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UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-04-27

§ 57
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att Christopher Lagerqvist (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll
den 3 maj
Ärendet
Christopher Lagerqvist (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
den
3 maj april

§ 58
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
- Remissinstans för Plan- och byggnadsnämnden
- Regler för skolplacering av nyanlända — vid terminsstart och under terminen?
- Fråga om Uppsala Montessori som ska sluta erbjuda utbildning på mellanstadiet.
- Fritids i Åkerlänna.

§ 59
Information från Lärande för hållbar utveckling
Siw-Inger Halling projektledare för KUPP och Magnus Holt programrektor på Jällaskolan
informerar utbildningsnämnden om det arbete som pågår och det nätverk som byggs upp i
kommunen avseende Lärande för hållbar utveckling Syftet med KUPP - Kompetenscentrum
UPPsala Lärande för hållbar utveckling är att bidra till ett strukturerat och expanderat
samarbete mellan Uppsalas gymnasieskolor och andra aktörer i regionen som arbetar med
lärande för hållbar utveckling samt att vara en bas för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring som gynnar ett långsiktigt arbete med lärande för hållbar utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-04-27

§ 60
Information Skolfam
Skolfams syfte är att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Britt-Marie Fröjellund,
koordinator och Lena Sellden specialpedagog presenterar sitt uppdrag inom Skolfa-m i
Uppsala kommun. SkolFam är en skolsatsning inom familjehemsvården. En förebyggande
arbetsmodell som har utvecklats mot bakgrund av att familj ehemsplacerade barn tillhör en
riskgrupp. Arbetet bygger på samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltning.
Arbetssättet ska stärka skolresultat i grundskolan för att barnet skall klara sin skolgång
optimalt och förebygga misslyckanden.
§ 61
Månadsuppföljning ekonomi
Förvaltningen informerar om det ekonomiska resultatet per mars fördelat på huvudman och
hemkommun.

§ 62
Förvaltningsövergripande kostnader
Förvaltningen informerar om de hur de förvaltningsövergripande kostnaderna har fördelat sig
från och med år 2013 till och med 2015 och budget 2016.

§ 63
Förslag till ny organisation studie- och yrkesvägledning
Förvaltningen infoimerar om grunderna till det nya förslaget om ny studie- och
yrkesvägledning. Beslut om ny organisation tas på nämnden den 2 juni.

§ 64
Förslag till ny organisation modersmål i förskolan
Förvaltningen informerar om liggande förslag till ny organisation modersmål i förskola. Ny
organisation för modersmål i förskolan beslutas på utbildningsnämndens möte den 2 juni.

...

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2016-04-27

§ 65
Översyn riktlinjer sexuella övergrepp
Uppsala kommuns HR-organisation har ett uppdrag att ta fram en jämställdhetsplan och i den
kommer kommunen även formulera en hanteringsordning gällande utredning/åtgärder mot
trakasserier (både trakasserier och sexuella trakasserier) enligt 2 kap. 3 § i Diskrimineringslagen. Förhoppningsvis är detta klart före årets slut.

§ 66
Utvärdering skolformsutskotten, UBN-2016-1533
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga sammanställningen från skolformsutskotten till handlingarna.

Ärendet
I december 2015 beslutades att en utvärdering av det arbete som skett i skolformsutskotten
skulle genomföras. Utvärderingen är nu genomförd i samtliga utskott och en sammanställning
av utvärderingarna redovisas i ärendets bilaga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Information om skolval 2016 samt fråga om syskonförtur, UBN-2016-1206
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ge en juridisk belysning av möjligheter till syskonförtur,
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av behovet av ytterligare
justeringar i reglerna för skolvalet i samband med slutrapporteringen den 22 juni, samt
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.
Särskilt yttrande
Anna Matiell (L), Christopher Lagerqvist (M), Unn Harsem (C), Martin Wisell (KD)
bifaller att-satserna. Vi vill särskilt peka på de förslag som återfinns i motion KSN-2015-1698
att ha i åtanke för vidare beredning och utredning.
Ärendet
Vid utbildningsnämndens sammanträde ges en översiktlig infoimation om utfallet av årets
skolval. En skriftlig rapport kommer att redovisas till nämnden i juni då hela valprocessen är
slutförd.
110 kap 30 § skollagen regleras hur placeringen av elever i kommunala skolor ska gå till. I
första hand ska placeringen av elever utgå från vårdnadshavares önskemål. Ett önskemal om
placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns berättigade krav på placering
vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Uppsala kommun tillämpar idag relativ
närhet vid placering i grundskolan.
För att säkerställa att Uppsala kommuns principer för skolval är de mest ändamålsenliga inom
ramen för skollagen, bör förvaltningen få i uppdrag att ge en juridisk belysning av
förutsättningar att komplettera närhetsprincipen med syskonförtur.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Fråga om uppföljning av regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, UBN-2015-2105
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Vid sammanträde den 30 mars 2016 föreslog Alliansen i utbildningsnämnden att
utbildningsnämnden beslutar att genomföra en uppföljning av de reviderade reglerna för
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet att redovisas till hösten 2016. Syftet är
att få fram hur de nya reglerna har påverkat ersättningen till förskolor.
Utbildningsförvaltningen avser att hösten 2016 återkomma till utbildningsnämnden med
information om utfallet av ersättningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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69
Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående förskoleverksamhet —
Vaksala prästgård, UBN-2016-0805
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna att Svenska kyrkan Uppsala,
Uppsala pastorat, startar en ny förskola i Vaksala prästgård för 20 barn under
förutsättning att huvudmannen följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav
angående pedagogiska lokaler. Förskolan i Vaksala prästgård ska uppfylla de krav som
utbildningsnämnden 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 2016 med fastställda
grundbelopp enligt ersättningsmodellen.

Grundbelopp förskola
10 timmar öppet per dag

Grundbelopp/barn Varav ersättning
och år
för lokalhyra

19 343 kronor
1-2 år över 25 tim per vecka
134 971 kronor
107 274 kronor
19 343 kronor
1-2 år tom 25 tim per vecka
19 343 kronor
3-5 år över 25 tim per vecka
108 973 kronor
93 678 kronor
19 343 kronor
3-5 år tom 25 tim per vecka
19 343 kronor
70 206 kronor
Allmän förskola
Momsersättning på 6% samt strukturersättning tillkommer.

Varav ersättning
för administration
4 049 kronor
3 218kronor
3 269 kronor
2 810 kronor
2 106 kronor

Ärendet
Svenska kyrkan i Uppsala driver idag tre fristående förskolor, Vildrosens förskola i Fålhagen,
Kyrkklockans förskola i Gottsunda och Solrosens förskola i Luthagen. Dessutom driver
Svenska kyrkan fyra öppna förskolor i de centrala delarna av Uppsala.
Den nya förskolan i Vaksala prästgård kommer att ha 20 förskoleplatser och beräknas starta i
augusti 2017. Området Gränby stad kommer att byggas ut och behovet av förskoleplatser i
området är och kommer att vara stort de närmaste 5-10 åren. Förskolan kommer att ligga i en
fin gammal miljö och ha en inriktning på natur och miljö och umgänget med naturen kommer
att vara centralt i pedagogiken.

Justerandes sign

Utdragsbe,styrkande
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§ 70
Remiss angående ansökan om nyetablering av friståendegymnasieskola Magelungen
Utveckling AB, UBN-2016-0646
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att tillstyrka ansökan från Magelungen Utveckling AB i enlighet med i ärendet bilagt
yttrande.
Ärendet
Magelungen Utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för att etablera en fristående gymnasieskola. Magelungen Utveckling AB planerar
att erbjuda 46 utbildningsplatser för Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning
samhällsvetenskap, vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2019/2020.
Mottagandet av elever till skolan kommer enligt ansökan att begränsas till elever som är i
behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 § skollagen. I ansökan anges att de elever som avses
är "elever som har olika neuropsykiatriska diagnoser, elever med kognitiva svårigheter
(långsam inlärningstakt) eller på grund av en social problematik har svårt att tillgodogöra sig
undervisning i "vanlig" utbildning. Alla elever beräknas ha omfattande behov av särskilt
stöd."
Antalet elevplatser på det aktuella programmet finns redan i tillräcklig omfattning för att täcka
behovet. En ytterligare utökning skulle därmed medföra avsevärda negativa ekonomiska
konsekvenser för Uppsala kommun.
Förslag till yttrande redovisas i sin helhet i ärendets bilaga.
Yrkande
Ordförande yrkar på nytt förslag
att tillstyrka ansökan från Magelungen Utveckling AB.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner bifall från samtliga tjänstgörande
ledamöter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Remiss angående ansökan från Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB om
tillstånd för fristående gynmasieskola, UBN-2016-0636
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att avstyrka ansökan från Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB i enlighet med i
ärendet bilagt yttrande.
Reservationer
Alliansen reserverar sig mot beslutet till föllnån för eget yrkande.
Ärendet
Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB om tillstånd att driva fristående gymnasieskola
med planerad start 2017.
Tillstånd söks för följande utbildningsväg:
Naturbruksprogrammet
- inriktning trädgård
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB planera' att erbjuda 90 utbildningsplatser för
ovanstående sökta program vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2019/2020.
Antalet elevplatser på det aktuella programmen finns redan i tillräcklig omfattning för att
täcka behovet. En ytterligare utökning skulle därmed medföra avsevärda negativa ekonomiska
konsekvenser för Uppsala kommun.
Förslag till yttrande redovisas i sin helhet i ärendets bilaga.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manen (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (Kl))
föreslår nämnden besluta:
att tillstyrka ansökan från från Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB och att ge
presidiet i uppdrag att korrigera svaret till Skolinspektionen utifrån detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manens (L),
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner bifall till sitt eget förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Remiss avseende ansökan gällande utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Thorengruppen AB/Yrkesgymnasiet Uppsala, UBN-2016-0618
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att avstyrka ansökan från Thoren Innovation School AB i enlighet med i ärendet bilagt
yttrande.
Reservationer
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för att
utöka den befintliga fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i Uppsala med nedanstående
program:
Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna
- Fritid och hälsa
- Pedagogiskt arbete
Handels- och administrationsprogrammet med inriktningarna
- Handel och service
- Administrativ service
Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna
- Hotell och konferens
- Turism och resor
El- och energiprogrammet med inriktning elteknik
Yrkesgymnasiet planerar att erbjuda 84 utbildningsplatser för ovanstående program vid fullt
utbyggd verksamhet läsåret 2019/2020. Ovanstående program kommer att erbjudas i forni av
lärlingsutbildning som påbörjas i årskurs ett.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD)
föreslår nämnden besluta:
att tillstyrka ansökan från Thoren Innovation School AB och att ge presidiet i uppdrag att
korrigera svaret till Skolinspektionen utifrån detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L),
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KID) yrkande och finner bifall till sitt eget förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet, UBN-20160615
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att i yttrande till Skolinspektionen uttala att Uppsala kommun inte har något att invända mot
ansökan.
Ärendet
Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan om byte av
huvudman, dnr 32-2016:649. Vitrio AB ansöker om att överta tillstånd avseende Hagströmska
gymnasiet från nuvarande huvudman Hagströmska Gymnasiet AB.

Justerand s sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Remiss avseende ansökan från Thoren Innovation School AB om utökning av befintligt
tillstånd för fristående gymnasieskola, UBN-2016-0694
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att avstyrka ansökan från Thoren Innovation School AB i enlighet med i ärendet bilagt yttrande.
Reservationer
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet
Thoren Innovation School AB har sedan tidigare ett tillstånd att bedriva gymnasieutbildning i
Uppsala kommun. Tillståndet avser Naturvetenskapsprogrammet (inriktning naturvetenskap samt
inriktning naturvetenskap och samhälle) och Teknikprogrammet (inriktning informations- och
medieteknik samt inriktning teknikvetenskap). Huvudmannen har inte startat någon skola utifrån
detta tillstånd och man söker nu en utökning med sikte på att etablera den nya skolan 2017.
Utökningen avser följande utbildningsvägar:
Teknikprogrammet
- inriktning design och produktutveckling
- inriktning produktionsteknik
Estetiska programmet
- inriktning estetik och media
El- och energiprogrammet
- inriktning automation
- inriktning dator och kommunikationsteknik
Samhällsvetenskapprogrammet
- inriktning medier, information och kommunikation
Antalet elevplatser på de aktuella programmen finns redan i tillräcklig omfattning för att täcka
behovet. En ytterligare utökning skulle därmed medföra avsevärda negativa ekonomiska
konsekvenser för Uppsala kommun.
Förslag till yttrande redovisas i sin helhet i ärendets bilaga.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD) föreslår
nämnden besluta:
att tillstyrka ansökan från Thoren Innovation School AB och att ge presidiet i uppdrag att
korrigera svaret till Skolinspektionen utifrån detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L),
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner bifall till sitt eget förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Remiss angående ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av befintlig
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Uppsala, UBN-2016-0704
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att avstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB i enlighet med i ärendet bilagt yttrande.
Reservationer
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
att utöka den befintliga fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Uppsala med
nedanstående program:
Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service
Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna
- Hotell och konferens
- Turism och resor
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna
- Anläggningsfordon
- Husbyggnad
- Måleri
Vård- och omsorgsprogrammet
Realgymnasiet planerar att erbjuda 105 utbildningsplatser för ovanstående program vid fullt
utbyggd verksamhet läsåret 2019/2020. Ovanstående program kommer att erbjudas i form av
lärlingsutbildning som påbörjas i år två.
Antalet elevplatser på de aktuella programmen finns redan i tillräcklig omfattning för att täcka
behovet. En ytterligare utökning skulle därmed medföra avsevärda negativa ekonomiska
konsekvenser för Uppsala kommun.
Förslag till yttrande redovisas i sin helhet i ärendets bilaga.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C) och Martin Wisell (KD)
föreslår nämnden besluta:
att tillstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB och att ge presidiet i uppdrag att korrigera
svaret till Skolinspektionen utifrån detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (27)

Upräaika

UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-04-27

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manens (L),
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) yrkande och finner bifall till sitt eget förslag.
• • •

Justerandes sign
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§ 76
Remiss angående ansökan från DEDUCU — Development through Education and
Culture in Uppsala om tillstånd för fristående gymnasieskola, UBN-2016-0724
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att tillstyrka DEDUCU, Development through Education and Culture in Uppsala, i enlighet
med i ärendet bilagt yttrande.
Ärendet
Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över
rubricerad ansökan.
DEDUCU - Development through Education and Culture in Uppsala, ekonomisk förening,
har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för att i Uppsala kommun
bedriva utbildningar enligt nedan. Huvudmannen avser att starta utbildningen 2017.
Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service.
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi.
DEDUCTU planerar att erbjuda 180 utbildningsplatser för ovanstående sökta program vid
fullt utbyggd verksamhet läsåret 2019/2020.
Antalet elevplatser på de aktuella programmen finns redan i tillräcklig omfattning för att täcka
behovet. En ytterligare utökning skulle därmed medföra avsevärda negativa ekonomiska
konsekvenser för Uppsala kommun.
Yrkande
Ordförande yrkar på nytt förslag
att tillstyrka ansökan från DEDUCU, Development through Education and Culture in
Uppsala.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner bifall från samtliga tjänstgörande
ledamöter.
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§ 77
Remiss avseende ansökan om byte av huvudman för gymnasiesärskola,
Utvecklingspedagogik Sverige AB, UBN-2016-0741
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att då ansökan avser en annan lägeskommun avstå från att lämna yttrande.
Ärendet
Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan om byte av
huvudman. Utvecklingspedagogik Sverige AB ansöker om att överta den verksamhet som
idag bedrivs vid Balders Hus gymnasiesärskola i Noirtälje kommun från nuvarande
huvudman B alders Hus AB.
§ 78
Yttrande över kommunrevisionens granskning av närvårdsarbetet i länet,
UBN-2016-0751
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande enligt i ärendet bilagt förslag.
Ärendet
Landstingets revisorer har tillsammans med kommunernas revisorer i Uppsala genomfört en
granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län. Syftet med granskningen har varit att bedöma
hur ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) säkerställer att länets invånare får sitt
samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg tillgodosett.
I sin skrivelse bedömer revisorerna bland annat att närvårdsarbetet karaktäriseras av många
grupperingar, både regionalt och lokalt samt att det finns behov av uppföljningsbara mål för
arbetet.
Förslag till yttrande redovisas i ärendets bilaga.
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§ 79
Rapport SkolFam 2012 — 2015, UBN-2016-1147
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Ärendet
SkolFam är en skolsatsning inom familjehemsvården. En förebyggande arbetsmodell som har
utvecklats mot bakgrund av att familjehemsplacerade barn tillhör en riskgrupp. Arbetet
bygger på samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltning. Arbetssättet ska stärka
skolresultat i grundskolan för att barnet skall klara sin skolgång optimalt och förebygga
misslyckanden. Ett SkolFam-team består av psykolog, specialpedagog, barnets ansvarige
barnhandläggare och familj ehemssekreterare för familjehemmet. I Uppsala finns två team.
SkolFams rapport 2012-2015 baseras på resultat från 38 barn. De första fem SkolFam-barnen
i Uppsala avslutar årskurs 9 vårterminen 2016.
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§ 80
Ändrad mötesfrekvens och arvodering programråd och branschråd, UBN-2016-0318
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att nämndens ledamöter medges använda 8 timmar per år för studiebesök/utbildning inom
nämndens hela ansvarsområde. Vid dessa tillfällen ges både arvode och ersättning för förlorad
arbetsförtj änst.
Reservation
Alliansen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C), Martin Wisell (KD)
lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. Pär Selstedt (SD) ansluter sig till yttrandet.
Ärendet
Enligt tidigare beslut utgår arvode för utbildning/studiebesök till ledamöter och ersättare i
nämnder för högst 16 timmar per år. Utbildningsnämnden beslutade 2016-02-24 att
nämndens ledamöter medges använda 16 timmar för studiebesök inom nämndens hela
ansvarsområde. Detta beslut upphävdes 2016-03-30.
Då nämnden måste nå budget i balans även vad gäller politisk verksamhet föreslår nämnden
att antalet timmar för studiebesök /utbildning begränsas till 8 timmar per år.
Yrkande
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manen (L) Unn Harsem (C), Martin Wisell (KD) och
Pär Selstedt (SD) yrkar på oförändrade villkor jämfört med år 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Christopher Lagerqvists (M), Anna Manells (L),
Unn Harsems (C) och Martin Wisells (KD) och Pär Selstedts yrkande och finner bifall till sitt
eget förslag.
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§ 81
Inrättande av pedagogiskt ledarskapspris, UBN-2016-1403
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att inrätta ett pedagogiskt ledarskapspris med en prissumma på 8 000 kr per skolfoun, totalt
24 000 kr årligen enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Utbildningsnämnden har fattat beslut om att inrätta ett pedagogiskt ledarskapspris likt det
pedagogiska lärarpris som årligen utdelas. Ledarskapspriset ska gå till förskolechef och rektor
med syftet att uppmuntra ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap i Uppsala kommun.
Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att leda verksamheternas arbete och ansvara för
en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i förskolan och skolan och för att
förbättra resultaten så att varje barn och elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin
utveckling. Det betyder att förskolechef och rektor måste ha kunskap om och kompetens för
att tolka uppdraget och för att kunna leda sin personal när det gäller att omsätta det i det
dagliga arbetet. Vidare måste förskolechef och rektor leda och styra lärprocesser samt skapa
förståelse hos medarbetarna för sambandet mellan insats och resultat.
Rektor och förskolechef har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska
arbetet i verksamheten. Det har visat sig att framgångsrika verksamheter har ett tydligt och
demokratiskt ledarskap som fokuserar på både kunskapsmål och sociala mål. En framgångsrik
rektor tar ansvar för både struktur och kultur på skolan och arbetar för en god kommunikation
och dialog i hela verksamheten.
De förskolechefer och rektorer som har god kännedom om den dagliga verksamheten, adekvat
kunskap om uppdraget och hög kompetens inom pedagogik såväl som ledarskap har en mer
engagerad och kunnig personal. Ledningsuppdraget i en lärande organisation där man kommit
ett steg längre i sin utveckling, bygger i hög grad på kommunikation, d.v.s. att man i dialog
med medarbetarna diskuterar föreställningar och synsätt och att lyfter fram och fördjupar
förståelsen för det gemensamma uppdraget med ett gott samarbetsklimat som grund. Inom
ledarskapet ligger ledarens förmåga att skapa tillit och kulturella förutsättningar för
pedagogisk ledning, att skapa delaktighet och tilltro hos varje medarbetare och barn/elev
kring det egna bidraget för. verksamhetens måluppfyllelse.
Det pedagogiska ledarskapspriset delas ut till en ledare per skolform och innehåller tre
aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap. Dessa aspekter av
förskolechefs och rektors styrning, ledning och ledarskap beaktas i följande kriterier:
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• Processer
Skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats
och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.
• Målbild
Skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen och på varje barns
och elevs möjlighet till maximal utveckling.
• Medarbetarskap
Skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras
avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.
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§82
Remissvar på nämndöversynen, UBN-2016-1329
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lämna yttrande enligt ärendets bilaga till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Särskilt yttrande
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manen (L), Unn Harsem (C), Martin Wisell (KD) och
lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 2.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställningstagande överlämna
förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun till kommunens nämnder,
bolagsstyrelser och kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande.
Förslag till yttrande redovisas i sin helhet i bilaga. Nedan ges en sammanfattning
Utbildningsnämndens erfarenhet är att det skapar tydlighet och förutsättningar för
kostnadseffektivitet om samma nämnd både är huvudman och ansvarig för verksamhet i egen
regi. Nämndens ställer sig därmed bakom grundprinciperna i förslaget, ansvarsfördelning
mellan fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder mm. I yttrandet kommenterar nämnden
särskilt övriga delar i förslaget.
Sammanfattningsvis anser utbildningsnämnden att det både för verksamhetens kvalitet och
ekonomi är avgörande att i en ny organisation hålla samman ansvaret för alla skolformerna.
Vid en uppdelad organisation finns det uppenbara risker för att samanvändning av resurser
försvåras och att parallella organisationer för utbildningsfrågor byggs upp i två förvaltningar.
Utbildningsnämnden har erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och verksamhetsstyrning i en
organisation som svarar för både systemledarrollen och verksamheten i egen regi. Nämnden
anser att dessa erfarenheter ska vara vägledande för det fortsatta kommunövergripan de arbetet
med ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Slutligen anser utbildningsnämnden att nämndgemensamma uppgifter som kostservice och
städning bör konkurrensutsättas. Ansvaret för detta arbete bör förläggas till antingen en egen
ny nämnd eller till ett utskott under kommunstyrelsen.
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§ 83
Kompetenshöjning avseende hbtq, ändring i verksamhetsplan 2016, UBN-2016-1209
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ändra inriktningen för hbtq-arbetet så att en bred satsning på kompetenshöjning för
elevhälsans medarbetare genomförs under 2016-2017 istället för den tidigare beslutade
satsningen på certifiering. Den förändrade inriktningen är kostnadsneutral.
Ärendet
I nämndens verksamhetsplan 2016 finns inriktningsmål 4 Alla barn och unga garanteras en
trygg och lärande miljö och elever med behov av stöd ges möjlighet till tidiga insatser. En
insats som angivits under detta mål är att initiera hbtq-certifiering. Avsikten har varit att under
2016 inleda certifiering av två grundskolor.
Utbildningsnämnden föreslås nu ändra denna inriktning till förmån för en bredare
kompetenshöjande insats kring hbtq för elevhälsans personal. Elevhälsans personal möter
många elever och i dessa möten kan frågor inom området hbtq många gånger bli aktuella.
Tanken är att utbilda alla medarbetare inom elevhälsan men även att utse en ambassadör i
varje elevhälsoteam som stöd för verksamheten i hbtq-frågor. Utbildningsförvaltningen
bedömer att en sådan satsning ger en större spridning av medvetenhet om normkritik i
verksamheterna.
Den åtgärd i nämndens verksamhetsplan 2016 som lyder "Hbtq-certifiering" (under
inriktningsmål 4) bör därför ändras till "Bred satsning på kompetenshöjning av elevhälsans
medarbetare om hbtq".
Satsningen genomförs under 2016-2017 och innebär ett erbjudande om
kompetensutvecklingsinsats i fem steg. Utbildningen beskrivs i ärendets bilaga.
Uppföljning och utvärdering kommer att ske genom en enkätundersökning före och efter
utbildningsinsatsen samt en analys över utfallet i undersökningen.
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§ 84
Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17, UBN-2015-2227
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att enligt förslag fastställa förändringar avseende i utbudet för gymnasieskolan läsåret 2016/17
Ärendet
Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen och dess
inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar därutöver.
Vid sitt beslut ska nämnden ta hänsyn till samhällets behov av högre utbildning, arbetsmarknadens
långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de sökandes önskemål om utbildning. Även
överenskommelser med andra kommuner, via samverkansavtal, och de fristående gymnasieskolornas
utbud ska vägas in.
Förslag till utbud för gymnasie- och gymnasiesärskolan inför läsåret 2016/17 finns som bilaga 1.
Förslaget utgår från det i november 2015 slutligt fastställda utbudet för läsåret 2016/17. I samband
med att första sökomgången för eleverna avslutades 15 februari 2016 har utbildningsförvaltningen
analyserat söksiffrorna för att säkerställa att planeringsförutsättningar finns för enheterna att
organisera inom ekonomisk ram och att utbildningsförvaltningen kan säkerställa kvalitén på
utbildningarna utifrån kompetensförsörjning och tillgång på praktikplatser. Analysen har utgått ifrån
ekonomi, lokaler och tillgång på lärare med ämneskompetens i yrket. Vad gäller lärlingsutbildningarna
har även söksiffrorna för de skolförlagda yrkesutbildningarna vägts med i analysen för att säkerställa
planeringsförutsättningarna.
Inför läsåret 2016/2017 föreslås endast förändringar av lärlingsutbildningar. Följande utbildningar
föreslås att utgå ur utbudet inför 2016/2017:
-

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning plåtteknik
El- och energiprogrammet inriktning energiteknik
VVS- och fastighetsprogrammet inriktning kyl- och yärmepum.psteknik
VVS- och fastighetsprogrammet inriktning kyl- och ventilationsteknik
VVS- och fastighetsprogrammet inriktning VVS
Industritekniska programmet inritning produkt och maskinteknik

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbudsorganisationen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
fastställs enligt framlagt förslag till förändring.
Barnkonsekvenser
Vissa av ovanstående inriktningar hade få eller inga ansökningar efter den första sökomgången. De
elever som sökt ovanstående utbildningar kan fortfarande välja likvärdiga utbildningar på en annan
skola eller hos annan huvudman i Uppsala kommun som erbjuder dessa och där konkurrera om platser
till utbildningen som förstahandssökande. Finns efterfrågan från elever inför inriktningsvalet till
årskurs 2 kan de kommunala skolorna efter samråd med gymnasiechefen erbjuda ovanstående
inriktningar. Delaktigheten och inflytandet tryggas genom att antagning på elevens förstahandsval är
grundläggande för antagningen.
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§ 85
Internavtal 2016 med arbetsmarknadsnämnden avseende grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna (särvux), UBN-2016-1117
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna internavtal med arbetsmarknadsnämnden med ersättning om 37 081 500 kronor
för budgetåret 2016 enligt bilaga.
Ärendet
Utbildningsnämnden ska bedriva utbildning inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna (särvux) och ta emot de studerande som
anvisas via kommunens antagningsenhet. Avtalet gäller perioden 2016-01-01 — 2016-12-31.
En ny översyn av avtalet gällande ersättning, omfattning och innehåll i uppdraget görs årligen
senast 30 november.
Ersättning avtalas för ett år i taget. Ersättning utgår från producerad verksamhetspoäng med
en preliminär ersättning om 37 081 500 kronor för budgetåret 2016. Avstämning av
genomförda verksamhetspoäng görs löpande under året och ersättningen regleras utifrån
avstämningen.

§ 86
Utredning avseende lärarassistenter, UBN-2016-1207
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med kompetensförsörjningsplanen utreda
förutsättningar för satsning på anställning av lärarassistenter.
Ärendet
Regeringen har på nationell nivå aviserat att man vill göra det möjligt att få statsbidrag för
anställning av lärarassistenter. Syftet med lärarassistenter är att avlasta lärarna administrativa
arbetsuppgifter och därmed öka läraryrkets attraktionskraft. Regeringens satsning är tänkt
som en del av det så kallade lågstadielöftet, där sedan tidigare finns pengar avsatta till fler
anställda och mindre klasser.
Det är intressant för Uppsala kommun att delta i en sådan nationell satsning. Det bör i arbetet
med kompetensförsörjningsplanen utredas vilka förutsättningar som finns att anställa
lärarassistenter även utan finansiering via statsbidrag.
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§ 87
Övriga frågor
- Remissinstans för Plan- och byggnadsnämnden:
När det byggs i ett område — hur ser planerna för förskolor/skolor ut i området? Är
utbildningsnäm n den remissinstans?
- Regler för skolplacering av nyanlända.
Vid terminsstart och under terminen?
- Fråga om Uppsala Montessori som ska sluta erbjuda utbildning på mellanstadiet.
Var tar eleverna från Uppsala Montessori vägen när de går vidare till mellanstadet?
- Vad händer med fritidsverksamheten på sommaren i Åkerlänna?
Unn Harsem (C) undrar över bakgrunden till valet av fritidsplacering av Åkerlännabarnen
under sommaren. Också om föräldrar är involverade i besluten?
- Liberalernas synpunkter på förförra protokollet (2016-02-24), bilaga 3.
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§ 88
Anmälningar enligt förteckning till utbildningsnämnden 27 april, UBN-2016-0106
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälningar enligt förteckning till utbildningsnämnden 27 april, UBN-2016-0106 till
handlingarna.
Ärendet
Till nämnden inkomna anmälningar
Skrivelser/Avtal
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, Sala kommun,
ishockey
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, Sala kommun,
innebandy
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, Nyköpings
kommun
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, Gävle kommun
• Sammanträdesprotokoll handikapprådet
Delegationsbeslut från och med 2016-03-31 till och med-2016-04-26
• Mottagande och placering av elev i föreskoleklass, grundskola och grundsärskola
• Busskort i befintlig linje enligt reglemente
• Skolskjuts enligt reglemente, ej beviljade
• Ansökan om uppskjuten skolplikt
• Beslut om preliminär antagning till gymnasiet
• Beslut om avstängning plats i fritidsklubb
• Beslut om avstängning plats i fritidshem
• Plats i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg
• Rätt till utökad tid alternativt rätt till plats i förskola
• Rätt till omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
• Beslut om avstängning
• Tilläggsbelopp, förskola fritidshem och annan pedagogisk omsorg
• Beslut i fråga om elev tillhör målgruppen för grundsärskola
• Beslut i fråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskola
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
• Regelbunden tillsyn: Björklinge förskola, UBN-2015-3981
• Regelbunden tillsyn: FörskolaTellusbarnen Tulpanen, UBN-20153661
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Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2016
• Mars 2016
Protokoll från facklig samverkan
• Preliminärt protokoll från facklig samverkan 2016-04-20
Protokoll från utskott
• Förskoleutskottet 13 april 2016
• Grundskoleutkottet 13 april 2016 - Preliminär
• Gymnasieutskottet 13 april 2016
• Arbetsutskottet den 18 april 2016
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Bilaga 1

Ärende 23: Särskilt yttrande
M, L, C och KD

Alliansen i utbildningsnämnden föreslår oförändrade regler i jämförelse med 2015 års nivåer.
Alliansen föreslår även att nämndmötena förläggs till kvällstid, vilket innebär en större besparing
på politisk verksamhet än majoritetens förslag. Det är viktigt att politiken visar samma
återhållsamhet med skattebetalarnas pengar som vi kräver av verksamheten.

Christopher Lagerqvist (M)
Anna Manen (L)
Unn Harsem (C)
Martin Wisell (KD)

Bilaga 2

Ärende 25: Särskilt yttrande
M, L, C och KD

Alliansen i utbildningsnämnden instämmer med Alliansen i kommunstyrelsen vad gäller
omorganisationen. Därutöver vill vi tydliggöra två principiella och för verksamheten avgörande
frågor:
1) Att genomföra en omorganisation av en av Sveriges mest välfungerande verksamheter (Vård
och omsorg) är minst sagt djupt olyckligt. Ytterst avslöjas avsaknaden av politiskt ledarskap samt
avsaknaden av politisk lyhördhet. Den aktuella omorganisationen riskerar: (1) att våra
framstående medarbetare nu väljer att sluta, (2) att Uppsala kommuns nationellt ledande (och i
konkurrens flerfaldigt prövade) verksamhet nu hotas, och (3) att välfärdens kärna inom vård och
omsorg urholkas, försämras väsentligt och fördyras avsevärt. En sådan utveclding kan inte
Alliansen i utbildningsnämnden stödja.
2) Att genomföra omfattande omorganisationer under en mandatperiod riskerar att politisera hela
den kommunala administrationen och verksamheten på ett djupt olyckligt sätt. Den kommunala
organisationen ska avgöras i brett politiskt samförstånd inför allmänna val. Den nu valda
modellen, att plötsligt kasta upp "alla bollar i luften", inger varken förtroende eller gynnar
Alliansens höga ambitioner att kunna erbjuda Uppsalaborna hög kvalitet i välfärdens kärna.

Christopher Lagerqvist (M)
Anna Manell (L)
Unn Harsem (C)
Martin Wisell (KD)

Bilaga 3

UBN 30/3-2016
Särskilt yttrande med anledning av föregående nämnds protokoll från Liberalerna

Liberalerna vill ta till dagens protokoll de fel som finns med i föregående nämndsammanträdets
protokoll (24/2-2016).

1. Anna Manell (L) var inte närvarande under sammanträdet, ersattes av Oscar Matti (L).
2. Det finns två protokoll, varav paragraf 8-9 också finns med i huvudprotokollet, men inte i
exakt ordalydelse.
3. Alliansen kan inte yrka någonting, det är ett arbetsnamn. I nämnsammanhang kan bara
enskilda personer yrka med instämmande av andra enskilda personer. I § 2, 10, 24 och 32
framgår därför inte vem som yrkat eller instämt i yrkandena på ett tydligt sätt.
4. Under § 24 finns både ett yrkande och ett yttrande i en samma stycke. Är det ett yrkande
eller ett yttrande? Vem yrkar och vem instämmer i detta yrkande, såvida det då inte är ett
yttrande.
5. Under § 30 bör en kort sammanfattning av nämndens ställningstagande finnas med, så att
det framgår hur man ställer sig till motionärens intentioner. Vidare är rubriken kapad och
partinamnet inte längre giltigt.

Anna Manell (L)
Oscar Matti (L)

