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'OROA UTBILDNINGSNÄMNDEN 

2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

Övriga Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 
deltagare: Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Berit 

Svantesson HR-chef, Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Katarina Håkansson 
koordinator, Ingela Hamlin chef grundskolan, Erik Ojala chef gymnasieskolan, Märit 
Gunneriusson Karlström enhetschef, Henrik Jordahl docent §§ 19-21, Gunilla 
Söderström rektor §§ 19-20, Pär Ellmin rektor §§ 19-20, Bodil Eriksson rektor § 19-
20 och Barbara Kowalska områdeschef §§ 19-20. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



une» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

3(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 19 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 20 

Resultatdialog - Kvarngärdesskolan, Vaksalaskolan och Almunge skola 

Områdeschef Barbara Kowalska, rektor för Kvarngärdesskolan Gunilla Söderström, rektor för 
Vaksalaskolan Pär Ellmin och rektor för Almunge skola Bodil Eriksson presenterar arbetet med 
elevernas resultat vid sina respektive skolor. 

§ 21 

Second opinion - Systematiskt kvalitetsarbete Uppsala kommun 2018 

Docent Henrik Jordahl från Institutet för näringslivsforskning presenterar sin second opinion 
Systematiskt kvalitetsarbete Uppsala kommun 2018. 

Mötet ajourneras 16:50-17:05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4t- 66,(- 



UNO» UTBILDNINGSNÄMNDEN 

4(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 22 

Aktuella ärenden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson informerar nämnden om vad som händer med nämndens 
ansökan om vite från 2017-11-23 § 173, förvaltningens process kring lönekriterier, samarbetet med 
Uppsala universitet om ULF-medel och en allvarlig incident på en skola. 

Chef för kommunal grundskola Ingela Hamlin informerar nämnden om arbetet med resursenheterna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



5 (19 

upPlfie UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 23 

Månadsrapport ekonomi 
UBN-2018-0123 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 21 mars kommer förvaltningen presentera en ekonomisk rapport för 
januari-februari 2018. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 14 mars 2018. 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

upP19,13 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

6(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 24 

Kvalitetsrapport pedagogisk verksamhet - hemkommun 2017 
UBN-2018-1174 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga kvalitetsrapporten om uppföljning av den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun 
2017 till handlingarna, samt 

att översända rapporten för kännedom till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kvalitetsrapporten är en del av det sammanhållna systematiska kvalitetsarbetet och presenterar 
resultat gällande hemkommunen och med fördjupade analyser av huvudmannens resultat. 
Rapporten börjar i gymnasieskolan för att sedan leta sig lägre ned i åldrarna, via årskurs 9, 6 och 3 
i grundskolan för att avslutningsvis landa i förskolan och de allra yngsta barnen. Till rapporten hör 
också en separat resultatbilaga som redovisar kunskapsresultat tillsammans med enkätresultat på 
övergripande nivå. Kunskapsresultaten jämförs med riket och med den likhetsutsökta kommunen 
med bäst resultat för respektive indikator för läsåret 2016/17. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 mars 2018. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 



upP19.1.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

7(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 25 

Läsårstider för perioden 2019-2022 
UBN-2018-1168 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa förslaget till läsårstider för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Läsårstider för läsåren 2019-2020, 2020-2021 och 2021-2022 har tagits fram i samverkan med 
kommunerna i regionen och samverkats med Upplands Lokaltrafik, HL. Läsårstider tas för tre läsår i 
taget för att bidra till en långsiktig och effektiv planering av bland annat kollektivtrafiken. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 mars 2018. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,1919 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

8(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 26 

Yttrande över överklagan av ersättning för pedagogisk verksamhet 2018 
UBN-2017-5913 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att yttra sig till förvaltningsrätten i Uppsala i mål 305-18 enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
IT-gymnasiet Sverige AB överklagar kommunens beslut från den 11 december 2017 där ersättningar 
för pedagogisk verksamhet 2018 fastställs. 

IT-gymnasiet Sverige AB yrkar att beslutet ska undanröjas och att ärendet ska återförvisas till 
kommunen för fortsatt handläggning, samt att kommunen åläggs att redovisa hur bidraget har 
beräknats. Förvaltningsrätten har förelagt Utbildningsnämnden i Uppsala kommun att yttra sig över 
överklagandet. Förslaget är att nämnden ska motsätta sig bifall till överklagandet enligt bifogat 
yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 6 mars 2018. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

9(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 27 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Hannagårdens förskola, Livets ords kristna förskolor 
AB 
UBN-2018-0221 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Livets ords kristna förskolor AB 
organisationsnummer. 559115-1989, som huvudman för förskoleenheten Hannagården på 
Bandstolsvägen 63 i Valsätra, Uppsala, med 12 platser. 

Beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer miljökontorets och 
brandskyddsmyndighetens krav samt att förskolans undervisning är icke-konfessionell. 

Sammanfattning 
Livets ords kristna förskolor AB ansöker om godkännande för fristående förskoleverksamhet, 
Hannagårdens förskola. Företaget driver sedan tidigare förskolorna Löfteslandet och Maj gården i 
Uppsala. Avsikten är att utöka antalet enheter med en förskola belägen i Valsätraområdet. 
Verksamheten avser att initialt omfatta 12 platser med planer på framtida utökning i större lokaler. 
Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om huvudmannen bedöms ha "förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa 
följder på lång sikt" för den del av skolväsendet som anordnas av Uppsala kommun. 

Huvudmannen har inkommit med samtliga efterfrågade ansökningshandlingar. Utifrån de uppgifter 
som framkommer av ansökan och utredningen i ärendet bedömer utbildningsförvaltningen att Livets 
ords kristna förskolor AB har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 
Utbildningsförvaltningen bedömer vidare att ett godkännande inte innebär påtagliga negativa följder 
på lång sikt för de förskolor som anordnas av Uppsala kommun. 

En följd av beslutet blir att med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån 
budgetår 2018 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 23 februari 2018. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRif, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 28 

Revidering av reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskola 
UBN-2018-1218 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderat reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskola, samt 

att det reviderade reglementet ska tillämpas från och med skolvalet inför läsåret 2018/19. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde ändringar i skollagen (2010:800) i kraft som bland annat innebär att 
skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Lagändringar gällande 
skolplikten innebär också att beslut om tidigare skolstart nu ska fattas av rektorn i grundskolan. Från 
och med den 1 januari 2018 finns också en ny kommunallag (2017:725). 

Föreslagna revideringar i skolplaceringsreglementet anpassar reglementet till nu gällande skollag vad 
gäller skolplikten och till nu gällande kommunallag vad gäller överklaganden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 mars 2018. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign qik 



upP19,12. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 29 

Revidering av reglemente för skolskjuts och andra elevresor 
UBN-2018-1227 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderat reglemente för skolskjuts och andra elevresor, samt 

att de reviderade reglementet ska tillämpas inför läsåret 2018/19. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 trädde ändringar i skollagen (2010:800) i kraft som bland annat innebär att 
skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och att dessa elever därmed har 
en lagstadgad rätt till skolskjuts. Föreslagna revideringar i skolskjutsreglementet lägger i avsnittet om 
lagstiftning till referenser till skollagen och förskoleklasselevers nu lagstagade rätt till skolskjuts. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 mars 2018. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP19.1.9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 31 

Nämndinitiativ angående tidigare skolstart från Anna Manell (L) 
UBN-2017-6246 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anna Manell (L) har inkommit med en fråga om tidigare skolstart i Uppsala kommun. Frågan hänvisar 
till den proposition som bifölls i riksdagen angående ändringar i skollagen. 

Hur och när ska den nya lagen tillämpas i Uppsala kommun? 
Flera ändringar i skollagen trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen ska tillämpas på utbildning från och 
med höstteiminen 2018. Lagen innebär bland annat att förskoleklassen är obligatorisk vilket betyder 
att skolplikt gäller. 

Hur ska föräldrar göra som söker skola när skolvalet öppnar i jan/feb-18? 
Enligt skollagen 7 kap 10 § inträder skolplikten höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. 
Enligt lla § får ett barn börja fullgöra skolplikten i grundskolan höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller sex år om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja grundskolan utan att först ha gått 
ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det. Beslut i frågan fattas av rektorn när 
det gäller grundskolan. 

Eftersom Uppsala kommun har ett fritt skolval, och därmed inga anvisningsskolor, har man ingen 
rektor som kan ta beslut i frågan om tidigare skolstart innan man fått en skolplacering. 
Vårdnadshavare som gör ett skolval inför höstterminen 2018 och vill ha en tidigare skolstart, det vill 
säga att barnet ska börja årskurs 1 redan när barnet är 6 år, ska därför börja med att söka plats i 
förskoleklass. Dessa barn är utifrån ålder inbjudna till skolval till förskoleklass. Det gäller både för 
kommunala och fristående skolor. Vårdnadshavarna ska söka en plats i förskoleklass och när barnet 
fått sin placering ska de kontakta rektorn på den mottagande skolan. Rektorn på den mottagande 
skolan bedömer om barnet har förutsättningar för att börja årskurs 1 ett år tidigare. Om barnet bedöms 
ha förutsättningar att börja tidigare placeras barnet i årskurs 1 på den mottagande skolan. 

Denna information finns på Uppsala.se. 

Hur ska föräldrar göra som söker skola från augusti 2018? 
Samma gäller som ovan, det vill säga att vårdnadshavare börjar med att söka placering i årkurs utifrån 
barnets ålder. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 januari 2018. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,U13, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 32 

Nämndinitiativ angående barngrupper från Unn Harsem (C) och Anna 
Johansson (C) 
UBN-2018-0919 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ett nämndinitiativ skriver Unn Harsem (C) och Anna Johansson (C) att de fått veta att det på Ramsjö 
förskola i Björklinge är 39 barn på en enda avdelning och att det i praktiken innebär att 
barngruppsstorleken är just 39 barn. De frågor som ställs är: 
- Hur kan detta vara okej? 
- Hur definierar vi "barngrupp"? 
- Ser det ut så här på fler förskolor? 

Föredragning 
På Ramsjö förskola är 39 barn är placerade på en sektion. Varje sektion är indelad i två grupper. 
Utöver det delas barnen upp i mindre barngrupper som barnen befinner sig i under större delen av 
dagen. Det ska inte vara 39 barn i en barngrupp, och på den aktuella förskolan är aldrig alla 39 barnen 
tillsammans. Vid lunch och mellanmål används en skjutvägg för att dela av lokalen. Samarbete sker på 
morgonen och eftermiddagen då inte alla barn är på plats. 

Den här typen av organisation finns på flera förskolor. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 33 

Nämndinitiativ angående avgifter för användning av folkbibliotek från 
Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L) 
UBN-2018-0920 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L) vill i nämndinitiativ ha svar på följande frågor 
angående avgifter för användning av folkbibliotek. 
- Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med kulturförvaltningen om höjda avgifter? 
- Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med berörda skolor om vilka konsekvenser de 
höjda avgifterna får på kort sikt respektive på lång sikt? 

Föredragning 
Sedan 2015 finns biblioteksserviceavtal för såväl den kommunala huvudmannens grundskola som för 
fristående grundskolor. För den kommunala huvudmannens del ansluts skolorna gemensamt då avtal 
tecknas mellan utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. De fristående huvudmännen kan 
antingen välja att teckna egna avtal eller att avstå. 

Folkbiblioteken har utifrån ovan nämnda biblioteksserviceavtal kompletterat den kommunala 
huvudmannens skolors tillgång till främst litteratur. De fristående skolorna har haft möjlighet till 
motsvarande service men till ett lägre pris sedan 2011. 

Enligt kulturförvaltningen har man sedan december 2015 kommunicerat en förändring av rådande 
avtal till de fristående huvudmännen. De har informerat om att en höjning av avgiften för 
skolbiblioteksavtal kommer att ske. Man har då också beskrivit behovet av en avgift som är likvärdig 
för kommunal och fristående verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPF2319 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 34 

Nämndinitiativ angående interna kontrollfunktioner från Christopher 
Lagerqvist (M) 
UBN-2018-1018 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (m) har lämnat ett nämndinitiativ om kunskapsresultaten i Uppsalas 
kommunala skolor. I initiativet ställs frågan om hur majoriteten har säkerställt att föreslagna insatser 
och åtgärder ligger i linje med den samlade kunskapen på området vad gäller höjda elevresultat. 

Föredragning 
Både på förskole-/skolnivå och på huvudmannanivå finns ett ansvar för att utbildningen vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vid många vägval och beslut i förskolor och skolor finns 
inte vetenskapliga fakta att vila på, och det är då viktigt med ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett 
vetenskapligt eller kritiskt förhållningssätt bör alla ha i alla sammanhang där man planerar, genomför 
eller utvärderar sin undervisning. (Se även Skolforskningsinstitutets hemsida om vetenskapligt 
förhållningssätt.) 

Förväntan är att lärare, förskolechefer/rektorer och andra personer i skolans verksamhet är 
professionella aktörer som väljer genomtänkta strategier utifrån barn-/elevgruppens behov, tillgänglig 
vetenskap samt sina egna kunskaper och erfarenheter. För att stärka det vetenskapliga 
förhållningssättet har utbildningsförvaltningen bland annat ett flertal samarbeten med Uppsala 
universitet. 

Under 2017 påbörjades en förstärkning av ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete i 
utbildningsförvaltningen. Det har syftat till att i hela organisationen 0-19 tydliggöra att fokus ska ligga 
på progression och prognoser för att snabbare kunna sätta in åtgärder. Det har också syftat till att det 
på övergripande nivå ska finnas kunskap om förskolors/skolors resultat, analyser och åtgärder. 
Därmed ges förutsättningar för analyser av orsaker och utvecklingsbehov i de olika skolformerna. 

Flera moment i den utvecklade modellen för kvalitetsarbete ger underlag för att säkerställa att insatser 
och åtgärder ligger i linje med den samlade kunskapen. 
- Varje enhet har i uppdrag att arbeta med prognoser för kunskapsresultaten. Prognoserna följs 
månatligen upp av respektive skolformschef. I samband med denna uppföljning tas upp vilka åtgärder 
som ska vidtas, vilket ger skolformschefen möjlighet att agera om någon enhet behöver stöd i sitt 
arbete. 
- Varje månad följer utbildningsdirektören upp prognoserna med respektive skolformschef, vilket ger 
direktören kunskap om vilka insatser och strategier som väljs. Också här ges möjlighet att agera om 
val av strategier är tveksamma eller om någon enhet inte är tillräckligt aktiv i sitt arbete. 
- Nämnden har sedan årsskiftet i en webportal kontinuerlig tillgång till resultat och har också tillgång  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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till alla enhetsanalyser. Vidare träffar nämnden under våren 2018 samtliga rektorer i högstadieskolor 
där varje skola redovisar sin prognos och sina strategier. 
- Sedan 2017 finns data som ger möjlighet att följa varje elevs utveckling mellan grundskola och 
gymnasieskola. För grundskola har också ett material tagits fram som gör det möjligt att se varje 
individs prognos för gymnasiebehörighet från årskurs 6. Detta ger underlag för skolor att bedöma 
vilka strategier som har fungerat. 

Yrkande 
Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Caroline Hoffstedts (S) yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar att 
bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 12 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 35 

Fyllnadsval till programråd 
UBN-2018-0409 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bordlägga valet till representant i programrådet för handels- och administrationsprogrammet efter 
Felicia Sundmark (KD), 

att bordlägga valet till representant i programrådet för idrottsprogrammet efter Anna Manell (L), 

att bordlägga valet till representant i programrådet för el- och energiprogrammet efter Reidar 
Andersson (M), samt 

att bordlägga valet till representant i programrådet för hantverksprogrammet efter Reidar Andersson 
(M). 

Sammanfattning 
Under det senaste året har det uppstått en rad vakanser i programråd efter nämnledamöter och ersättare 
som lämnat sina uppdrag i nämnden. En vakans efter Felicia Sundmark (KD) i handels och 
administrationsprogrammet, en vakans efter Anna Manell (L) i idrottsprogrammet och två vakanser 
efter Reidar Andersson (M) i El- och energiprogrammet och hantverksprogrammet. 

Beslutsgång 
Inga nomineringar förs fram vid sammanträdet. 

Ordförande frågar om ärendet kan bordläggas till nästa sammanträde och nämnden beslutar att göra så. 
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§ 36 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 
- Nämndinitiativ angående skolvalet i Uppsala kommun och familjernas val av skola från Christopher 
Lagerqvist (M), bilaga A § 36. 

§ 37 

Delegationsärenden 
UBN-2018-0757 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälningar till utbildningsnämnden 2018-03-21 

1. Delegationsbeslut från och med 2018-02-14 — 2018-03-20 
• Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller annan myndighet, 

7.1.6 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Ingripande vid tillsyn, 7.4.4 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
• Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjud, 7.4.10 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.4 
• Interkommunal ersättning och ersättning till fristående skola för elev i förskoleklass, grundskola 

och grundsärskola i annan kommun, 7.5.5 
• Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.14 
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.15 
• Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 
• Överenskommelse med fristående gymnasieskola om bidrag som kommunen ska betala till 

huvudmannen för elev på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion 7.6.21 
• Ekonomisk överenskommelse mellan kommuner för elev, folkbokförd i Uppsala kommun, som 

tas emot i annan kommun på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 
7.6.24 

• Beslut ifråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, 7.6.26 
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2. Yttrande detaljplan 
- 

3. Domar och beslut 
• Förvaltningsrättens 
• Förvaltningsrättens 
• Förvaltningsrättens 
• Förvaltningsrättens 
• Förvaltningsrättens 
• Förvaltningsrättens 
• Förvaltningsrättens 
• Förvaltningsrättens 
• Förvaltningsrättens 

4. Skrivelser/Avtal 
- 

dom — överklagat beslut tilläggsbelopp, UBN-2017-1227 
dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-4724 
dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-4467 
dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-5002 
dom — överklagat beslut skolskjuts, UBN-2017-4519 
dom — överklagat beslut tilläggsbelopp, UBN-2016-1799 
dom — överklagat beslut tilläggsbelopp, UBN-2016-1804 
dom — överklagat beslut, fråga om kungörelsedelgivning, UBN-2017-5178 
dom — utdömande av vite, UBN-2017-3846 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2018 
• Februari 2018 
• Redovisning till skolinspektionen 
• Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
• Gymnasieutskottet 2018-02-16 
• Förskoleutskottet 2018-03-07 
• Grundskoleutskottet 2018-03-07 
• Gymnasieutskottet 2018-03-08 
• Arbetsutskottet 2018-03-12 
• Gymnasieutskottet 2018-03-21 

7. Protokoll från facklig samverkan 
- 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämnden 2018-02-14 

9. Inbjudningar / Konferenser 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UBN 2018-03-21 § 36, bilaga A 

Skolvalet i Uppsala kommun och familjernas val av skola 

Av någon anledning tycks inte algoritmen klara av fler än två skolor inom ett 
område. Beror det på ett "systemfel" eller beror det på att det finns ett för oss 
okänt antagande i modellen om att även agera socio-ekonomiskt rörande den 
relativa närheten? Anser den styrande majoriteten att det är dags att byta 
ut/revidera den nuvarande algorittnen så att fler elever och föräldrars val kan 
tillmötesgås? 

Christopher Lagerqvist (M) 
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