning 
I och med namndorganisationens forandringar den 1 januari 2015 har ett forslag tagits fram for att 
satta samman grundskolans och gymnasieskolans reglementen for skolskjuts och elevresor. 
Andringama innefattar redaktionella forandringar, fOrtydliganden av definitioner och ansvax. I 
avsnittet som beror gymnasieskolan har tvA regler tagits bort. Avsnittet som galler 
kompletteringsresa och kortvariga funktionshinder tilThmpas ytterst sallan och om behov skulle 
uppsta kan bedomning gOras under regelavsnittet for sarskilda skal. Det nya regelverket fOreslAs 
trada i kraft 1 augusti 2016. 

Beslutsunderlag 
Forvaltningens tjAnsteskrivelse den 8 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAIVIMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 245 

Aterrapportering lokala skolstyrelser, UBN-2015-4688 

Beslut 
att lagga aterrapporteringen om lokala skolstyrelser till handlingarna, 

att i samrad med Uppsalas elevkarer ta fram strategier for huvudmannens arbete med fragor om 
delaktighet och elevdemokrati, samt 

att framja arbetet med forum for samrad i Uppsala kommuns skolor 

Arendet 
Utbildningsnamnden har getts i uppdrag av kommunfullmaktige att underlatta bildandet av lokala 
skolstyrelser. 

Omvarldsbevakning och kartlaggning har visat att lokala skolstyrelser forekommer i mycket fa 
kommuner och skolor i dag. Manga av de kommuner och skolor som tidigare haft lokal skolstyrelse 
har lagt ned dem och arbetar idag isallet med de av skollagen reglerade forum for samverkan. 
Utifran genomford omvarldsbevalcning konstateras att det finns svaga motiv for att bilda lokala 
styrelser. Utbildningsforvaltningen bedomer att ett gott samarbete i de befintliga forumen for 
samrad kan fylla samma funktion som en lokal styrelse. I arbetet ska Uppsala Elevkarer engageras 
inom ramen for det avtal som utbildningsnamnden har med organisationen. 

Beslutsunderlag 
Forvaltningens tjansteskrivelse den 25 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTB ILDNIN GS NAMND EN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 246 

Inackorderingstillagg, UBN-2015-4825 

Beslut 
att inackorderingstillagg ges till clever som enligt skollagen har raft till ekonomiskt stOd for inackordering 
pa annan oft. 

aft beslutet galler for elever som lash.'ret 2016/2017 paboijar sin gymnasieutbildning. De elever som ph grund 
av tidigare regler redan har beviljats inackorderingstillagg for utbildning ph. annan oft ska fortsatta att fA 
tillagget under hela skolgingen. 

Arendet 
I "Reglemente for bidrag tifi resor mellan bostad och skola samt inackordering for gymnasieelever" faststallt 
av namnden fOr frivillig utbildning 1998-03-25 samt med tillagg och andringar faststallda av utbildnings-
och arbetsmarknadsnamnden 2003-04-28, 2005-12-21, 2009-06-24, 2011-09-15 och 2013-04-16, har 
Uppsala kommun reglerat beviljandet av inackorderingstillagg. Reglementet är foimulerat enligt foljande: 

Beviljande av inackorderingstillagg 
Inackorderingstillagg kan utga am eleven bar inackorderad och godkeinnande av studierna pa orten foljer av 
samverkansavtal, regler i skollag, forordning eller beslut i det enskilda fallet. 
For Uppsalaelever utga)  r inackorderingstillagg eiven vid antagning i andra hand, under forutseittning av att 
besteimmelserna i detta regletnente i ovrigt uppfylls. 

Inackorderingstilleiggets storlek 
Inackorderingstilleiggets storlek besteims utifran avstemdet mellan bostaden och studieorten. Beloppen 
justeras arligen i forhallande till foreindringar i basbeloppet. 

115 kap. 32 § skollagen framgar det aft hemkommunens skyldighet aft ge ekonomiskt stod till clever i en 
gymnasieskola med offentlig huvudman som behover inackordering ph'. grund av skolghngen, inte 	 
elever som tagits emot i andra hand till eft nationellt program. 

UtbildningsfOrvaltningen foreslar dador utifra'n ovanstaende aft utbildningsnamnden beslutar aft 
inackorderingsbidrag ges till clever som enligt skollagen har raft till ekonomiskt stod for inackordering ph. 
annan oft. 

Beslutet foreslas borja gala for clever som lashret 2016/2017 paborjar sin gymnasieutbildning. De elever 
som pa grund av tidigare regler redan har beviljats inackorderingstillagg for utbildning pa annan oft ska 
fortsatta att fa tillagget under hela skolgangen. 

For elever som studerar ien fristaende gymnasieskola i annan kommun ansvarar Centrala 
studiestodsnamnden (CS&) fOr inackorderingstillagget. 

Beslutsunderlag 
Forvaltningens tjansteskrivelse den 9 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantrddesdatum: 2015-12-16 

§ 247 

Avtal mellan utbildningsnamnden och socialnamnden avseende alkohol- och 
drogforebyggande insatser till grund- och gymnasieelever, UBN-2015-3908 

Beslut 
att godkanna avtalet mellan utbildningsnamnden och socialnamnden for perioden 1 januari -31 
december 2016 avseende alkohol- och drogforebyggande insatser till grund- och gymnasieelever till 
en kostnad av 1 950 tkr, samt 

att ge utbildningsforvaltningen i uppdrag att i dialog med socialforvaltningen och landstinget under 
2016 Ora en genomlysning av arbetet som gars inom ramen for avtalet. 

Arendet 
De tidigare namnderna, barn- och ungdomsnamnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnamnden, har sedan 1998 delfinansierat Ungdomscentrums verksamhet avseende 
alkohol- och drogforebyggande insatser till grund- och gymnasieelever. 
Uppdraget utfors av Ungdomsteamet, som dr en del av Ungdomscentrum som tillhor 
socialnamndens ansvarsomrade. 

Uppdraget innebar att arbeta med alkohol- och drogforebyggande arbete genom att identifiera och 
hjalpa ungdomar dar misstanke finns om alkohol- och drogmissbruk. Samarbete ska ske i samarbete 
med Uppsalas grund- och gymnasieskolor samt med elevhalsan inom utbildningsforvaltningen 
Malgruppen for Ungdomsteamets arbete ar ungdomar som befinner sig i riskzonen fOr missbruk 
eller annat destruktivt beteende. Ungdomar ochkller foraldrar kan sjalva kontakta Ungdomsteamet 
och fa radgivning och hjalp. All kontakt med Ungdomsteamet och den Ovriga verksamheten hos 
Ungdomscentrum ar kostnadsfri. Finns oro frail skolan om missbruk av alkohol eller narkotika hos 
en elev kan Ungdomsteamet erbjuda ungdomar och foraldrar rad och stodsamtal. Mojlighet finns 
aven for ungdomar att lamna overvakade urinprover for droganalyser. 

Ungdomscentrum ska vara att vara en lank mellan gymnasieskolan och socialtjansten, ge hj alp och 
stdd till enskilda elever samt ge utbildning och information till skolpersonal. Medarbetare Mom 
Ungdomscentrum är socionomer och har mangarig erfarenhet av socialt arbete med ungdomar. 

Beslutsunderlag 
FOrvaltningens tjansteskrivelse den 8 december 2015samt avtal. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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uppulta 	UTBILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 248 

Rapport av uppdrag om att utveckla mojligheterna till laxstiid, UBN-2015-4951 

Beslut 
att i enlighet med foreslagen verksamhetsplan for 2016 genomfora en genomlysning av namndens 
sarskilda satsningar pa laxstod utifran fragestallningama nedan, 

att genomlysningen av namndens sarskilda satsningar pa laxstod aterkopplas till utbildnings-
namnden samt 

att lagga rapporten till handlingarna. 

Arendet 
Kommunfullmaktige har gett utbildningsnamnden i uppdrag att utveckla mojligheterna till laxhjalp. 
Som en foljd av detta uppdrag har utbildningsforvaltningen fatt i uppdrag att oversiktligt kartlagga 
hur laxstOdet fungerar idag. Resultatet av kartlaggningen redovisas i bilagd lagesrapport. 

Kartlaggningen visar att bade skolor och utomstaende aktorer erbjuder laxstod inom Uppsala 
kommun. En nationell utvardering som Skolverket genomfort. Utvarderingen visar att laxstodet pa 
olika salt och i olika utstrackning kan bidra till saval okade amneskunskaper som ett okat 
sjalvfOrtroende och motivation. Samtidigt kan det uppsta en risk for aft laxstodet i praktiken 
uppfyller funktioner som skolan borde klara av inom ordinarie ramar. En farha.ga  kan ocksa vara att 
behovet av att utveckla den egna verksamheten uppfattas som mindre om laxstodet kan fylla de 
brister som finns. Skolverket lyfter ocksa fram aft laxstodet inte nar de elever som är i stOrst behov 
av stOdet. 

Resultatet av kartlaggningen \Tacker fragor som behover belysas i en fortsatt genomlysning. 

• Vilket syfte har det extema laxstodet och som utbildningsnamnden finansierar genom 
sarskilda satsningar och hur utformas stodet konkret? 

• Bidrar laxstodsinsatserna till elevernas utveckling och vilka resultat uppnas? 
• Vilka elever nas av laxstodet? 
• Finns det en risk att laxstodet kompenserar brister i verksamheten.? 

Beslutsunderlag 
FOrvaltningens tjansteskrivelese den 20 november samt rapport. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



10(16) 

Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 249 

Motion av Anna Mane!! (FP) om att infora forste forskollarare i forskola och forskoleklass, 
UBN-2015-5016 

Beslut 
att besvara motionen med hanvisning till ffiredragningen i arendet 

Reservation 
Oscar Matti (L) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Arendet 
Anna Mane11 (FP) har i motion, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade den 25 maj 2015 
foreslagit fullmaktige besluta 

- att infora forstelarartjanster i forskolan och forskoleklass i kommunen 
- att denna tjanst ocksa medfor ett fast lonetillagg 
- att uppdra at utbildningsnamnden att ta fram en strategi for att rekrytera behoriga 

forskollarare till forskolor i socioekonomiskt utsatta omraden 

Yrkanden 
Oscar Matti (L) yrkar bifall till Motion av Anna Mane11 (FP) om att infora fOrste forskollare i 
forskola och forskoleklass. 

B eslutsgang 
Ordforande staller proposition pa Oscar Mattis (L) yrkande om bifall till eget forslag och firmer att 
namnden beslutat enligt liggande forslag. 

Beslutsunderlag 
Forvaltningens tjansteskrivelse samt foredragningen i arendet 2015-12-08. 

• • • 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPenk UTBILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

S ammantrades datum: 2015-12-16 

§ 250 

Verksamhet och budget 2016, UBN-2015-3735 

Beslut 
att anta forslag till verksamhetsplan och budget for 2016, samt 

att overlamna planen till komraunstyrelsen. 

Arendet 
Utbildningsnamndens verksamhetsplan visar pa namndens prioriteringar for att sakerstalla aft 
kommunfullm&tiges overgripande styrdokument MJ och budget 2016 forverkligas. Namndens 
verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till narnndens forvaltning aft omsatta den i praktiken. 

Reservationer 
Kenny Jonsson (C) reserverar sig till forman for egen Mal & budget 2016 — 2018, bilaga 2. 

Sarskilda yttranden 
Alliansens samlade sarskilda yttrande (8 sidor) rorande Utbildningsnamndens budget 2016 (§ 250), 
bilaga 3. 

Yrkanden 
Alliansen i utbildningsnamnden foreslar utbildningsnamnden besluta: 

att syskonfortur, i kombination med narhetsprincipen, aterinfors som antagningsprincip. 

att uppdra at Utbildningsdirektoren att sakerstalla att alla elever — saval elever i behov av sarskilt 
stOd som elever i behov av extra stimulans — har likvardiga fbrutsattningar och far det stod som de 
behover for att kunna nâ bade kunskapsmalen och sin fulla potential. 

att uppdra at Utbildningsdirektoren aft snabbutreda hur samarbetet Vardagsnara insatser i tydlig 
samverkan, mellan Uppsala kommun och Uppsala lans landsting kring barn med koncentrations-
och uppmarksamhetssvarigheter eller andra problem som kan ha neuropsykiatrisk bakgrund, kan 
aterstallas och bevaras Mom befintliga budgetramar. 

att faststalla arshjulet for forvaltningens redovisning av kvalitetsindikatorer till 
Utbildningsnamnden rorande grundskola och gymnasieskola i enlighet med bilaga 1. 

att faststalla AlNansens fOrslag till kvalitetsindikatorer som presenterades vid 
Utbildningsnamndens mbte den 25 november 2015 och som redovisas i bilaga 2. 

att tillsatta en bred blockoverskridande utredning som har som uppgift att under varen 2016 foresla 
Utbildningsnamnden ett karriarsystem for alla larare och forskollarare i Uppsala. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



12(16) 

Zuppleilta UTBILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

S ammantradesdatum: 2015-12-16 

att innehallet i posten ' ovriga kostnader' redovisas i detalj senast under februarinamnden utifran 
tre fragestallningar: (1) Vad bestar namnda kostnader av? (2) Ar kostnadema rimliga i jamfbrelse 
med faststhllda malvarden? (3) Vilken atgards- och handlingsplan behovs for att dessa kostnader ska komma 
ned till mer rimliga nivaer? 

Moderatema och Liberalema foreslar utbildningsnamnden besluta 
att 30 timmars forskola for barn till arbetslosa och barn till foraldralediga bevaras Mom ramen fOr befintliga 
anslag. 

Liberalema yrkar bifall till motioner enligt bilaga 4. 

Martin Wisell (KD) och Felicia Sundmark (KD) avger sarskilt yttrande enligt bilaga 5. 

Beslutsgang 
OrdfOrande staller proposition pa alliansens forslag till att-satser mot eget forlag och finner bifall fOr eget 
forslag. 

Christopher Lagerqvist (M) yrkar da enbart pa att-satsen: 
att tillsatta en bred blockoverskridande utredning som har som uppgift att under varen 2016 foreslâ 
utbildningsnamnden ett karriarsystem for alla larare och fdrskollarare i Uppsala. 

OrdfOrande staller proposition pa Christopher Lagerqvist (M) yrkande mot liggande och finner bifall till 
liggande forslag. 

Votering began av Christopher Lagerqvist (M) och ordforande meddelar foljande omrostningsproposition: 
den som viii avsla oppositionsens forslag pa 
att tillsatta en bred blockoverskridande utredning som har som uppgift att under varen 2016 foresla 
utbildningsnamnden ett karriarsystem for alla larare och forskollarare i Uppsala, 
rostar Avsla och den som viii bifalla rostar Bifall. 

Omrostningsresultat 
Caroline Andersson (S), Linda Eskilsson (MP), Gunilla Oltner (S), Jan-Ake Carlsson (S), Mohammed Tahir 
(MP), Karl-Herman Lundgren (S), Emelie Od6n (S) och Kajsa Ragnarsson (V) rostar avslag. Christopher 
Lagerqvist (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), 
Kenny Jonson (C) , Par Sehlstedt, Martin Wisell (KD) och Oscar Matti (L) rosta bifall. 
Oppositions forslag pa att-sats har darmed avslagits. 

OrdfOrande staller nu proposition pa Moderatema och Liberalemas forslag pa att besluta om 
att 30 timmars forskola for barn till arbetslosa och barn till foraldralediga bevaras Mom ramen for befintliga 
anslag mot liggande. 

OrdfOrande staffer proposition pa. Moderatema och Liberalemas yrkande mot liggande och firmer bifall till 
liggande forslag. 

OrdfOrande staller nu proposition pa Liberalemas yrkande om bifall till motioner enligt bilaga 4 mot 
liggande och finner bifall till liggande forslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upe{§,alue UTBILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-1246 

§ 251 

FOrfragningsunderlag for upphandling av inriktningen anlaggningsfordon Mom bygg-och 
aniaggningsprogrammet, UBN-2015-5202 

Beslut 
att uppdra till forvaltningen aft ta fram forslag till forfragningsunderlag for upphandling av 
inriktningen anlaggningsfordon inom bygg-och anlaggningsprogrammet. 

Arendet 
Utbildningsnamndens beslut den 22/4 2015 om verksamhetsanpassningar inom gymnasieskolan 
innefattade en nedlaggning av inriktningen anlaggningsfordon pa bygg- och 
anlaggningsprogrammet. Beslutet innebar att antagningen from lasaret 2015/2016 stoppades utifran 
ekonomiska argument. Inriktningen kraver relativt andra gymnasieutbildningar stora investeringar 
dâ den forutsatter tillgang till anlaggningsfordon. En kostnad som inte rytns inom ramen fOr 
programersattningen med det soktryck som funnits de senaste aren. De elever som genomgatt 
utbildningen har utifran gjorda uppfoljningar visat sig ha goda utsikter till arbete. 
Arbetsformedlingen bedomer i dagslaget aft anlaggningsmaskinforare har goda mojligheter till 
arbete under de narmaste tren. Den starka byggkonjunkturen phverkar jobbmojligheterna positivt, 
framforallt i storstadsregioner dar flera stora infrastrukturprojekt pagar. Malet for foreslagen 
upphandling är att genom ett okat samarbete med branschen sakerstalla branschens 
kompetensforsorjningsbehov. Malet är ocksâ aft erbjuda ytterligare eft utbildningsaltemativ med 
hog kvalitet och som bidrar till att fler clever nar en gymnasieexamen. 

bygg- och anlaggningsprogrammet skulle ges mbjlighet att till Arskars 2 kunna soka 
anlaggningsfordon och starta hasten 2016. Detta forutsatter ett namnden tar beslut om framtagande 
av forfragningsunderlag i december och att ett upphandlingsbeslut kan tas av namndens 
upphandlingsutskott efter arsskiftet. I framtagandet av forfrAgningsunderlag kommer samverkan ske 
med arbetsmarknadsforvaltningen for se mojligheter for en framtida anordnare aft aven anordna 
vuxenutbildning. 
• • • 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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TA went% UTB ILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 252 

Handlingsplan kring larares arbetstid/Atgardsplan och rutin 

Informerades om att en partsammansatt arbetsgrupp startades varen 2013 med mM att vane 
medarbetare ska karma stod, tillit och ha kontroll over sitt arbete. En atgardsplan upprattades 
innehallande riktlinjer. Ar 2014 genomfordes en enkat pa hasten bland larare med sikte pa 
arbetsmiljo och arbetsbelastning. Atgardsplan togs fram av den partssammansatta gruppen. 
Ar 2015 genomfors en ny enkat under varen, resultatet visade pa en viss forbattring jamfOrt 
med 2014 ars enkat. Atgardsplanen revideras utifran resultat fran enkatundersokningen. 
• • • 

§ 253 

Personalarenden — utkopta larare 

Karin Kallman Svard, HR-chef for enheten Verksamhetsstrategiskt HR, redogOr for den process 
som genomforts i Uppsala kommun vid utkop av larare. 
• • • 

§ 254 

Personalomsattning rektorer i grundskolan 

FOrvaltningen redogor for personalomsattningen bland rektorer inom grundskolan i Uppsala 
kommun. 
• • • 

§ 255 

Flytt av elever grundskolan 

Forvaltningen ger utbildningsnamnden en aterkoppling pa den omflyttning som sker i grundskolan. 
Plats behovs for de elever som kommer till forskolan och dar antalet elever som slutar i 
grundskolan är langt farre. 
• • • 

§ 256 

Uppfoljning av beslut 2015-04-22 — Uppdatering flygteknikutbildningen 

Forvaltningen redogor for laget avseende flygteknikutbildning. 
• 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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IA col:paella UTBILDNINGSNAMNDEN 

SAMIVIANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-16 

§ 260 

Anmalan nanmdens protokoll 25 november 2015 och utskottsprotokoll 

Beslut 
att lagga anmalda protokoll till handlingarna 

Arendet 
- Utbildningsnamnden den 25 november 
- Forskoleutskottet 2 december 2015 
- Grundskoleutskottet 1 december 2015 
- Gymnasieutskottet 2 december 2015 
- Arbetsutskottet den 8 december 2015 

§ 261 

Utokning av barnomsorgspengen 

Forslag fran Martin Wise11 (KD): 
Jag foreslar att Utbildningsnamnden tillskriver regeringen med ett forslag om att Ora Uppsala 
kommun till fbrsokskommun for att betala ut barnomsorgspeng aven till foraldrar som tar hand om 
enbart egna barn. 

Bakgrund 
Bamomsorgspeng finns sedan 1 juli 2009. Syftet med barnomsorgspengen är att Oka foraldrarnas 
valfrihet och mojlighet att valja olika former av pedagogisk verksamhet for sina 
barn. Redan ar 2006 beslutade riksdagen om andringar i skollagen som ger enskilda forskolor och 
fritidshem etableringsfrihet. Barnomsorgspengen innebar att kommunema ocksa 
blir skyldiga att godkanna andra pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, inte bara fOrskolor och 
fritidshem. 
Det är kommunen som bestammer nivan pa barnomsorgspengen. Bidraget beraknas efter samma 
grunder som fordelningen av resurser sker till den egna verksamheten. Utgangspunkten dr barnets 
behov av omsorg och verksamhetens atagande. For att fa del av barnomsorgspengen hays idag att 
verksamheten är godkand av den kommun dAr den bedrivs. 
Bidrag far idag lamnas for barn i enskild pedagogisk omsorg dar deras vardnadshavare arbetar bara 
om minst lika manga andra barn har tagits emot (Skollagen 25 kap 11 § 3 st). Jag foreslar alltsa ett 
undantag fran denna bestammelse, d v s att det ska finnas mojlighet for foraldrar att fâ 
barnomsorgspeng for omsorg om enbart egna barn i hemmet. For att fa del av barnomsorgspeng fOr 
egna barn bar aven undantag ges fran haven pa lokaler, gruppsammansattning etc i 7 §. 

Det är dock rimligt att barnomsorgspengen for enbart egna barn blir nagot lagre, exempelvis 90 
procent av den ersattning som annars skulle getts for motsvarande barn i pedagogisk omsorg. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upecula UTBILDNINGSNAMNDEN 

SA1VIMANTRADESPROTOKOLL 

Sarnmantradesdaturn: 2015-12-16 

§ 257 

Inbjudningar, skrivelser protokollsutdrag m m 

Beslut 
att lagga anmalda inbjudningar till handlingarna 

Arendet 
- Barnombudsmannen i Uppsala 
- Bilaga till samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tierps kommun 
- Bilaga till samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Osthammars kommun 
- Bilaga till samverkansavtal mellan Uppsala konamun och Enkopings kommun 
- Protokoll frAn Han  dikapprAdet 

§ 258 

Anmalan av delegationsbeslut frfin och med 2015-11-01 till och med 2015-12-16 

Beslut 
aft lagga anmalda delegationer till handlingarna 

Arendet 
Delegationsbeslut frAn  och med 2015-11-01 till och med-2015-12-16 
- Redovisning av &Order grundskol 
- Redovisning utredning gymnasiekola 

Mottagande och placering av elev forskoleklass, grundskola och grundsarskola 
- Busskort i befintlig linjetrafik enigt reglemente 
- Skolskjuts enligt reglemente 
- Ratt till omsorg under tid dâ forskola eller fritidshem inte erbjuds 
- Plats i forskola, fritidshem, pedagogisk omsorg 
- Beslut om avstangning forskola, fridtidsgem 
- Beviljad rat till plats 
- Beslut om sarskild undervisningsgrupp 
- Bevilja rat till plats och utokad tid 
• • • 

§ 259 

Anmalan uppfoljning klagomfil november mfinad 

Beslut 
att lagga anmald uppfoljning av klagomal till handlingarna 
• • • 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Liberalema reserverar sig mot beslutet i Punkt 9. Motion av Anna Manell om att infora forste 
forskollarare i forskola och forskoleklass, till airman for bifall till motionen. 
Oscar Matti, ersattare (L) 
Utbildningsnamnden 2015-12-16 
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Arende 10: Yrkanden samt Sarskilt yttrande 
Ledamoter och ersattare i Utbildningsnamnden for Alliansen i Uppsala 

Alliansen i Utbildningsnamnden foreslar Utbildningsnamnden besluta: 

att 	syskonfortur, i kombination med narhetsprincipen, aterinfors som antagningsprincip. 

att 	uppdra t Utbildningsdirektoren aft sakerstalla att alla elever — saval elever i behov av sarskilt stOd 
som elever i behov av extra stimulans — har likvardiga forutsattnin.gar och far det stod som de 
behover for aft kunna na. bade kunskapsrnalen och sin fulla potential. 

att 	uppdra t Utbildningsclirektoren att snabbutreda hur samarbetet Vardagsnara insatser i tydlig 
samverkan, mellan Uppsala kommun och Uppsala lans landsting kring barn med koncentrations-
och uppmarksam.hetssvarigheter eller andra problem som kan ha neuropsykiatrisk bakgrund, kan 
'Aterstallas och bevaras inom beftntliga budgetramar. 

att 	faststalla a'rshjulet fOr forvaltningens redovisning av kvalitetsindikatorer till  Utbildningsnamn.den 
rOrande grundskola och gymnasieskola i enlighet med bilaga 1. 

att 	faststalla Alliansens forslag till  kvalitetsindikatorer som presenterades vid Utbildningsnamndens 
mote den 25 november 2015 och som redovisas i bilaga 2. 

att 	tillsatta en bred blockoverskridande utredning som har som uppgift aft under -viten 2016 fOresla. 
Utbildningsnamnden ett karriarsystem for alla larare och fOrskollarare i Uppsala. 

aft 	innehallet i posten. 'Ovriga kostnader' redovisas i detalj senast under februarinamriden utiftan tre 
fragestallningar: (1) Vad bestar na.mnda kostnader av? (2) Ar kostnaderna rimliga i jamforelse med 
faststalkla malvarden? (3) ViLken atgHrds- och handlingsplan behovs for att dessa kostnader ska 
komma ned till met rimliga nivaer? 

AIMANIN 
V's 
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Mer pengar till undervisningen 

Kostnadslaget i fOrskolan ligger Mgt bade i jamforelse med liknande kommuner och i jamforelse med 
R8. Nettokostnaden for forskolan och skolbarnomsorgen overstiger den strukturarsjusterade standard- 
kostnaden fOr fOrskolan och skolbarn.omsorgen, matt som kronor per barn. Kostnaderna for forskolan 
ligger pa en hOgre niva i jamfOrelse med liknande kommuner, i jamforelse med riksgenomsnittet och i 
jamforelse med genomsnittet for kommunerna i Uppsala lan. Just nu valjer reladvt manga fOraldrar att 
inte nyttja forskolans tjanster, vilket far posidva ekonomiska konsekvenser for kommunen. Samtidigt 
finns en risk att forskolans kostnader akar kraftigt om fOraldrarnas preferenser forandras. Aven dessa 
omstandigheter behOver kommunen ha en strategi for. Namnda kostnadsrisk forstarks av att antalet 
barn i forskolan redan ar fler an i jamforbara kommuner och i jamfOrelse med enskilda forskolor. 

Grundskolan i Uppsala har lagre kostnader an liknande kommuner. Det finns emellerdd fortfarande 
en viss utvecklingsmOjlighet (knappt 2 000 kronor per elev) i jamforelse med R8, men detta kostnadsgap 
ar minskande, vilket ar positivt ur ekonomisk synvinkel. Kostnaderna fOr grundskolan i hemkommunen 
är nagot hogre an i liknande kommuner, men lagre an kommungenomsnittet for saval lanet som riket. 
En del av fOrklaringen till namnda ekonomiska resultat ãr att antalet barn at fler i Uppsala an i jamforbara 
kommuner samt kommungenomsnittet for saval lanet som riket. Slutsatsen vad galler grundskolan blir 
saledes att den är valskott, men att den fortfarande kan utvecklas. 

Gymnasieskolan i Uppsala har fortsatt stora utmaningar. Kostnaderna ligger hogre an saval liknande 
kommuner som genomsnittet for R8. Nettokostnadsutvecklingen for gymnasieskolan lag dock i niva 
med den strukturjusterade standardkostnaden for gymnasieskolan ar 2014. For att verksamheten ska 
kunna optimera kvaliteten i undervisningen behOver huv-udmannen se Over antalet skolenheter och 
mojligheten till  tydligare specialiseringar av verksamheterna for att kunna minska kostnaderna till samma 
niva som jamforbara kommuner. 

Nar kvalitet relateras till  pris klarar sig Uppsala enbart nagot battre an riksgenomsnittet, vilket innebar 
en medelmattig prestation. Fyra faktorer driver kommunens kostnader: (1) demografi, (2) personal-
kostnader, bade antalet anstallda och kostnad per anstalld, (3) loka1kostnader, och (4) Ovriga kostnader, 
som behOver specificeras, enligt nedan. 

Lokalkostnaderna per elev ligger i grundskolan i niva med jamfOrbara kommuner (storre stader). For 
forskolan är lokalkostnaderna per elev hogre an jamforbara kommuner, vilket delvis kan forklaras av att 
Uppsala har manga mindre enheter i mindre centrala lagen. For gymnasieskolan ar motsvarande 
kostnader vasentligt hogre an i jamforbara kommuner.1  Posten "ovriga kostnader" ligger hOgt i samtliga 
skolformer och behOver redovisas i detalj. mom denna post firms den storsta effektiviseringspotendalen 
(se diagram 1), som behOver genomforas utifran tre fragestallningar: Vad bestar namnda kostnader av? 
Ar kostnaderna rimliga i jamfOrelse med faststallda malvarden? Vilken atgards- och handlingsplan behOvs 
fOr att dessa kostnader ska komma ned till  met rimliga nivaer? 
Over dd behOver Uppsala en atgardsplan for farre och stOrre enheter Over dd. Varje investering behOver 
ett tak och lokalkostnaden behOver beraknas per barn/elev. Varje verksamhetschef (framst rektor) 
behOver redovisa och ta ansvar for sin driftsbudget for at 1-3/5. Om underskott uppstar i en 
verksamhetsdel bOr chefen for verksamhetsdelen foresla en plan for vilka andra verksamhetsdelar som 
ska finansiera uppkomna underskott samt soka stOd for fOrslaget hos berorda chefer (kollegial 
ekon.omistyrning). Projekten inom lokalomradet behOver ses Over och effektiviseras ytterligare. Ett 
tydligt ansvar for projekt och genomforande behOver tas fram. Ett talande exempel pa investering/ny- 

For mer information, se Sins och Kolada, 2013. 
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Diagram 1: Effektiviseringspotential per skolfoini. 
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byggnation kan goras vad galler projektering/genomforande: Pysslingen kostar mindre an 200 000 per 
elev och Tiundaskolan kostar omkring 400 000 per elev. 

Under 2016 behover tre kvalitetsdrivande faktorer (jamfor kvalitetsindikatorer) foljas i verksamheten: 
(1) kvalitet, (2) medarbetare och (3) ekonomi. mom Utbildningsnamndens ansvarsomrade behover fyra 
nivaer driva kvalitetsarbetet: utbildningsnamnden, utbildningsdirektoren, verksamhetsansvariga chefer 
och sanatliga rektorer. Utbildningsdirektoren behOver under varen 2016 presentera en handlingsplan 
rorande hur Utbildningsnamnden sakerstaller ett fungerande ledarskap pa verksamhets- och enhetsniva. 
Ett sarskilt fokus behovs pa kravprofiler, urval, uppfoljning, utveckling och incitament. Ett annat fokus 
behover vara att stodja och arbeta aktivt med de rektorer som varken levererar en budget i balans eller 
en verksanahet med hog kvalitet (eller enbart en av dessa tva. komponenter). 

Hog un.dervisningskvalitet for varje elev 

Verksarnhetsplanen bygger pa majoritetens mai och budget for ár 2016. Alliansen i Uppsala redovisade 
under kommunfullmaktige egna stallningstaganden och forslag till  MI och budget, vilka hade resulterat 
i en annan verksamhetsplan och budget aven fOr utbildningsnamnden. Om Alliansen hade styrt Uppsala 
hade aven planeringsforutsattningarna for Utbildningsnamnden varit vasentligt battre, d. Alliansen i 
sedvanlig °reining hade faststallt sin ME och budget fore sommaren. Det hade givit mer rid till  sa.val 
forvaltningen som oppositionen att fora kvalificerade diskussioner rorande Utbildningsnamndens 
verksamhet och budget for 2016. Mot bakgrund av de tre vansterpartiernas omprioriteringar har 
planeringsforutsattningarna varit vasentligt samre an foratvarande ar. 

Alliansens overgripande mE for forskolan och skolan (det sa kallade 0-19-perspektivet) handlar om 
att varje deli utbildningskedjan behOver Ora sitt arbete vii genom att fOrbereda eleverna vii infor nasta 
niva vad galler att vasentligt forbattra elevens (1) kunskaper och fardigheter, (2) valfrihet, samt 
(3) trygghet. All undervisning i Uppsala ska hilla mycket hog kvalitet, oavsett vem som bedriver 
verksamheten. Majoriteten prioriterar fel och tycks — av verksamhetsplanen och budgeten att dOrna — 
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anse att kvalitetsarbetet handlar om att nara nog uteslutande knuffa alla aver lagsta-nivan. En sadan syn 
pa kvalitet vacker ingen storre respekt. 

Enligt kommunens prognos fran oktober framgar att Utbildningsnamnden beraknas ga med 
underskott pa uppemot 80 miljoner ar 2015. Alliansen arbetade under forra mandatperioden aktivt med 
att bryta den negativa kostnadsutvecklingen och kunde redovisa en nettokostnadsutveckling pa 2,4 
procent ar 2014. Arbetet Mom Yard och Bildning fortjanar att sarskilt lyftas fram. For ar 2015 beraknas 
nettokostnadsutvecklingen. overstiga 5 procent, vilket at mycket oroande eftersom ordning och reda i 
offentliga finanser alldd utgar en forutsattning for en god verksamhet. Alliansen hat ovan angivit vilka 
omraden som at sarskilt prioriterade framOver och avser aterkomma med fler fOrslag under varen 2016. 

Alliansen i Utbildningsnamnden anser att majoritetens fOrslag till  uppfoljning och analys av skolans 
verksamheter och resultat brister pa vasentliga punkter. IstaIlet far att prioritera fakdska kunskaper och 
fardigheter hos eleverna hat majoriteten valt att ta fram en tad olika upplevelsein.dikatorer, vats resultat 
hat en synnerligen svag fOrankring — bade vetenskapligt och metodologiskt. Det at anmarkningsvart med 
tanke pa att skolans verksamhet ska vila pa forskning och beprovad erfaren.het — och da behover politiken 
uppvisa ett ledarskap som foregar med gott exempel. I annat fall riskerar Uppsa1as kvalitetsarbete att 
avstanna — och vi komrner inte att kunna tillhOra de framsta skolorna i riket (dvs. f grant i SKL:s oppna 
jamforelser). Vidare papekar att skillnadern.a mellan olika skolor at stor. Alliansen vill paminna 
majoriteten om att skillnaderna inom varje klass ocksa är pataglig — nagot som huvudmannen skulle veta 
om den tydligt hade gjort sitt analysarbete (jfr Alliansens fOrslag till  beslut). 

Goda kunskapsresultat kraver att vara lame hat mojlighet att lagga met dd pa undervisning och 
mindre dd pa administration. Alliansen vill att alla larare som kan uppvisa pedagogisk skicklighet och 
forbattrade undervisningsresultat ska f hOgre lOn. Alliansen vill inratta tier karriartjanster i skolan och 
forskolan och hat under drygt en manad bjudit in majoriteten att tillsammans med Alliansen fortsatta 
arbetet med att synliggora varje larares arbetsinsatser och karriarmajligheter i Uppsala. Alliansen n.oterar 
emellertid att de tre vansterpartierna inte at in.tresserade av att inleda arbetet med att E till  stand en bred 
blockovergripande Overenskomrnelse som borgar for att varje larare far mojligheter att utvecklas i sitt 
arbete. Det at djupt olyckligt! Alliansen menar att Uppsala ska fortsatta att vara en fOregangskommun 
for hela riket som tar fram konkreta reformer pa skolomradet, vilka sedan kan kopieras av regeringar och 
implementeras nationellt — nagot som utbildningsministern efterfragade under oktober 2015. 

Granska utbildningsorganisationen och forstark undervisningen 

Alliansen anser att skolans overlamning till  hogre studier och/eller arbetsmarknaden behOver fOrbattras. 
Varje elev ska klara av sin gymnasieutbildning med goda resultat, pa utsatt dd. sa  at det dessvarre inte 
idag, -vilket at anmarkningsvart med tanke pa den relativt sett mycket valutbildade befolkningen i Uppsala. 
Skolan klarar inte heller sitt kompensatoriska uppdrag. Enligt forslming och beprovad erfarenhet at 
engagerande och kompetenta rektorer och larare avgarande for resultaten i skolan. Ledningsfragor och 
okad undervisningstid maste nu sattas hogt pa dagordningen. Met undervisningstid erfordrar priorite-
ringar i verksamheten. Pa kort sikt behOver posten Ovriga kostnader, som namnts ovan, granskas 
narmare och redovisas i detalj. Samtidigt vill Alliansen framhalla behovet av en kommande Oversyn av 
utbildningsforvaltningens organisation i syftet att sakerstalla att varje skattekrona anvands optimalt. 
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Vissa fragor som ir av betydelse for battre kvalitet och resultat i skolan lyfts knappt fram overhuvud-
taget i de tre vkIsterpartiernas forslag till  verksam.hetsplan och budget. Alliansen viii ge preferens t fyra 
exemp el: 

• effektiv fortbildning och genomgripande kompetensutveckling for alla 1Hrare 
• entreprenoriellt larande och entreprenorskap 
• effektiv studie- och yrkesvgledning, saint 
• forskningsbaserade kvalitetsindikatorer, som underlag for analys och atgarder, bidrar till  bHttre kvalitet 

och hojda resultat 

Uppsala den 16 december 2015 

Christopher Lagerqvist (M) 

Kenny Jonsson (C) 

AnnaManell (L) — genom Oscar Matti 

Martin Wisell (KID) 
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BILAGA 2: FRAN DEN 25 NOVEMBER 2015 	7(8) 

• week 	ALLIANSEN I UTBILDNINGSNAMNDEN 

Alliansen foreslar Utbildningsnamnden besluta: 

att 	faststalla arshjulet for forvaltningens redo-visning till  politiken gallande 
kvalitetsindikatorer for grundskolan och gymnasieskolan, enligt bilaga. 

att 	faststalla kvalitetsindikatorema, en_ligt nedan. 

KVALITETSINDIKATORER GRUNDSKOLAN 

• INDIKATOR E: Andel elever med minst E i samtliga amnen, 'arskurserna 6-9. Redovisas 
(man, kvinnor, totalt) pa skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• INDIKATOR B: Andel elever med minst B i samtliga amnen eller ett meritva.rde som motsvarar 
minst B i samtliga amnen, arskurserna 6-9. Redovisas (man, kvinnor, totalt) pa skolniva och 
huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• BETYGSTEG: Andel elever pa varje betygssteg i varje amne, arskurserna 6-9. Redovisas (man, 
kvinnor, totalt) pa klassniva, skolniva och huvudmannaniva. 

• NATIONELLA PROV: Amnesprov i aktuella amnen, arskurserna 3, 6 och 9. Redovisas (man, 
kvinnor, totalt) pa klassniva, skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• GENOMSNITTLIGT MERITVARDE: Genomsnittligt meritvarde jamfors med riket, 
arskurserna 6-9. Redovisas (man, kvinnor, totalt) pa skolniva och huvudmannaniva. 

• NOTERAD FORANDRING 1: Skillnaden mellan amnesprov och betyg i samma amne, arskurs 
3, arskurs 6 och arskurs 9. Redovisas (man, kvinnor, totalt) pa klassniva, skolniva och 
huv-udmannaniva. Jamfors med riket. 

• GYMNASIEBEHORIGHET: Andelen elever med gymnasiebehorighet till  (a) yrkes-
forberedande program och (b) studieforberedande program. Redovisas (man, kvinnor, totalt) pa 
skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• TEST MATEMATIK: Aft fOrsta och anvanda tal, resultat i arskurserna 1-9 (med for- och 
eftertest). Redovisas (man, kvinnor, tota1t p. klassniva, skolniva och huvucimannaniva. 

• BORNHOLMS-SCREENING: Genomfors lasarsvis (september och maj) i forskoleklass. 
Resultatet redovisas (man, kvinnor, totalt) p.  forskoleklass och huvudman och aterkopplas till  
forskolan. 

MAIM 
7 

Nritarert&-mirnu 



• SKOLVERKETS BEDO1VININGSSTOD: Genomfors i SV och SVA (host och var) i 
arskurserna 1-3. Andel som nar A, B och C redovisas (man, kvinnor, totalt) pa klassniva., 
skolniva och huvudmannaniva.. Jamfors med riket. 

• NOTERAD FORANDRING 2: Resultaten i amnesprovet i SV/SVA i arskurs 3 jamfors med 
resultaten fran Bornholms-Screeningen. 

• UPPFOLJNING: Studerar vidare pa gymnasiet 6 manader efter grundskolan. 

KVALITETSINDIKATORER - GYMNASIESKOLAN 

• INDIKATOR E: Andel elever med minst E i samdiga amnen, arskurserna 1-3. Redovisas 
(man, kvinnor, totalt) pa skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• INDIKATOR B: Andel clever med minst B i samtliga amnen eller en meritpoang som 
motsvarar minst B i samtliga amnen, arskurserna 1-3. Redovisas (man, kvinnor, totalt) pa 
skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• BETYGSlEG: Andel elever pa varje betygssteg i varje amne, arskurserna 1-3. Redovisas (man, 
kvinnor, totalt) pa ldassniva, skolniva och huvudmannaniva. 

• NATIONELLA PROV: Amnesprov i aktuella amnen, arskurs 1-3. Redovisas (man, kvinnor, 
totalt) pa klassniva, skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• GENOMSNITILIG MEM_ POANG: Genomsnitdig meritpoang jamfers med riket, 
arskurserna 1-3. Redovisas (man, kvinnor, tota1t) pa skolniva och huvudmannaniva. 

• NOTERAD FORANDRING: Skillnaden mellan amnesprov och kursbetyg i samma amne, 
arskurs 1-3. Redovisas (man, kvinnor, totalt) pa klassniva, skolniva och huvudmannaniva. 
Jamfors med riket. 

• GYMNASIEEXAMEN: Andelen elever med gymnasieexamen inom tre ar (och fyra ar). 
Redovisas (man, kvinnor, totalt) pa skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• HOGSKOLEBEHORIGHET 1: Andelen elever med hOgskolebehOrighet. Redovisas (man, 
kvinnor, totalt) pa skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 

• HOGSKOLESTUDIER: Andelen elever som studerar vidare pa hOgskolan inom 6 respekdve 
30 manader. Redovisas (man, kvinnor, tota1t pa skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med 
riket. 

• ARBETSMARKNAD: Andelen elever som far ett arbete inom 6 respektive 30 manader. 
Redovisas (man, kvinnor, tota1t pa skolniva och huvudmannaniva. Jamfors med riket. 
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(L) yrkar bifall till foljande motioner: 	 (CceoCk 

Motion om fem-punktsprogram for en skola i topp av Mohamad Hassan och Anna Mane11 

Motion av Anna Mane11 och Benny Lindholm om att ta tillvara nyanlandas kompetens 

Motion av Anna Mane11 om andrade principer vid skolval 

Motion av Anna Mane11 och Benny Lindholm om yrkeshogskolor och Okad effektivisering och okat 
samarbete mellan skolformema 

Motion av Anna Mane11 och Benny Lindholm om fler studentmedarbetare i skolan 

Motion av Anna Mane11 om battre forutsattningar for att Oka likvardigheten bland Uppsalas skolor 
pa landsbygden 

Anna Mane11 om att infora en hedersrelaterat valdsamordnare och ta fram en handlingsplan mot 
hedersrelaterat vald 

Oscar Matti (L), ersattare i Utbildningsnamnden 
Utbildningsnamnden 2015-12-16 
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Sarskilt yttrande fran Martin Wise11 (KD) och Felicia Sundmark (KD) med 
anledning av kende 10. Verksamhetsplan och budget 

Kommunfullmaktige har faststallt m5.1 och budget for 2016. Fullmaktige beslutade dâ i 
enlighet med den rodgrona majoritetens forslag, vilket darigenom lagger ramarna for 
Utbildningsnamndens budget och verksamhetsplan. 

Vi viii har paminna om 'Agra av de skillnader som fanns i Kristdemokraternas budgetforslag i 
forhallande till majoritetens. 

Alla familjer ser olika ut och har olika forutsattningar och onskemal. Foraldrar skall ha stor 
valmojlighet att kunna valja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bast. 
Kristdemokraterna beklagar dad& att majoriteten avskaffat vardnadsbidraget, forst i Uppsala 
kommun och sedan pa riksniva omintetgjort denna mojlighet. 

Kristdemokraterna anser att forskolan ska vara ett stod for familjerna i deras ansvar fOr 
barnens fostran, utveckling och vaxande. Forskolan ska praglas av god kvalitet och det ska 
finnas personal med bade pedagogisk som omvardande kompetens. Kommunalt drivna och 
enskilda forskolor, samt pedagogisk omsorg ska ges samma ekonomiska och resursmassiga 
forutsattningar. 

Barngruppernas storlek i forskolan ska minskas och hallas pa en for barnen och verksamheten 
rimlig niva. For detta inneholl Kristdemokratemas budgetforslag en riktad satsning pa 26,7 
miljoner kronor. Under aret har Kristdemokraterna i UBN motsatt oss att lokalprogrammet for 
fOrskolan ska planera for gruppstorlekar pa 18 barn eftersom detta riskerar att i praktiken 
forsvara genomforandet av politiska ambitioner om gruppstorlekar med farre barn. 

Oppen fOrskola är viktigt for barn till foraldralediga foraldrar. Familjecentraler innebar att 
man samlokaliserar olika verksamheter som ror barn och familjer, i forsta hand oppen 
forskola, BVC och socialtjansten. Detta haver samordning mellan kommunen och 
landstinget. Idag finns det endast tva riktiga familjecentraler i Uppsala. Kristdemokraterna 
anser att ytterligare fyra familjecentraler bar skapas i Uppsala kommun under 
mandatperioden. 

Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nOdvandiga fOr att leva och verka i ett 
modemt samhalle. Skolan ska ha en tydlig vardegrund med utgangspunkt i den etik och 
manniskosyn som forvaltas av den kristna och vasterlandska idetraditionen. I Uppsala 
kommun är vi stolta Over att ha forsvarat ratten att valj a skola i Over tva decennier. Det skapar 
motivation hos elever och foraldrar och ger larare mOjlighet att undervisa elever som gar i den 
skola de valt. 

Alla elever ska fá mojlighet att utvecklas efter sina forutsattningar. Darfor ska extra stod ges 
till elever med sarskilda behov. Detta ska galla bade grundskolan och gymnasieskolan. 

Skolan ska inte bara lara for livet som anstalld utan ocksa for livet som entreprenor. 
Utvarderingar fran davarande Nutek samt det nationella entreprenorskapsprogrammet visar att 
forankring är centralt for att etablera entreprenorskap i skolan. Det kravs saval forankring 
inom skolans vaggar, bland larare, skolledning, som utanfor, bland utbildningsforvaltning, 
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