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piats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.00 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Alexandra Westman (M), fr o m § 253 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf Anna-Lena Ettemo (FP) 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordförande Mattias Kristenson (S) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Reidar Andersson (M) 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Helen Sverkel (S) 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Jan Holmlund, t f direktör, 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, 2014-12-04 

Sekreterare . ^ J f e f i S j d ^ Paragrafer 236-260 
Kerstifo Sundqvist 

Ordförande (.0X/:.Å'.U 
Cecilia frorss 

Justerande 

Bengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-11-27 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2014-12-08 nedtagande 2014-12-30 
Besvärstiden utgår 2014-12-29 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift . ^ . ^ . ^ . . . . . . ^ S ^ ^ ^ t . 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§236 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 

§237 

Internkontroll 2014. Dnr BUN-2013-2128 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att rätta till brister i fakturahanteringen för år 

2014, samt 

att i övrig godkänna förslag till åtgärder utifrån brister konstaterade i 
internkontrollen 2014. 

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

Barn- och ungdomsnämndenden 30 oktober 2014, § 218, uppdrog till 
kontoret att till nämnden redovisa åtgärder utifrån redovisade brister i 
uppföljning av internkontroll 2014. 

Kontoret avser att, som en åtgärd, inför ny organisation uppmärksamma 
kommunledningskontoret om att riktlinjer och förhållningssätt bör vara 
gemensamma i Uppsala kommun vad gäller sekretess, delegationsordning 
och representation. 

Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att ge kontoret i uppdrag att rätta till brister i fakturahanteringen för år 2014. 
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§238 

Verksamhetsbidrag år 2015 till Föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället. 
Dnr BUN-2014-1611 

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

300 000 kronor för år 2015 ur nämndens budget för föreningsbidrag 
samt, 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-13 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen TRIS- tjejers rätt i samhället, erhåller ett 
verksamhetsbidrag om 300 000 kronor. För 2014 fick de 300 000 kronor och 
inför 2015 fortsätter den upparbetade verksamheten för barn och ungdomar 
och föreslås därför erhålla samma bidrag. 

Avtalsersättning 2015 till KFUK-KFUM Uppsala. Dnr BUN-2014-1572 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till KFUK-KFUM Uppsala till 8 843 200 

kronor år 2015 varav 1 240 000 kronor avser fritidsklubbsverksamhet, 
samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
1 ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-04 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2015. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2015 regleras med 2,0 % uppräkning av 
2014 års ersättning. Avtalsersättningen fördelas på 2 277 700 kronor till 
fritidsgården Vox, 2 386 800 kronor till friluftsgården Alnäs och med 
2 938 600 kronor till Gottsunda fritidsgård och med 515 100 kr till Gottsunda 
fritidsklubb. För utökning av Gottsunda fritidsklubb utgår ersättning med 
725 000 kr. Ur nämndens budget för fritid-kultur finansieras 7 603 100 kronor 
och ur budgeten för skolbarnsomsorg 1 240 100 kronor. 

§239 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§240 

Avtalsersättning 2015 till Upplands Idrottsförbund för idrottsskolor. Dnr 
BUN-2014-1581 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Upplands Idrottsförbund till 1 092 400 

kronor år 2015, samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-04 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2015. Avtalsersättningen fastställs 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2015 regleras med 2,0 % uppräkning av 
2014 års ersättning. Till avtalet finns verksamhetsbeskrivning med 
beskrivning av mål, arbetssätt, kvalitetsarbete och verksamhetsvolymer. 
Avtalsersättningen avser idrottsskolor, så kallade Sportis för barn 
i årskurserna 4 -6 . Uppdraget redovisas årligen till nämnden. 

Avtalsersättning 2015 till Föreningen Ungdomens Hus. Dnr BUN-2014-
1580 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Föreningen Ungdomens Hus till 

705 000 kronor år 2015, samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-04 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2015. Avtalsersättningen fastställs 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2015 regleras med 2,0 % uppräkning av 
2014 års ersättning till 705 000 kronor. Avtalsersättningen avser fritids- och 
kulturverksamhet vid Ungdomens Hus. Nämnden finansierar utöver 
avtalsersättningen hyran för Ungdomens Hus med 768 900 kr. 

§241 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§242 

Avtalsersättning 2015 till Gamla Uppsala Missionsförsamling. Dnr BUN-
2014-1578 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Gamla Uppsala Missionsförsamling till 

622 800 kronor år 2015 för Österledskyrkans musikskola, samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-04 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2015. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2015 regleras med 2,0 % uppräkning av 
2014 års ersättning till 599 800 kronor. Musikskolan behöver ett 
ersättningstillskott för att inte behöva reducera orkesterverksamheten. 
Kontoret föreslår att 23 000 kronor tillförs i avtalsersättning. 

Avtalsersättning år 2015 till Studiefrämjandet för fritids- och 
kulturverksamhet. Dnr BUN-2014-1577 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Studiefrämjandet i Uppsala län 

avseende fritids- och kulturverksamhet med Studiefrämjandets 
kulturskola till 1 030 200 kr kronor år 2015, samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-10-08 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2015. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtals-ersättningen 2015 regleras med 2,0 % uppräkning av 
2014 års ersättning till 1 030 200 kronor. Den öppna fritidsverksamheten i 
Gottsunda med musik, textskrivning och inspelning med särskild inriktning på 
flickor får verksamhetsbidrag av nämnden. Verksamheten når nya 
ungdomsgrupper och uppvisar bra resultat och kontinuitet och överförs till 
avtalet med 110 000 kronor. 

§243 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§244 

Avtalsersättning 2015 till Nämnden för Diakonicentrum Uppsala. Dnr 
BUN-2014-1576 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Nämnden för Diakonicentrum till 

300 900 kronor år 2015, samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-04 till beslut. 

Avtal om fritidsverksamhet finns för perioden 2012-2015. Avtalsersättningen 
regleras kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2015 regleras med 2,0 % 
uppräkning av 2014 års ersättning till 300 900 kronor. Avtalsersättningen 
avser fritids- och kulturverksamhet för ungdomar helgtid och under 
sommarlovet. 

§245 

Avtalsersättning år 2015 till Upsala Idrottsförening. Dnr BUN-2014-1575 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Upsala Idrottsförening till 442 700 

kronor år 2015, samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-04 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2012-2015. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2014 regleras med 2,0 % uppräkning av 
2014 års ersättning till 442 700 kronor. Till avtalet finns verksamhets
beskrivning med beskrivning av arbetssätt och verksamhetsvolymer. 
Avtalsersättningen avser fritids- och idrottsverksamhet för ungdomar i 
Gränby med inriktning på öppen fritidsverksamhet, motion och träning. 

Justerandes sign 

fe fö 
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§246 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Fredens Hus. Dnr BUN-2014-
1792 

Beslut 
att bevilja Föreningen Fredens Hus verksamhetsbidrag med 

150 000 kronor för år 2014 ur nämndens budget för föreningsbidrag, 

att godkänna Föreningen Fredens Hus projektrapport för 2014 års 
verksamhet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-19 till beslut. 

Föreningen Fredens Hus härtill nämnden inkommit med ansökan om 
150 000 kronor till bidrag för stöd till öppen fritidsverksamhet. 

Nämnden föreslås besluta om verksamhetsbidrag till Föreningen Fredens 
Hus med 150 000 kronor för år 2014, att finansieras ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. 

samt 

§247 

Tillgång och eferfrågan av förskoleplatser 

Redovisning ges till nämnden den 11 december 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§248 

Pedagogisk handledning vid Stadsmissionens dagverksamhet. Dnr 
BUN-2014-1720 

att bevilja ett verksamhetsbidrag på 105 000 kr för en pedagog på 50 
procent i fem månader, december 2014 till och med april 2015, i 
Stadsmissionens dagverksamhet. Den pedagogiska verksamheten är 
riktad till EU-migranternas barn och ungdomar och kommer att 
bedrivas på Seminariegatan 30 D, samt 

att delge utbildningsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Stadsmissionen i Uppsala har den 31 oktober 2014 startat en 
dagverksamhet på Seminariegatan 30 D. Verksamheten kommer att 
bedrivas till och med april 2015. För att tillmötesgå det behov som finns för 
EU-migranternas barn och ungdomar vill nämnden bidra till att 
Stadsmissionen kan starta en verksamhet med pedagogiskt och 
kunskapsinriktat innehåll för denna grupp. Den pedagogiska handledningen 
kan utföras av en förskollärare eller en lärare som gör en pedagogisk 
planering för verksamheten. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§249 

Ansökan om bidrag till Nyby Visions barn verksam het Jollen för år 2015-
2017. Dnr BUN-2014-1541 

Beslut 
att bevilja Nyby Visions barnverksamhet Jollen ett verksamhetsbidrag på 

800 000 kr för år 2015, 

att Nyby Visions barnverksamhet Jollen ska redovisa verksamhetens 
innehåll årligen och antal förskolebarn som varit inskrivna i 
verksamheten, samt 

att delge utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Nyby Vision är en diakonal verksamhet med Uppsala Missionsförsamling och 
Österledskyrkan i Gamla Uppsala som huvudmän. Barnverksamheten Jollen 
bedriver verksamhet för nyanlända familjer med förskolebarn. Jollen ansöker 
om 800 000 kronor i verksamhetsbidrag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§250 

Boländernas förskola. Dnr BUN-2014-1564 

Beslut 
att inte upphandla driften av Boländernas förskola som drivs på 

intraprenad av Styrelsen för Vård och Bildning till och med 1 augusti 
2015, samt 

att driften av Boländernas förskola övergår till Utbildningsnämnden, samt 

att delge utbildningsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Boländernas förskola har drivits på intraprenad av Styrelsen för Vård och 
bildning under avtalsperioden 2011-08-01 till och med 2014-08-01. Barn- och 
ungdomsnämnden har genom en option förlängt avtalet med Styrelsen för 
Vård och Bildning ett år till och med 2015-08-01. Boländernas förskola är 
den enda intraprenad som barn- och ungdomsnämnden har upphandlat. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§251 

Tallens förskola. Dnr BUN-2014-1563 

Beslut 
att upphandla driften av Tallens paviljongförskola med startdatum den 1 

augusti 2015, 

att förutsättningen för upphandlingen är att bygglov ges för nuvarande 
Tallens förskola, samt 

att delge utbildningsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Avtalsperioden för entreprenadavtalet med C Företaget Vård och Omsorg 
som driver Tallens förskola gällde 1 augusti 2011 till och med 31 juli 2014. 
Avtalet har sedan förlängts med ett år enligt den option som barn- och 
ungdomsnämnden hade i avtalet och går ut 2015-08-01. 

Förutsättningen för upphandlingen är att bygglov ges. Tallens förskola har 
bygglov sedan 2005, som löper ut den 30 juni 2015. Därav har ansökan om 
nytt bygglov lämnats till kontoret för samhällsutveckling förtiden 1 augusti 
2015 till och med 30 juni 2020. 

§252 

Förskoleverksamhetsplanering 

Kontoret informerar om att till nämnden den 11 december lämna förslag till 
beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§253 

PM - En översyn av kostnader för och ersättningar till särskolan 

Beslut 
att godkänna redovisningen, samt 

att till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden översända PM - En 
översyn av kostnader för och ersättningar till förskolan. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets redovisning 2014-11-10 PM - En översyn av 
kostnader för och ersättningar till särskolan. 

Cecilia Forss (M) föreslår att PM:et översänds till kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden. 

Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Dnr BUN-2014-1418 

Beslut 
att anta föreslagna revideringar i ärendet Antagningsregler för 

förskoleklass och grundskola, samt 

att delge Utbildningsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 30 oktober 2014, § 227. I 
beslutade regler fattades en reglering för elever som bor i Uppsalas 
stadsdelar och landsbygd där placering i närmaste kommunala grundskola 
inte är lämplig ur kommunikationshänseende. Den skrivning som föreslås är 
följande " Om en elev inte kan få något av sina val tillgodosedda, sker 
placering vid den närmaste kommunala skola som kan erbjuda plats eller vid 
en skola inom skolskjutsområdet om det är lämpligare ur 
kommunikationshänseende. Det gäller också om barnets vårdnadshavare 
inte har gjort något aktivt val av skola. I möjligaste mån ska 
vårdnadshavarnas önskemål tillgodoses. 

§254 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§255 

Matematik för särbegåvade elever. Dnr BUN-2014-0318 

Beslut 
att ge bidrag om 350 000 kr till Styrelsen för vård och bildning för fortsatt 

matematiksatsning för särbegåvade elever år 2015, samt 

att delge utbildningsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Uppsala kommuns grundskolor ingår sedan januari 2012, tillsammans med 
andra kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella 
pilotnätverk Matematik 2015. Nätverket omfattar både kommunala och 
fristående skolor. 

Vård & bildning har, tillsammans med Matematiska institutionen vid Uppsala 
universitet, ett fortsatt samarbete då satsningen fallit väl ut och i september 
anmäldes sig 130 elever i årskurserna 2-9. Eleverna deltar i grupparbeten på 
Ångströmslaboratoriet. 

Bidraget om 350 000 kr avser ersättning till lärare/studenter, material, lokal 
och mellanmål enligt ansökan från Styrelsen för vård och bildning. 

§256 

Rapporter 

Föreligger ej. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§257 

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. 

§259 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§258 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§260 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 30 oktober 2014 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 30 oktober 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


