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piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.45 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1 :e vice ordf Felicia Lundqvist (KD) 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Mattias Kristenson (S), t o m § 114 
Gustaf Almkvist (M) 
Eleonore Lundkvist (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S), t o m §114 
Helen Sverkel (S) 
Mattias Kristenson (S), fr o m § 115 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för föredragning av sina respektive 
ärenden 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2013-06-04 

Sekreterare ....^^A^Cy. ^<V>AfvH^ Paragrafer 111-140 
Kerstin Sundqvist 

Ordförande 

Justeran 

lengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-05-23 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2013-06-07 nedtagande 2013-07-01 
Besvärstiden utgår 2013-06-28 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift ^ ^ k * ^ .^.^^^h 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§111 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

ELIS - Elever i skolan 
Glunten Montessori 
Profylax i skolan 

§112 

ELIS - Elever i skolan 

ELIS är en samverkan mellan Råd & stöd och grundskolan i Uppsala 
kommun. ELIS arbetar med att få elever med hög frånvaro till skolan. 
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§113 

Process för beställning av pedagogiska lokaler samt Behov av och 
förverkligande av platser inom pedagogisk verksamhet 

Beslut 
att begära att kommunstyrelsen, enligt upprättat förslag till skrivelse, 

omgående agerar så att behov av förskole- och grundskoleplatser kan 
tillgodoses. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-22 till beslut. 

Under vintern 2012/2013 arbetade berörda kontor under ledning av kontoret 
för samhällsutveckling fram rapportern Strategisk försörjning av pedagogiska 
lokaler. Styrelsen för vård och bildning beslutade i stort sett helt i enlighet 
med rapportens förslag. Beslutet innehåller såväl nya som redan beslutade 
åtgärder för att tillgodose full behovstäckning inom förskola respektive 
grundskola. Nämnden noterar att inblandade parter inte lyckats hantera 
frågorna kring strategisk lokalförsörjning på ett godtagbart sätt och begär 
därför att kommunstyrelsen omgående agerar så att Styrelsens för vård och 
bildning beslut och de i rapporten beskrivna åtgärderna kan färdigställas till 
januari 2014 eller annan tidpunkt om så angetts. Det är angeläget att 
planeringen och förverkligande av grundskoleplatser inte drabbas av samma 
problem som förskolebehovet. Barn- och ungdomsnämnden har inte 
befogenhet att agera. Om ansvar och befogenheter för hela processen inte 
följs åt och fördelas på ett fungerande sätt kan nämnden inte fullgöra 
ansvaret för full behovstäckning inom förskola och grundskola i Uppsala 
kommun. 

Ulla Holmgren, chef för strategisk process, informerar om den översyn som 
pågår för processen av beställning av pedagogiska lokaler. 

§114 

Glunten Montessori 

Ylva Stadell (S) väcker frågan om ersättning till Glunten Montessori, då det 
framkommit att den ersättning som erhålls från barn- och ungdomsnämnden 
inte anses tillräcklig för att bedriva grundskola. 

Glunten Montessori får den ersättning som enligt skollagen är på lika villkor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§115 

Val till arbetsutskott, individutskott samt sammanträdestid för 
upphandlingsutskottet 

Beslut 

att Tarja Onegård (MP) utses till ordinarie i arbetsutskottet, 

att Héléne Brodin Rheindorf (M) utses till ordinarie i individutskottet, samt 

att upphandlingsutskottet sammanträder den 13 juni 2013, kl 14.00. 

Ärendet 
Föreslås att Tarja Onegård (MP) utses att ersätta Peter Lööv Roos (MP) i 
arbetsutskottet. Vidare föreslås att Héléne Brodin Rheindorf (M) utses att 
ersätta Marcus Nåsby (M) i individutskottet. 
Upphandlingsutskottet föreslås att sammanträda den 13 juni 2013, kl 14.00, 
för beslut om driften av Lillgärdets förskola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§116 

Delegations- och arbetsordning. Dnr BUN-2013-0055 

Beslut 
att i nämndens delegationsordning punkt 1.2 Besluta om föreningsbidrag 

enligt av nämnden fastställda kriterier och budget, delegera till 
uppdragschef att besluta om maximalt 100 000 kronor per år och 
förening. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Mattias Kristenson (S), Helen Sverkel 
(S) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-17 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 25 april 2013, § 93, om regler 
och riktlinjer för nämndens stöd till fritidsverksamhet och ideella 
organisationer. Nämnden beslutade också att ge kontoret i uppdrag att 
återkomma till nämnden med förslag till delegationsordning vad avser 
delegater och beloppsgränser. 

Nämnden föreslås besluta att delegera till uppdragschef att besluta om 
föreningsbidrag i enlighet med fastställda kriterier och budget om maximalt 
100 000 kronor per år och förening. Ansökningar om bidrag över 100 000 
kronor per år och förening beslutas av nämnden. 

Yrkanden 
Bengt Sandblad (S) yrkar med instämmande av Karolin Lundström (V) att 
bidrag upp till och med 200 000 ska delegeras till tjänsteman. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§117 

Beviljade föreningsbidrag 2012. Dnr BUN-2013-0245 

Beslut 
att godkänna redovisningen av beviljade föreningsbidrag 2012 och lägga 

den till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-29 till beslut. 

Under 2012 har totalt 4 380 003 tkr beviljats i föreningsbidrag till 66 projekt 
och 4 313 232 tkr utbetalats. Barn- och ungdomsnämndens föreningsbidrag 
är fördelade på fyra kategorier: Drogfritt Arrangemang, Stöd till öppen 
fritidsverksamhet och Re:spons- stöd till ungdomars egna initiativ och 
Samverkan mellan kommunala verksamheter och ideella sektorn avseende 
ungdomars fria tid. 

Justerandes sign 
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§118 

Periodbokslut med helårsprognos per april 2013. Dnr BUN-2013-0749 

Beslut 
att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2013, samt 

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2013 till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-16. 

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på -527 tkr för perioden 
januari till april 2013. Jämfört med helårsprognos per april uppvisar bokslutet 
per april ett mer positivt resultat, vilket förklaras dels av att vissa kostnader 
inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter såsom 
kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. 

I nämndens helårsprognos för år 2013 förväntas underskott med -2 632 tkr. 
Jämfört med nämndens budget avviker helårsresultatet med underskott inom 
förskoleverksamheten med 10 675tkr. Det negativa resultatet inom förskolan 
kompenseras delvis med överskott inom kultur och fritid med 1 469 tkr, 
grundskoleverksamhet 3 345 och obligatorisk grundsärskola med 3 229 tkr. 

I prognosen görs antaganden om antal personer/elever/barn för kommande 
månader vilket innebär en viss osäkerhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§119 

Avrapportering av internkontroll 2013. Dnr BUN-2013-0074 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att rapportera resultat av uppföljningen av den 

interna kontrollen i samband med periodbokslut per april, delårsbokslut 
per augusti och i december, samt 

att godkänna avrapportering av internkontroll per periodbokslut april 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-02 till beslut. 

Nämnden ska årligen, senast den 31 december, rapportera resultatet av 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Barn- och 
ungdomsnämnden beslutade den 14 februari 2013 om reviderad 
internkontrollplan för 2013. Nämnden efterfrågade tätare uppföljning än en 
gång per år. Nämnden föreslås därför besluta att ge kontoret i uppdrag att 
rapportera resultat av uppföljningen av den interna kontrollen i samband med 
periodbokslut per april, delårsbokslut per augusti och i december. 

Granskningen per april 2013 avsett följande riskområden: 
1. Hantering av ärenden i dokument- och ärendehanteringssystemet DokÄ. 
2. Korrekt hantering av behörigheter i beslutsattest i ekonomiska ärenden. 
3. Korrekt hantering av lösenord. 

Granskningen har gjorts med vissa mindre anmärkningar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§120 

Remiss - Motion av Liza Boethius (V) om att anställa personer med 
funktionsnedsättning i kommunal verksamhet. Dnr BUN-2013-0326 

att som svar på remiss av Liza Boethius (V) om att anställa personer med 
funktionsnedsättning i kommunal verksamhet till kommunstyrelsen 
avge upprättat förslag till yttrande innebärande att motionen föreslås 
avslås. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-11 till beslut. 

Motionären föreslår att Uppsala kommun, som den största arbetsgivaren i 
kommunen, kan föregå med gott exempel och anställa personer med 
funktionsnedsättning. Ett mål yrkas om att 1,5 procent av de anställda i 
kommunen skall vara personer med dokumenterad funktionsnedsättning. 
Nämnden anser att eftersom kommunens arbetsgivarpolicy tydligt uttrycker 
"likabehandling" vid rekrytering behövs inget mål om att en viss procentsats 
anställda ska vara personer med funktionsnedsättning. Det är den sökandes 
kvalifikationer och kompetens som ska avgöra om en person anställs. 
Nämnden föreslår att motionen ska avslås. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§121 

Remiss - Förslag till policy och riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2013-0332 

Beslut 
att som svar på remiss om förslag till policy och riktlinjer för cykeltrafik i 

Uppsala kommun till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-25 till beslut. 

Uppsala kommuns viljeinriktning är att öka andelen cykelresor, att Uppsala 
ska uppfattas som en stad för cyklister, att det ska vara tryggt, säkert och 
bekvämt samt snabbt att cykla. Målgrupperna är förvärvsarbetande, 
studenter, barn och skolungdom. Nämnden ser mycket positivt på 
viljeinriktningen i policyn samt de i riktlinjerna utvalda målgrupperna. 
Avgörande tros bli hur policyn och riktlinjerna konkretiseras i den 
efterföljande handlingsplanen samt tidsperspektivet för genomförandet. 

Remiss - Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2013-0333 

Beslut 
att som svar på remiss om policy och riktlinjer för parkering i Uppsala 

kommun till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-25 till beslut. 

Policyn för parkering ska verka för att uppnå en attraktivare stad, minska 
biltrafikens miljöpåverkan, skaparen god sammanvägd tillgänglighet för 
samtliga trafikslag, effektiviserad markanvändning samt bidra till en fortsatt 
stark centrumhandel. Nämnden ser mycket positivt på att policyn och 
riktlinjerna för parkering uppmärksammar barn och ungdomars situation och 
behov i så stor utsträckning. Avgörande tros bli hur policyn och riktlinjerna 
konkretiseras i den efterföljande handlingsplanen samt tidsperspektivet för 
genomförandet. 

§122 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§123 

Remiss - Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av 
långtidsarbetslösa. Dnr BUN-2013-0330 

Beslut 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-12 till beslut. 
I arbetsmarknadspolitiskt program, som antogs av kommunfullmäktige 2010, 
anges kommunens ansvar i dessa frågor. Bolag, nämnder och styrelser samt 
övrig kommunfinansierad verksamhet ska ta emot en praktikant per 30 
medarbetare. 

I och med utvecklingen av Navet kommer kravet på ansvarstagande i 
Uppsala kommun att öka. Det kommer även att satsas mer på information 
om vad detta innebär för kommunala verksamheter och bolag. Ett annat 
viktigt utvecklingsarbete är att arbeta vidare med frågan om att även beakta 
dessa krav vid upphandlingar av verksamheter. 

§124 

Profylax i skolan 

Helen Sverkel (S) informerar om möte 3 juni 2013, Profylax i skolan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§125 

Samverkansavtal med Uppsala universitet avseende ersättning för 
arbete med mångfald och breddad rekrytering via ESMeralda. Dnr BUN-
2013-0213 

Beslut 
att tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden teckna 

samverkansavtal med Uppsala universitet avseende ESMeralda för 
perioden 1 juli 2013 till och med 30 juni 2016, samt 

att för ändamålet årligen avsätta 225 000 kronor under tre år med start 
1 juli 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-02 till beslut. 

Uppsala kommun har under ett flertal år haft ett samarbete med Uppsala 
universitet om arbete med mångfald och breddad rekrytering. Arbetet 
finansieras genom bidrag från Uppsala kommun och Uppsala universitet och 
verksamheten drivs av Uppsala studentkår, som också till vissa delar bidrar 
ekonomiskt till verksamheten. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås att tillsammans med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden finansiera verksamhet inom ESMeralda med 
225 000 kronor vardera, i enlighet med den framställan som inlämnats från 
Uppsala studentkår 2013-02-13. 

Utdragsbestyrkande 
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§126 

Remiss - Motion av Frida Johansson (MP) om den administrativa 
bördan i Uppsalas skolor. Dnr BUN-2013-0331 

Beslut 

att avge yttrande enligt kontorets förslag till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-24 till beslut. 
En motion har inkommit till Uppsala kommunfullmäktige från Miljöpartiet 
(MP) om att vidta åtgärder för att minska de lokala administrativa 
arbetsuppgifterna som finns i Uppsalas skolor. 

Ett arbete att minska lärarnas administrativa börda pågår inom Vård och 
bildning. Barn- och ungdomsnämnden är angelägen att detta har hög 
prioritet då en ökning av lärarnas tid med eleverna kommer att bidra till 
förbättrade resultat i skolan. Nämnden följer noggrant utvecklingen inom 
området och är intresserad av att ytterligare minska den administrativa 
bördan på skolorna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§127 

Översyn av modell för strukturersättning för grundskolan. Dnr BUN-
2013-0792 

Beslut 
att en strukturersättningsmodell med variablerna föräldrarnas 

utbildningsnivå och föräldrarnas ursprungsland ska tillämpas för 
grundskolan från och med januari 2014, 

att införa en modell för beräkning av ersättning för elever som anlänt till 
Sverige de senaste tre åren, 

att strukturersättningsmodellen kontinuerligt ska utvärderas, 

att uppdra till kontoret att utarbeta en modell för uppföljning av 
grundskolornas resursanvändning, 

att grundskolornas strukturersättning ska uppdateras vart tredje år, 

att för 2014 avsätta 16 mnkr för individuell prövning av ersättning för 
elever med omfattande behov av stöd, men vilkas behov inte omfattas 
av rätt till tilläggsbelopp enligt skollagen, samt 

att uppdra till kontoret att återkomma till nämnden med förslag om 
handläggningsordning för individuellt prövad ersättning. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Mattias Kristenson (S), Helen Sverkel 
(S) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-16 till beslut. 

2014 införs en ny strukturersättningsmodell som bygger på andel elever vars 
föräldrar har kort utbildning och andel elever med utländsk bakgrund i land 
med låg eller medel Human development index. Ersättningen för elever som 
invandrat de senaste tre åren beräknas utifrån vilken årskurs eleven anlände 
och från vilket land eleven är född i. En individuell prövning av särskilda 
medel för elever med särskilda behov införs. 

Yrkanden 
Bengt Sandblad (S) yrkar med instämmande av Karolin Lundström (V) 
avslag på förslaget då nuvarande modell kan revideras till det bättre. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-05-23 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
15 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Cecilia Forss (M) yrkande 
röstar ja och den som röstar för Bengt Sandblads (S) och Karolin 
Lundströms (V) yrkande röstar nej. Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), 
Mattias Kristenson (S), Helen Sverkel (S) och Karolin Lundström (V) röstar 
nej. Malin Sjöberg Högrell (FP), Gustaf Almkvist (M), Eleonore Lundkvist (M), 
Anna-Lena Ettemo (FP), Ulla Johansson (KD) och Cecilia Forss (M) röstar 
ja. Således bifalls Cecilia Forss (M) yrkande med sex ja-röster mot fem nej
röster. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av kommunens 
resursfördelning och arbetet mot segregationens negativa effekter i 
skolväsendet i Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-0241 

Beslut 

att till Skolinspektionen avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-30 till beslut. 
Skolinspektionen genomförde under hösten 2012 en kvalitetsgranskning av 
kommunens resursfördelning och arbete mot segregationens negativa 
effekter i skolväsendet. 

Strukturersättningen är ett av barn- och ungdomsnämndens medel att 
motverka segregation och att ge alla elever möjlighet till likvärdig utbildning. 
Rektor får varje månad en översikt över vilka olika ersättningar som skolan 
fått där resursfördelningens olika delar är särredovisade. 
Strukturersättningen är redovisad som en egen post men är inte öronmärkt 
för specifika insatser. Den ska användas tillsammans med grundbeloppet 
både till att bygga organiseringen av skolans verksamhet utifrån de lokala 
behov som finns och till att ge stöd till de elever som behöver det. Nämnden 
kommer att genomföra uppföljningar av resultat och hur resurser används 
både när det gäller strukturersättning och riktade insatser. 

§128 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§129 

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för 
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun. Dnr BUN-
2013-0937 

Beslut 
att till Skolinspektionen avge upprättat förslag till yttrande innebärande att 

nämnden är positiv till etableringen. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Mattias Kristenson (S), Helen Sverkel 
(S) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 3. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-29 till beslut 

Uppsala kommun ser fristående skolor som en önskvärd komplettering till de 
kommunala skolorna. På så vis erbjuds eleverna en större variation av olika 
skolor och undervisningsformer. Ansökan från ThorenGruppen AB passar 
väl in i nämndens planering för det framtida behovet av grundskolor. 

Yrkanden 
Karolin Lundström (V) yrkar att nämnden avstyrker ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget innebärande att tillstyrka 
ansökan. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-05-23 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
17 

§130 

Ansökan från Pysslingen förskolor och skolor AB om godkännande 
som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2013-0233 

Beslut 
att till Skolinspektionen avge upprättat förslag till yttrande innebärande att 

nämnden är positiv till etableringen. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Mattias Kristenson (S), Helen Sverkel 
(S) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 3. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-04-29 till beslut 

Uppsala kommun ser fristående skolor som en önskvärd komplettering till de 
kommunala skolorna. På så vis erbjuds eleverna en större variation av olika 
skolor och undervisningsformer. Ansökan från Pysslingen förskolor och 
skolor AB passar väl in i nämndens planering för det framtida behovet av 
grundskolor. 

Yrkanden 
Karolin Lundström (V) yrkar att nämnden avstyrker ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget innebärande att tillstyrka 
ansökan. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2013-05-23 
Sid 
18 

§131 

Utökad valfrihet enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för 
insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service förvissa funktionshindrade (LSS). Dnr 
BUN-2013-0958 

att tillskriva kommunstyrelsen med hemställan om att i Uppsala kommun 
införa ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem 
(LOV) för insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Mattias Kristenson (S), Helen Sverkel 
(S) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 4. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-03 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämndens uppfattning är att LSS-insatsen korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år lämpar sig väl för Uppsala kommuns 
valfrihetssystem och att en tillämpning av LOV, där ersättningarna är lika för 
alla aktörer, främjar kvalitetsutveckling och den enskildes valmöjligheter. 

Uppsala kommun tillämpar redan i dag insatsen personlig assistans enligt 
LSS med valfrihetssystem, vilket betyder att den enskilde själv väljer 
leverantör av tjänsten efter det att beslut fattats av insatsen. 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på förslaget. 

Ulla Johansson (KD) yrkar i enlighet med förslaget. 

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

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§132 

Avtal med Labanskolan Frisärskola AB avseende korttidsvistelse enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till v issa funktionshindrade (LSS). 
Dnr BUN-2010-0491 

att med Labanskolan Frisärskola AB förlänga avtal 2012 att gälla till och 
med 31 december 2013 med samma villkor och ersättningar för 
korttidsvistelse enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-03 till beslut. 

Förslag till beslut utgår från avtal 2012 då villkor och ersättningar är 
desamma för 2013. 

Avtal med Föreningen Fyrisgården avseende korttidsvistelse under 
helger och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till v issa funktionshindrade (LSS). Dnr 
BUN-2010-0489 och BUN 2010-0490 

att med Föreningen Fyrisgården förlänga avtal 2012 att gälla till och med 
31 december 2013 med samma villkor och ersättningar för 
korttidsvistelse under helger enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), 

att med Föreningen Fyrisgården förlänga avtal 2012 att gälla till och med 
31 december 2013 med samma villkor och ersättningar för 
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-03 till beslut. 

Förslag till beslut utgår från avtal 2012 då villkor och ersättningar är 
desamma för 2013. 

Beslut 

§133 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• "KOMMUN 
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§134 

Tillsynsärenden 

Information ges information om genomförda tillsyner inom 
förskoleverksamheten. 

§135 

Ansökan om godkännande för Stiftelsen Waldorfskola att bedriva 
förskoleverksamhet. Dnr BUN-2013-0995 

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

Uppsala Waldorfskola att bedriva förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 
med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell: 

Grundbelopp förskola 
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 124 001 kr 18 422 kr 3 720 kr 
1-2 år t o m 25 tim per vecka 98 555 kr 18 422 kr 2 957 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kr 18 422 kr 3 004 kr 
3-5 år t o m 25 tim per vecka 86 064 kr 18 422 kr 2 582 kr 
Allmän förskola 64 500 kr 18 422 kr 1 935 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-05-23 beslut. 

Stiftelsen Uppsala Waldorfskola önskar bedriva förskoleverksamhet i 
skolans lokaler, Vävsalen på Hågavägen 69. Det finns platsbehov i området. 
Starten av verksamheten beräknas ske första augusti. Två avdelningar med 
8-18 barn i åldrarna 1-5 år där rekrytering av förskollärare och barnskötare 
pågår. Man ska arbeta efter Waldorfpedagogiken som innebär att lägga ett 
fokus på samspelet mellan människa och natur. 

Justerandes sign 

¥-
Utdragsbestyrkande 
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§136 

Rapporter 

Föreligger ej 

§137 

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. 

§139 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls delegationsbeslut enligt lista. 

§138 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§140 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäls protokoll från nämndsammanträde den 25 april 2013, individutskott 
den 25 april 2013 och 23 maj 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2013-05-23, § 116 
Bilaga 1 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-05-23, ärende 1.2 

Angående delegations- och arbetsordning 

Flexibilitet, enkelhet och korta handläggningstider är avgörande för att svara upp mot 
föreningslivets och det civila samhällets behov och funktionssätt. Med den nuvarande 
delegations- och arbetsordningen har vi en effektiv och välfungerande administration av 
föreningsbidrag. Handläggare vägleds i sitt arbete av rutiner och riktlinjer och har löpande en 
kontakt och dialog med det civila samhällets aktörer. Allt för att snabbt svara upp mot 
medborgarnas initiativ och engagemang. 

Om man vill ha kontroll på att vi får "valuta för pengarna" så finns det i dagsläget åtskilliga 
system för detta. Alla bidrag som betalas ut redovisas såväl i föreningarnas egna 
verksamhetsberättelser och årsbokslut, som i rapporter ti l l barn- och ungdomsnämnden. Til l 
nämnden görs även varje år en sammanställning av årets beviljade föreningsbidrag. Tillika har 
BUNs ledamöter olika kontaktpolitikeruppdrag, allt för att nämnden löpande ska kunna ha en 
dialog med och kunna följa med i föreningslivets utveckling. V i rödgröna anser att detta är 
fullt tillräckligt och önskar att tjänstemännen fick fortsätta att arbeta under devisen "frihet 
under ansvar". 

Nuvarande förslag innebär förlängda handläggningstider på minst en månad. Att fler ärenden 
ska beslutas av nämnden anser inte vi främjar Uppsalas föreningsliv. Tvärtom riskerar ett 
blomstrande fält att vissna i en tungrodd och ineffektiv byråkrati. Arbetet blir dessutom 
krångligare och dyrare för handläggarna. 

Miljöpartiet, som inte deltog i dagens sammanträde, instämmer i denna reservation. 

Uppsala 2013-05-23 

FörS acialdempki|ale*;na i barn- och ungdomsnämnden 
Bengjt sandblad, 2é vice ordf. 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

$f> ^ fö 



BUN 2013-05-23, § 127 
Bilaga 2 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

2013-05-23, ärende 4.1 

Ny modell för strukturersättning till grundskolan 

Vi reserverar oss kraftfullt mot förslaget t i l l beslut om ny modell för strukturersättning t i l l 
grundskolan. Hela ärendet har under flera år hanterats av den borgerliga majoriteten på ett 
ogenomtänkt och okunnigt sätt. Konsekvenserna för Uppsalas barn och unga blir förödande. 

Att endast väga in variablerna nyligen invandrad och ursprungsland i viktningen av 
ersättningen, blir för snäva kriterier. Vi vil l se en modell för strukturersättning, som väger in 
fler variabler, så att den verkligen tar hänsyn til l de socioekonomiska faktorer som man vet 
har stor betydelse för elevers förutsättningar att nå målen. Det förslag som majoriteten lägger 
fram bygger snarare på godtyckliga antaganden. 

Det nya borgerliga förslaget innehåller också en del där skolor ska ansöka om extra medel för 
elever med särskilda behov. Sådana inslag i en modell, där man ska fokusera på att beskriva 
och förstora problem, anser vi vara kontraproduktivt. Detta innebär att alla skolor måste lägga 
ner onödigt stora administrativa resurser på ansökningar om stöd ti l l elever med olika behov, 
och den administrativa bördan på kontoret för barn och ungdom kommer att öka på ett 
omfattande sätt. 

Från borgerligt håll säger man att modellens träffsäkerhet är utan intresse och att det är 
enkelheten och förutsägbarheten man eftersträvar. Den modell man förslår är inte ett dugg 
mer förutsägbar är den vi förordar. Och den är definitivt inte alls träffsäker, dvs den förmår 
inte kompensera skolor för de olika förutsättningar elevgrupperna har. 

Effekterna för skolorna blir dramatiska och innebär en "omvänd Robin Hood-politik". Man 
tar från de med stora behov och ger till dem som har mindre behov. Om man tillämpade den 
föreslagna modellen idag skulle den t ex ge följande effekter: 

Skola Förlorar så mycket jämfört med dagens modell. 
Stordammen och Sävja 2,6 mi 
Stenhagens skolor 1,2 mi 
Valsätraskolan 1,8 mi 
Kvarngärdesskolan 2,4 mi 
Gottsundaskolan 2,5 mi 

oner kr. (c:a 6,5 lärartjänster) 
oner kr. (c:a 3 lärartjänster) 
oner kr. (c:a 4,5 lärartjänster) 
oner kr. (c:a 6 lärartjänster) 
oner kr. (c:a 6,5 lärartjänster) 

Vinnarna blir de skolor vars elever genererar ett lågt socioekonomiskt index. 

Vi har svårt att begripa att partier som normalt känner ett socialt ansvar, som centerpartiet och 
folkpartiet, ställer upp på denna ultramoderata politik. 



BUN 2013-05-23, § 127 
Bilaga 2 

Därför reserverar vi oss mot förslaget t i l l beslut, och förordar en modell som utgår från den 
beprövade modell vi redan har, och gör vissa justeringar i den. 

Miljöpartiet, som inte deltog i dagens sammanträde, instämmer i denna reservation. 

Uppsala 2013-05-23 

För/Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 

Karolin Lundström, ledamot 



BUN 2013-05-23, §§ 129, 130 
Bilaga 3 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-05-23, ärende 2.5 och 2.6 

Angående ansökningar om nyetablering av fristående skolor 

Vi vill ha ett Uppsala där klyftorna mellan människorna minskar och där välfärden garanteras 
och stärks. God ekonomiska hushållning och hög kvalitet i välfärden kräver att skattepengarna 
används på allra bästa sätt så att varje krona ger så bra verksamhet och service t i l l den 
enskilda som möjligt. 

Att en kommun själv inte kan påverka hur många fristående skolor som startar i kommunen 
försvårar kommunens planering av skolan. Tillstånd t i l l fristående skola lämnas av Skol
inspektionen efter yttrande från berörd kommun, i detta fall av barn- och ungdomsnämnden. 
Vid yttrande ti l l skolinspektionen är det av största vikt att BUN tydligt klargör nya 
skoletableringars konsekvenser för barn och unga (barnkonsekvensanalys) samt vad 
konsekvenserna blir för Uppsala kommuns befintliga skolor och förskolor. Idag har vi en 
överetablering av skolor som försämrar kommunens ekonomi och samordning. Därför anser 
vi att vi nu inte behöver fler skolor av den art ansökningarna avser. 

Forskning visar dessutom att fristående förskolor och skolor förstärker den segregering av 
elever som fmns idag. Välfärd för Uppsalas skolor och förskolor innebär att alla förskolor och 
skolor håller en tillräcklig kvalitet, det ska inte vara möjligt att välja en dålig skola. Valfrihet 
för oss rödgröna handlar inte om att kunna välja mellan en bra eller en dålig skola, ett val som 
är irreversibelt. Verklig valfrihet innebär att kunna välja skola utifrån individuella behov. 

Av dessa skäl vil l vi avstyrka de nya ansökningarna. 

Uppsala 2013-05-23 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Peter Lööv Roos, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 



BUN 2013-05-23, § 131 
Bilaga 4 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-05-23, ärende 4.1 

Utökad frihet genom lagen om valfrihetssystem, L O V 

Vi anser inte att lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV innebär någon utökad valfrihet, 
varför vi avstyrker förslaget i ärende 4.1. 

Miljöpartiet, som inte deltog i dagens sammanträde, instämmer i denna reservation. 

Uppsala 2013-05-23 

tina i FÖr Socialdemokrater/na i barn- och ungdomsnämnden 
Sandblad, j2e vide ordf. 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

ff] <d 


