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§ 9 3 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

2.8 Möjlighet till 30 timmars vistelsetid för barn till föräldrar som är 
arbetssökande eller föräldralediga 
3.5 Sommarskola för romska barn 
4.12 Verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet i Uppsala län 

Rapport - Katamaran. Dnr BUN-2012-1304 

Beslut 

att lägga rapport Katamaran till handlingarna. 

Ärendet 

I ärendet föreligger rapport 2014-04-03 Katamaran. 

Thomas Folkesson, närvårdskoordinator, föredrar rapporten. 

§ 9 4 
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§ 9 5 

Remiss - Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2014-0650 

Beslut 
att med Karolin Lundströms (V) tillägg avge yttrande i enlighet med förslag 

om ny nämndorganisation för Uppsala kommun till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Ulla Johansson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande och Peter 
Lööv Roos (MP) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-15 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden är positiv till och har inga invändningar mot 
förslaget som helhet. Nämnden ser en fördel i att ansvaret för all utbildning 
samlas i en gemensam utbildningsnämnd med ansvar för både den 
strategiska planeringen och kommunens egen produktion. Nämnden anser 
att studie- och yrkesvägledningen förläggs till utbildningsnämnden. Nämnden 
anser vidare att Musikskolan, Naturskolan, Idrottsskolan och Mötesplats 
Treklangen överförs till kulturnämnden och att ansvaret för det socialt 
förebyggande arbetet och det fritidspolitiska arbetet förtydligas i den nya 
kulturnämnden. Nämnden vill se att särskolebedömningarna och 
bedömningarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) hålls ihop i samma myndighet. 

Karolin Lundström (V) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att under rubriken Kultur, första stycket, näst sista meningen lyder 
" Ansvaret för det förebyggande arbetet och det fritidspolitiska uppdraget 
behöver, liksom barn- och ungdomsperspektivet, förtydligas i förslaget." 

Yrkanden 
Ulla Johansson (KD) yrkar att nämnden avger yttrande där nämnden 
förordar att utbildningsnämnden blir två nämnder; en nämnd med ansvar för 
förskola och en nämnd med ansvar för grundskola och gymnasieskola. 

Peter Lööv Roos (MP) yrkar att nämnden avger yttrande och förordar fler 
mindre nämnder. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Johanssons (KD) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Vidare ställer ordföranden proposition på Peter Lööv Roos (MP) yrkande mot 
eget och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 6 

Tillgång och efterfrågan 

Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 7 

Utmaning av Berwalds förskola i Gottsunda. Dnr BUN-2014-0602 

att inte anta utmaningen av Berwalds förskola i Gottsunda som inkommit 
från The International Child Resource Institute, då barn- och 
ungdomsnämnden inte avser att upphandla ytterligare en befintlig 
förskola, 

att barn- och ungdomsnämnden är positiv till upphandling vid uppförande 
av ny förskola, samt 

att meddela kommunstyrelsen beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontrorets förslag 2014-03-28 till beslut. 

The International Child Resource Institute, ICRl, har inkommit med en 
utmaning av Berwalds förskola i Gottsunda. ICRl bildades 1981 och är en 
internationell, icke statlig organisation som arbetat i Sverige i ca 30 år. 

Berwald förskola har sex avdelningar och totalt 103 barn. Förskolan ligger i 
stadsdelen Gottsunda. Förskolan har tre småbarnsavdelningar och tre 
syskonavdelningar. 68 procent av barnen på Berwalds förskola har 
modersmålsstöd, jämfört med 17 procent som är rikssnittet. 

Barn- och ungdomsnämnden avser inte att upphandla en befintlig förskola i 
Uppsala. Barn- och ungdomsnämnden är idag huvudman för tre förskolor 
som upphandlats och drivs på entreprenad (Tallen, Solskenet och Bullerbyns 
förskolor). Vid uppförande av ny förskola ställer sig nämnden positiv till 
upphandling av driften. 

Yrkanden 
Karolin Lundström (V), Ylva Stadeli (S) och Peter Lööv Roos (MP) yrkar 
avslag på andra att-satsen. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) och Ylva Stadeils 
(S) yrkande mot eget och finner bifall till eget yrkande. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 8 

Regler för hyresbidrag till nybyggda förskolor. Dnr BUN-2014-0608 

att nybyggda förskolor och nyuppställda moduler som drivs av Styrelsen 
för vård och bildning eller av en enskild huvudman har rätt till ett 
hyresbidrag i sex månader. Hyresbidraget gäller också för 
lokalintegrerade förskolor i nybyggda bostadshus. Hyresbidraget ska 
utgöra mellanskillnaden upp till den faktiska hyran och summan för 
lokalkostnadsschablonen för antalet inskrivna barn per månad, 

att barn- och ungdomsnämnden kan avslå en ansökan om hyresbidrag 
om det inte föreligger ett behov av fler förskoleplatser i området, samt 

att samtliga nystartade förskolor, oavsett i vilka lokaler förskolan ska 
drivas, har rätt till en så kallad "startmånad1' med full ersättning för alla 
inskrivna barn oavsett vid vilket datum barnen startade. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-10 till beslut. 

Det har funnits en överenskommelse om att barn- och ungdomsnämnden 
har beviljat hyresbidrag till nybyggda förskolor både inom Styrelsen för vård 
och bildnings förskolor och till fristående förskolor. Hyresbidragen har 
varierat i storlek och konstruktion och dessutom hur lång tid de har 
utbetalats. Detta har lett till att ett regelverk behöver utarbetas som ska gälla 
lika för enskilda huvudmän som för Styrelsen för vård och bildning. Detta 
innebär också att de olika aktörerna kan ansöka om hyresbidrag och 
kalkylera med detta i sin budget redan från start. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-04-24 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
7 

§ 9 9 

Ansökan från modersmålsenheten om medel för att utveckla webbplats 
för förskolor. Dnr BUN-2014-0407 

Beslut 

att avslå modersmålsenhetens ansökan. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-04 till beslut. 
Modersmålsenheten har ansökt om 300 000 kronor för att utveckla en 
webbplats tänkt att stödja modersmålsenhetens nya konsultativa roll och att 
sprida modersmålsenhetens kunskap, kompetens och material till förskolor 
på ett effektivt och lättillgängligt sätt. 

Barn- och ungdomsnämnden bedömer visserligen att webbsidan har 
potential att fylla en viktig funktion i utvecklingen av förskolors arbete med 
flerspråkiga barns utveckling och lärande. Kostnaderna för utvecklingen av 
en sådan webbsida bör dock rymmas inom Styrelsen för vård och bildnings 
ordinarie budget. Ansökan ska därför avslås. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§100 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB. 
Dnr BUN-2014-0539 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna 

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB att bedriva förskola i ett 
nytt bostadsområde i Gunsta under förutsättning att företaget följer 
miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav angående 
pedagogiska lokaler, inkommer med kompletteringar som uppfyller de 
krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge godkännande till 
enskild huvudman att bedriva förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2014 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 130 629 kr 18 353 kr 3 919 kr 
1-2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kr 18 353 kr 3 115 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467 kr 18 353 kr 3 164 kr 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 kr 18 353 kr 2 720 kr 
Allmän förskola 67 948 kr 18 353 kr 2 038 kr 

Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-03-28 till beslut. 

I Ur och Skur Utveckling AB ansöker om att bedriva en förskola med 6 
avdelningar i Gunsta. Förskolan kommer att ha plats för ca 96 barn. 
Verksamheten präglas av ett ekologiskt förhållningssätt som medvetet 
praktiseras i förskolans vardag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§101 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Kidz education Uppsala AB, Balingsta. Dnr BUN-
2014-0638 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Kidz education 

Uppsala AB att bedriva förskola i Balingsta under förutsättning att 
företaget följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav 
angående pedagogiska lokaler, inkommer med kompletteringar som 
uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge 
godkännande till enskild huvudman att bedriva förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2014 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell: 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 130 629 kr 18 353 kr 3 919 kr 
1-2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kr 18 353 kr 3 115 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467 kr 18 353 kr 3 164 kr 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 kr 18 353 kr 2 720 kr 
Allmän förskola 67 948 kr 18 353 kr 2 038 kr 

Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-15 till beslut. 

Kidz education Uppsala AB driver idag fyra förskolor. Styrelsen för vård och 
bildning driver idag Balingsta förskola för 39 barn och har för avsikt att 
avsluta sin verksamhet i Balingsta i augusti 2014. Kidz education Uppsala 
AB ansöker härmed om godkännande för att fortsätta driva Balingsta 
förskola och att överta hyreskontraktet. Alla barn kommer att erbjudas 
fortsatt plats på Balingsta förskola. 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-04-24 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
10 

§102 

Ansökan från bidrag från Triple P - Kick off augusti 2014. Dnr BUN-
2014-0736 

Beslut 
att ge bidrag på 45 000 kronor till Triple P (Programmet för positivt 

föräldraskap) för en kick-off i augusti 2014, samt 

att bidraget tas ur förskolans budget. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-16 till beslut. 

Uppsala kommun har sedan 2009 erbjudit Triple P (Programmet för positivt 
föräldraskap) till föräldrar genom förskolan som ett led i arbetet med 
generellt föräldrastöd. Arbetet med Triple P sker i samarbete med Uppsala 
universitet. Syftet med en kick-off är att sprida information om programmet 
och att grunden i ett gott föräldraskap är en positiv relation med barnet. I 
samband med informationen kommer ett antal Triple P seminarier att starta 
inom de närmsta veckorna som föräldrarna inbjuds till. Denna kick-off är 
planerad att utföras på välbesökta köpcentrum i Uppsala med representanter 
från Triple P, Styrelsen för vård och bildning, Uppsala universitet och bam
och ungdomsnämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§103 

Möjlighet till 30 timmars vistelsetid per vecka för barn till föräldrar som 
är arbetssökande eller föräldralediga 

Beslut 
att uppdra till kontoret att utreda möjlighet till 30 timmars vistelsetid per 

vecka för barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga. 

Reservationer 
Ulla Johansson (KD) reserverar sig enligt följande " Vi Kristdemokrater 
reserverar oss mot beslutet att utreda möjligheten till 30-timmarsvecka på 
förskola för barn till föräldralediga. Det finns inget rimligt skäl att föräldrar 
som uppbär föräldrapenning, dessutom ska ha plats för sina barn på 
förskola. Ur barnens perspektiv är det bättre att de får tillbringa tid med 
föräldrarna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det slöseri med 
resurser som kan användas på ett bättre sätt. T.ex. till kvalitetshöjande 
åtgärder i förskolan. Fler vuxna och mindre barngrupper. Barn till 
arbetssökande ska ha all den tid de behöver för sina barn på förskola, för att 
kunna söka arbete. Kanske behövs en utredning/översyn för att tillse att de 
får den tid som krävs." 

Ärendet 
Cecilia Forss (M) föreslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda 
möjlighet till 30 timmars vistelsetid per vecka för barn till föräldrar som är 
arbetssökande eller föräldralediga. 

Yrkanden 

Ulla Johansson (KD) yrkar avslag på Cecilia Forss (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Ulla Johanssons (KD) yrkande mot eget oh 
finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§104 

Ansökan från Kajan Friskola AB om anslag för att bedriva så kallad 
specialskola. Dnr BUN-2014-0295 

Beslut 
att avslå ansökan om anslag för att bedriva så kallad specialskola med 

motiveringen att Kajan Friskola AB har möjlighet att söka tilläggsbelopp 
för sina elever. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-04 till beslut 

Kajan Friskola AB har ansökt om anslagsfinansiering för sin 
grundskoleverksamhet. Kajan Friskola AB är inte att betrakta som en 
kommunal resursenhet och skollagen ger inte utrymme att bevilja ett förhöjt 
grundbelopp till vissa fristående skolor. Ansökan avslås med motiveringen 
att Kajan Friskola AB har möjlighet att söka tilläggsbelopp för sina elever. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§105 

Svar till Skolinspektionen angående beslut efter kvalitetsgranskning av 
huvudmannens styrning mot nationella mål i Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2013-1695 

Beslut 
att i enlighet med förslag avge svar till Skolinspektionen angående beslut 

efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål 
i Uppsala kommun, samt 

att nämndens ordförande undertecknar svaret tillsammans med 
ordföranden för Styrelsen för vård och bildning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-01 till beslut. 

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens 
styrning mot nationella mål. I sitt beslut efter kvalitetsgranskningen den 11 
mars 2014 har Skolinspektionen påtalat ett antal utvecklingsområden som 
huvudmannen måste åtgärda inom ett år, senast den 11 mars 2015. 
Huvudmannen ska också inom två månader efter beslutet inkomma med en 
uppföljningsbar planering av hur huvudmannen avser att arbeta för att 
utveckla de områden som Skolinspektionen identifierat som 
förbättringsområden. Planeringen bör innehålla information om tydliga 
avstämningspunkter under arbetets gång. 

Föreslås att nämnden delegerar till ordföranden att tillsammans med 
ordföranden för Styrelsen för vård och bildning avge svar, då 
kvalitetsgranskningen riktar sig till huvudmannen och Uppsala kommun har 
en organisation som har ett delat huvudmannaskap på uppdragsnämnd och 
produktionsstyrelse. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-04-24 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
14 

§106 

Rapport Uppföljning av pedagogisk verksamhet 2013. Dnr BUN-2014 
0632 

Beslut 
att lägga rapporten om uppföljning av den pedagogiska verksamheten i 

Uppsala kommun 2013 till handlingarna 

att översända rapporten för kännedom till kommunstyrelsen, samt 

att översända rapporten för kännedom till Styrelsen för vård och bildning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-08 till beslut. 

Uppföljningen har genomförts 2013 inom ramen för Uppsala kommuns 
uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet. Uppföljningen syftar till att 
ge nämnderna beslutsunderlag och verksamheterna verktyg för utveckling. 
Uppföljningen ger möjligheter till jämförelser mellan enheter och över tid. 

Rapporten bygger främst på resultat från genomförda föräldra- och 
elevenkäter, men innefattar även andra uppföljningsunderlag som 
verksamhetsredogörelser och officiell statistik. Resultat och analys har 
återkopplats på olika sätt, både enhetsvis och genom kommungemensamma 
presentationer. Rapporten är en sammanställning och fördjupning av dessa 
återkopplingar och ger verksamheterna möjligheter att använda resultaten 
och analyserna som underlag för utveckling. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§107 

Remiss - Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria 
Riksinternatskolor. BUN-2014-0523 

Beslut 

att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-10 till beslut. 
Riksinternatskolor (U2014/2011/GV) har utretts av en arbetsgrupp inom 
Utbildningsdepartementet. Promemorian innehåller förslag till 
författningsändringar för att ge riksinternatskolorna samma ställning som 
andra skolor och att de särskilda bidrag som lämnas för verksamheten vid 
dessa skolor tas bort. Förslaget innebär också införandet av ett enhetligt 
system för statsbidrag för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Det 
gäller även IB-utbildning för utlandssvenska elever utom i de fall dessa 
elever omfattas av förordningen (SKOLFS 2002:7) internationell gymnasial 
utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska 
Läroverket i Sigtuna. 

Nämnden tillstyrker Utbildningsdepartementets förslag, med tillägget att 
avstämningsdatum för statsbidrag ändras från 1 till 15 september för att 
synkroniseras med avstämningsdatum för interkommunala ersättningar. 
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§108 

Stipendieansökan från Valsätraskolan till skolresa hösten 2014. Dnr 
BUN-2014-0529 

Beslut 
att bevilja Valsätraskolan 15 000 kr ur Grundskolans stipendiesamstiftelse 

för skolresa till Polen hösten 2014, samt 

att meddela kommunstyrelsen beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-03 till beslut. 

Föreslås att Valsätraskolan erhåller 15 000 kr i stipendium som finansieras 
ur Grundskolans stipendiesamstiftelse. Stipendiet ges för att ge eleverna i 
årskurs 9 på Valsätraskolan möjlighet att genomföra en studieresa till 
Krakow i Polen. 
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§109 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Svenska Missionskyrkans Ungdom. Dnr 
BUN-2014-0100 

Beslut 
att bevilja Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) verksamhetsbidrag 

för sommarkollo med 242 000 kr för år 2014 ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-03 till beslut. 

Föreslås att Svenska Missionskyrkans Ungdom erhåller ett 
verksamhetsbidrag om 242 000 kr som finansieras ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. Verksamhetsbidraget ges för ett fortsatt arbete med att 
erbjuda barn och unga i stadsdelarna Gottsunda, Gränby, Sala Backar, 
Luthagen, Norby, Stenhagen, Eriksberg och Ramsta samt i Enebygårdens 
närområde Balingsta- och Dalbyområdet, möjligheten att under sommaren 
delta i Enebygårdens dagkoloni samt Enebyläger på Enebygården. Syftet är 
att erbjuda barn och unga vars familjer av olika skäl inte åker på semester en 
möjlighet att delta i en rolig och bra fritidssysselsättning. 
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§110 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället. 
Dnr BUN-2014-0570 

Beslut 
att bevilja Föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället verksamhetsbidrag med 

109 888 tkr ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-02 till beslut. 

Föreslås att föreningen TRIS- tjejers rätt i samhället, erhåller ett 
verksamhetsbidrag om 109 888 tkr för att utöka den öppna 
fritidsverksamheten till att bedriva simskola för flickor som lever med ett 
inskränkt handlingsutrymme och som inte får, kan eller vill simma i ge
mensamma grupper i simhallar. 
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§111 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till föreningen Storcon i samverkan 
med Storvreta Fritidsgård. Dnr BUN-2014-0605 

Beslut 
att bevilja Storcon i samverkan med Storvreta fritidsgård 150 000 kr ur 

nämndens budget år 2014 för föreningsbidrag för att arrangera ett 
drogfritt konvent på temat Östasiatisk populärkultur. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-03 till beslut. 

Föreslås att föreningen Storcon i sitt samarbete med Storvreta fritidsgård 
erhåller ett bidrag om 150 000 kr som finansieras ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. Bidraget syftar till att erbjuda barn och unga i hela Uppsala 
möjligheten att på fritiden delta i ett drogfritt tredagarskonvent på temat 
östasiatisk populärkultur. 
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§112 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Upsala Tennisklubb. Dnr BUN-
2014-0607 

Beslut 
att bevilja Föreningen Upsala Tennisklubb verksamhetsbidrag med 

307 911 kr för år 2014 ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-04 till beslut. 

Föreslås att föreningen Upsala Tennisklubb utifrån deras ansökan och den 
dialog kontoret fört med föreningen, erhåller ett verksamhetsbidrag om 
307 911 kr för att utöka fritidsutbudet i Sävja, Gottsunda och Gränby. 
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§113 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Uppsala-Kurd FK. 
Dnr BUN-2014-0609 

Beslut 
att bevilja Föreningen Uppsala-Kurd FK särskilt verksamhetsbidrag år 

2014 för fotbollsläger med 250 000 kr ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-04 till beslut. 

Föreslås att föreningen Uppsala-Kurd FK utifrån deras ansökan och den 
dialog kontoret fört med föreningen, erhåller ett särskilt verksamhetsbidrag 
om 250 000 kr för att under sommaren bedriva fotbollsläger i samarbete med 
Sävja Fritidsgård. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-04-24 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
22 

§114 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Procyon BK. Dnr 
BUN-2014-0612 

Beslut 
att bevilja Föreningen Procyon BK särskilt verksamhetsbidrag för 

fotbollsläger med 190 000 kr ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-02 till beslut. 

Föreslås att föreningen Procyon BK utifrån deras ansökan och den dialog 
kontoret fört med föreningen, erhåller ett särskilt verksamhetsbidrag om 
190 000 kr för att under sommaren bedriva fotbollsläger i samarbete med 
Stenhagens fritidsgård. 
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§115 

Kvalitetsredovisning Uppsala musikskola år 2013. Dnr BUN-2014-0419 

Beslut 

att godkänna Uppsala musikskolas kvalitetsredovisning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-04 till beslut. 
Styrelsen för vård och bildning har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden 
att bedriva musikskola för unga i åldern 6-20 år. Uppdraget regleras med 
avtal och ersätts med 25 209 tkr. Musikskolan tillgodogör sig även intäkterna 
från elevavgifter med 4 169 tkr varför den totala ersättningen är 29 378 tkr. I 
avtalet med barn- och ungdomsnämnden ingår att redovisa resultat med 
kvalitetsredovisning och nyckeltal. 

Verksamhetsredovisning Österledskyrkans musikskola år 2013. Dnr 
BUN-2014-0422 

Beslut 
att godkänna verksamhetsredovisningen för Österledskyrkans musikskola 

år 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-04 till beslut. 

Gamla Uppsala Missionsförsamling har i uppdrag av barn- och 
ungdomsnämnden att bedriva musikskola för unga i åldern 6-20 år. 
Musikskolans huvudsakliga uppdrag är frivillig musikundervisning i 
instrumentalspel, orkester- och ensemblespel. I uppdraget ingår att svara för 
elevframträdanden och konserter. Uppdraget regleras med avtal och ersätts 
med 574 tkr. 

§116 
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§117 

Kvalitetsredovisning Studiefrämjandets kulturskola år 2013. Dnr BUN-
2014-0421 

Beslut 
att godkänna kvalitetsredovisningen för Studieförbundet 

Studiefrämjandets barn- och ungdomskulturverksamhet år 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-04 till beslut. 

Studieförbundet Studiefrämjandet har i uppdrag av barn- och 
ungdomsnämnden att bedriva barn- och ungdomskulturverksamhet för unga 
i åldern 6-20 år. Studiefrämjandet har valt att kalla verksamheten för 
"Kulturskolan". Uppdraget regleras med avtal och ersätts med 985 tkr. 
Budgeten omsluter 2 206 625 kr varav 52 % finansieras med 
deltagaravgifter. Studiefrämjandet finansierar resten med eget kapital. I 
avtalet med barn- och ungdomsnämnden ingår att redovisa resultat med 
kvalitetsredovisning och nyckeltal. 
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§118 

Ansökan om bidrag för att bedriva sommarskola 2014 för 
ensamkommande ungdomar. Dnr BUN-2014-0554 

Beslut 
att avslå Föreningen Sommarskolans ansökan om bidrag för att bedriva 

sommarskola för ensamkommande ungdomar då en förening inte kan 
bedriva skola, samt 

att nämnden ser positivt på intentionen att erbjuda sommarskola i syfte att 
uppnå kunskapskraven i svenska, matematik och engelska. 

Reservationer 
Ulla Johansson (KD) reserverar sig enligt följande " Ansökan gäller en 
verksamhet där behovet är stort, och om projektet faller väl ut skulle det vara 
av stort värde för målgruppen, men också bidra till samhällsnyttan. 
Vi bedömer att projektet har goda möjligheter att genomföras. 
Vi kristdemokrater vill bifalla ansökan eftersom inga lagliga hinder 
föreligger." 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-23 till beslut. 

Föreningen Sommarskola, som är under bildande, ansöker om bidrag med 
138 000 kronor för att bedriva sommarskola. Sommarskolan riktar sig till 
ensamkommande ungdomar som går i förberedande klass, och som ska 
börja i årskurs 8. En förening kan inte bedriva skola då det krävs 
godkännande från statens Skolinspektion enligt SKOLFS 2011:154. 

Yrkanden 
Ulla Johansson (KD) yrkar med instämmande av Mats Jonsson (C) i första 
hand att bifalla ansökan. I andra hand yrkar Ulla Johansson (KD) att beslutet 
får följande tillägg " Nämnden ser positivt på intentionen att erbjuda 
sommarskola i syfte att uppnå kunskapskraven i svenska, matematik och 
engelska." 

Malin Sjöberg Högrell (FP) yrkar med instämmande av Cecilia Forss (M) i 
enlighet med kontorets förslag om avslag på ansökan. 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på Ulla Johanssons (KD) 
andrahandsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Johanssons (KD) och Mats Jonssons 
(C) förstahandsyrkande mot Malin Sjöberg Högrells (FP) och eget yrkande 
och finner bifall till avslag på ansökan. 
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Vidare ställer ordföranden proposition på Ulla Johanssons (KD) 
andrahandsyrkande mot Karolin Lundströms (V) yrkande och finner bifall till 
Ulla Johanssons (KD) yrkande. 
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§119 

Sommarskola för romska barn 

Helen Sverkel (S) informerar om romska barn som behöver sommarskola 
2014. 

Verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet i Uppsala län. Dnr BUN-2014-
0576 och BUN 2014-0735 

Beslut 
att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län 25 000 kronor för Livekarusellen 

i Uppsala, samt 

att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län 25 000 kronor för 
Danskarusellen. 

att verksamhetsbidragen tas ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-24 till beslut. 

Föreslås att föreningen Studiefrämjandet i Uppsala län erhåller ett 
verksamhetsbidrag om 25 000 kronor vardera för Livekarusellen och för 
Danskarusellen. 

Studiefrämjandet i Uppsala har för år 2014 erhållit bidrag över 100 000 
kronor. Utifrån barn- och ungdomsnämndens delegations- och arbetsordning 
ska beslut över 100 000 kronor per år och förening beslutas av nämnden. 

§120 
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§121 

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och 
sjukvård. Dnr BUN-2014-0621 

Beslut 
att godkänna överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende 

hälso- och sjukvård. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-03 till beslut. 

Ett förslag till överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende 
hälso- och sjukvård har tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att 
ange ambitionen för samverkan, tydliggöra samverkansstrukturen samt 
tydliggöra kommunernas och landstingets ansvar för hälso- och sjukvård på 
en övergripande nivå. 

Samverkansdokument som ytterligare förtydligar hälso- och 
sjukvårdsansvaret finns samlade som riktlinjer och rutiner i den 
gemensamma kvalitetshandboken Vård i samverkan (ViS) som samtliga 
anställda inom landstinget och kommunerna har tillgång till. 
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§122 

SUF kunskapscentrum - finansiering. Dnr BUN-2012-0018 

Beslut 
att till Regionförbundet ge bidrag till SUF kunskapscentrum för tiden 

1 januari till och med 31 december 2014 med 295 000 kronor, samt 

att medel tas från nämndens budget för Vård och omsorg. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-09 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har genom en överenskommelse med 
Regionförbundet, Uppsala län, fr.o.m. våren 2009 bidragit till SUF 
kunskapscentrum. SUF Kunskapscentrum stödjer barn och föräldrar i 
familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva 
svårigheter som påverkar föräldraförmågan. SUF står för Samverkan 
Utveckling Föräldraskap. Kunskapscentret är ett samverkansprojekt mellan 
Regionförbundet, Landstingets Centrum för funktionshinder, Uppsala läns 
samtliga kommuner och FUB. Landstinget i Uppsala län och övriga 
kommuner i länet har bidragit med finansiella insatser, som baseras på 
invånarantal. 

Föreslås att bidra till Regionförbundet för SUF kunskapscentrum för år 2014 
med 295 000 kronor. 

§123 

Rapporter 

Föreligger inga rapporter. 
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§124 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

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

§126 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§125 
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§127 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 27 mars 2014 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 27 mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Angående förslag om ny nämndorganisation. 

Reservation från Miljöpartiet de Gröna. 

Miljöpartiet delar uppfattningen om att Uppsala kommuns nämndorganisation måste ses över och 

förändras. 

Från MP i BUN vill vi dock reservera oss mot förslaget att inrätta en enda stor utbildningsnämnd. Vårt 

förslag är att istället inrätta två utbildningsnämnder, till exempel en nämnd med ansvar för förskola 

och grundskola och en nämnd med ansvar för gymnasie- och vuxenutbildning. Vi vill inte ha kvar 

nuvarande uppdelning i beställare och utförare. 

Miljöpartiet ansluter sig till den del av yttrandet från BUN, som gäller fritidsgårdar och fritidsklubbar 

och att flytta dem till kulturnämnden. Det socialt förebyggande arbetet har varit en viktig 

utgångspunkt, och vi är angelägna om att det fortgår även framgent. Vi instämmer också i att den 

nya nämnden i så fall bör få namnet "Kultur- och frit idsnämnden", för att ytterligare klargöra 

uppdraget och för en tydlighet mot medborgarna. 

1 förslaget saknar vi i Miljöpartiet en tydlig konsekvensanalys av den nya nämndorganisationen. Vi 

anser att tidsplanen är alltför snävt satt från remissomgången till dess att beslut ska fattas av 

kommunfullmäktige. Vi vill istället yrka på att man flyttar fram datumet för beslut och gör en bättre 

analys av följderna av den nya organisationen och kostnaderna för förändringen. 

Miljöpartiet de Gröna 

Peter Lööv-Roos, ledamot 


