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Sammantradesdaturn: 2015-10-28

§ 183
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
aft Christopher Lagerqvist (M) utses alt tilisammnns med ordffiranden justera dagens protokoll den
3 november 2015.
Arendet
Christopher Lagerqvist (M) fOreslas all tillsammans med ordforanden justera dagens protokoll den
3 november 2015.

§ 184
Fasts011ande av foredragningslista
Beslut
att faststNila ffiredragningslistan med ffiljande
Arende 7 flyttar till beslut 10.0.
Infoimation avseende Lindbacken
Anraalan deltagande pa kvalitetsdag den 23 oktober

Justera-n des sign
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Sammantradesdatum: 2015-10-28

§ 185
Anglican om mindre barngrupper i forskolan
FOrvaltningen redo& for ansoka-n om mindre barngupper i forskolan.

§ 186
Aktiviteter inom programrad
I febmari 2015 tog nftn den besiut om representation i ett antal programfad enligt foljande:
Barn- och fritidsprogrammet

Sverker Aslund (V)

Gabriella Lange (M)

Bygg- och a-nlaggningsprogrammet
Clemens Lillieskold (V)
El- och energiprogrammet
Sverker A.slund (V)
Fordons- och transportprogrammet
Lennart Kohler (MP)
Flygtekniker
Mohammed Tahir (MP)
Handels- och administrationsprograramet Mattias Kristenson (S)
Hantverksprogrammet
Kajsa Ragnarsson (V)
Hotell- och turismprogrammet
Emelie Od6n (MT)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Lennart Kohler (MP)
VVS- och fastighetsprogrammet
Caroline Andersson (S
lard- och omsorgsprogrammet
Agneta Bostrom (S)
Idrott
Jan-Ake Carlsson (S)
Teknikprogrammet
Jan-Ake Carlsson (S)

Kenny Jonsson (C)
Reidar Andersson (M)
Sara Hager strom (M)
Reidar Andersson (M)
Felicia Lundqvist (KD)
Reidar Andersson (NI)
Kenny Jonsson (C)
Kenny Jonsson (C)
Martin Wisell (KD))
Madeleine Andersson (M)
Anna Manell (FP)
Kenny Jonsson (C)

En uppfoljning av Ards moten genomfors och slutsatser presenteras pa ett senare nanindmote.
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§ 187
Revidering av Uppsala kommuns biblioteksplan
Ordforande infornierar om uppdraget aft se over Uppsala kommuns biblioteksplan.
En nulagesanalys ska goras som beskriver status for folk- och skolbibliotek i Uppsala kommun utifran
fyra aspekter: kompetens, bemanning, digitalisering och lokaler. For folkbibliotekens del ska aven
samverkan med lokalsamhallet belysas.
En politisk styrgrupp foreslas tillsattas dar ordforande i kultuniamnden är sammankallande. En
workshop for ledamoter och ersattare i kultur- och utbildningsnamndema planeras till borjan av
2016.
Ett fOrslag till tidplan for arbetet tas fram av kulturforvaltningen i samrad med utbildningsfOrvaltningen. En kommunikationsplan utarbetas tillsammans med kulturforvaltningens
kommunikationsstrateg. Tidplanen och kommunikationsplanen kommer att inbegripa dialog med
andra berorda namnder och andra intressenter saint medborgare.

§ 188
Ekonomisk manadsuppfoljning
Forvaltningen informerar om utbildningsnamndens resultat januari — september 2015.
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Sammantradesdatum: 2015-10-28

§ 189
Anmalan om nya enheter mom pedagogisk omsorg - Foraldrakooperativet Ekoxen,
UBN 2015-3729
Beslut
att lagga anmalan till handlingarna
Arendet
I arendet foreligger tjansteskrivelse 2015-10-09.
Huvudmannen har godkannande fr.o.m. 2009-01-26 att bedriva pedagogisk omsorg som erbjuds i
stallet for forskola eller fritidshem t.ex. familjedaghem, flerfamiljssystem, familjenatverk.
Huvudmannen ska utifran kommunens tillsynsansvar anmala nya enheter till
utbildningsfOrvaltningen. Barn kan inte placeras i den nya enheten innan detta anmalts.
Foraldrakooperativet Ekoxen har bedrivit pedagogisk omsorg i hemmiljo sedan 2005 och har sedan
tidigare verksamhet i Storvreta, Sayja och Vaksala. Med de nya enhetema kommer
FOraldrakooperativet Ekoxen ocksa finnas i centrala delama av Uppsala. Sammanlagt har de nya
enheterna 26 barn inskrivna i verksamheten.

§ 190
Organisation och riktlinjer for mottagande av nyanlanda barn och elever i forskola,
grundskola och gymnasium, UBN-2015-0804
Beslut
att lagga informationen till handlingama
Arendet
I arenden foreligger tjansteskrivelese 2015-10-21
Utifran forskning om mottagningsprocesser och introduktion, samt utifran ett nytt lagforslag fran
den 1 januari 2016 011ande kartlaggning av nyanlandas skolbakgrund och skolkunskaper, har
utbildningsfOrvaltningen i samverkan med skolformema tagit fram nya riktlinjer for
mottagningsprocessen i forskola och skola.
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§ 191
Uppfoljning av grundskolans skolval 2015, UBN-2015-3291
Beslut
aft lagga infoiniationen till handlingarna.
Aren.det
I arendet foreligger tjansteskrivelse, 2015-10-20.
Utbildningsnanandens uppdrag till antagningsenheten är att se over de nuvarande
antagningsreglema till kommunala skolor, ge exempel pa andra antagningsprinciper, utvardera
skolvalet for 2015 samt ge forslag pa eventuella forandringar och fbrbattringar
antagningsprocessen. Handlingen innefattar en redogbrelse av lagstiftning, antagningsprinciper
samt en uppfoljning av skolvalet 2015.
110 kap 30 § skollagen regleras hur placeringen av elever i kommunala skolor ska ga till. I forsta
hand ska placeringen av elever utga frail vArcinadshavares onskemal. Ett onskemal om placering vid
en viss skolenhet far inte ga ut over ett annat barns berattigade krav pa placering vid en skolenhet
tiara hemmet (narhetsprincipen). Uppsala komtnun tillampar idag relativ narhet vid placering i
grundskolan. Bade med stod av tidigare utvardering av urvalsprincipema samt skolinspektionens
forelaggande ser antagningsenheten inga fordelar med att andra befintliga regler for placering i
grundskolan. Inte bara utifra'n ett lagstiftningsperspektiv utan ocksa for att skapa en tydlighet for
medborgarna att sta fast vid samma regler och principer fbr antagning.
Under varen 2015 bjods cirka 3500 barn/elever in for att Ora ett skolval. Andelen elever som fick
nagot av sina tre val var 98,4 procent. Andelen elever som fick sitt forstahandsval var 88 procent.
Det är lagre an tidigare far, vilket hanger samman med att soktrycket okat till tre kommunala skolor
och en fristaende i arskurs 6, car inte alla som onskat fatt plats.
92,9 procent av eleverna som valde till forskoleklass fick sitt forstahandsval.
Alliansen avger sarslcilt yttrande i arendet, bilaga 1.
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§ 192
Utlosande av option av avtal med AB Uppsala Gymnasieboende, UBN-2015-0068
Beslut
att lagga infoiniationen till handlingarna,
att uppdra till utbildningsforvaltningen att ta fram underlag infor en ny upphandling av
elevboende for gymnasieelever som är folkbokforda i annan kommun, samt
att uppdra till forvaltningen aft initiera upphandlingen till kommunens upphandlingsenhet

Arendet
I arendet foreligger tjansteskrivelse 2015-10-20.
Efter avslutad upphandling tecknade den tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden (UAN)
den 8 oktober 2012 ett avtal med AB Uppsala Gymnasieboende for kontratsperioden 2013-06-01 —
2015-05-31 med option for koparen aft forlanga avtalet med samma villkor med maximalt
ytterligare tva ar.
Pa uppdrag av UAN utvarderade det tidigare kontoret for barn, ungdom och arbetsmarknad hosten
2013 gyranasieboendet som drivs av AB Uppsala Gymnasieboende. Utvarderingen firms med som
bilaga i arendet. Resultatet av utvarderingen redovisades for UAN den 5 maj 2014. Huvudsyftet
med utvarderingen var att folja upp resultatet fran tidigare genomford utvardering fran 2012 infOr
ny upphandling.
En upphandling av elevboende for gy-mnasieelever behover Mitieras till kommunens
upphandlingsenhet ca 9-12 mAnader innan avtalet lOper ut. En upphandling tar ca 3-6 mAnader att
genomfOra. AB Uppsala Gymnasieboende maste saga upp sitt hyreskontrakt senast september
manad aret innan avtalet med Uppsala kommun gar ut i slutet av maj aret darpa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(17)

upeaalue

UTBILDNINGSNAMNDEN

SAIVIMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum: 2015-10-28

§ 193
Ansokan om fly huvudman for Familjedaghemmet Berguvarna AB, UBN-2015-3728
Beslut
att med stod av 25 kap 10§ skollagen (2010:800) godkanna fly huvudman for Familjedaghemmet
Berguvarna AB som har bedrivit pedagogisk omsorg i hemmet sedan 2009.
Familjedaghemmet Berguvarna AB har nytt organisationsnummer
559023-659 fran och med oktober 2015 samt,
att

med stod av 25 kap 10 § skollagen bevilja bidrag utifran av namnden besluiade
ersattningsnivaer for Ar 2015.

Arendet
I arendet foreligger tjansteskrivelse 2015-09-28.
Familjedaghemmet Berguvarna AB har bedrivit pedagogisk omsorg i hemrniljo sedan 2009 och har
tidigare varit en del av C-Foretagen yard och omsorg med organisationsnummer 769605-7533.
Fran och med oktober 2015 kommer Familjedaghemmet Berguvarna AB att vara fly huvudman for
verksamheten med ett nytt organisationsnummer 559023-6591. Det nya aktiebolaget drivs av tva
personer som arbetar i verksamheten varav en har barnskotamtbildning.
Familjedaghemmet Berguvarna drivs i enlighet med Friluftsframjandets pedagogik "I ur och skur".
Gmnden for verksamheten är laroplan for familjedaghem. Verksamheten prioriterar sma
barngrupper med blandade aldrar. Verksamheten i familjedaghemmet bedrivs i tva grupper i egna
hem, utomhus och i en gemensam lokal i Svartbacken.
Idag firms elva barn inskriva totalt och de bada gruppema traffas dagligen for gemensamma
aktiviteter. Familjedaghemmet ingar i den kommunala kohanteringen. Gruppema firms belagna i
Rickomberga och i Svartbacken. Familjedaghemmet Berguvarna samarbetar med andra
pedagogiska verksamheter som driver "I ur och skur" pedagogik.
Familjedaghemmet Berguvarna AB uppfyller de kvalitetskrav som stalls enligt Skollagen 25 kap 69§§ och skall dart& beviljas godk-annande. Bidrag utgar i enlighet med skollagen (2010:800) 25
kap 10-14§§. Uppfoljning sker genom kommunens tillsynsansvar 26 kap 4§.
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§ 194
Forlangning av entreprenadavtal - Solskenets forskola, UBN-2015-0928
Beslut
att forlanga avtalet med C FOretaget Yard och Omsorg, som driver Solskenets fOrskola pa
entreprenad, i ytterligare tva ar. Avtalet fOrlangs frau och med 1 juli 2016 till och med
30 juni 2018 enligt den option pa tva ar som utbildningsnamnden har enligt avtalet.
Arendet
I arendet foreligger tjansteskrivelse 2015-09-28
Solskenets forskola drivs sedan 2012 av C Foretaget Vard och Omsorg. Forsko1an ar belagen pa
Solskensgatan vid Granby backar. FOrskolan har idag 73 barn p1acerade och arbetar enligt Reggio
Emilia inspirerad pedagogik.
Den senaste uppfoljningen av Solskenets forskola 2014-02-06 visar att utbildningen i forskolan har
hog kvalitet och bedrivs i enlighet med forfattningarna. Avtalet som utbildningsnamnden tecknat
med entreprenoren fungerar tillfredsstallande for namndens ansvar som huvudman.
Det films ett stort behov av forskolep1atser i omradena Granby, Sa1abacke, Vaksala och Arsta. Den
tidigare barn- och ungdomsnamnden har under 2014 tillskrivit kommunstyren att det finns ett behov
av att bygga ut Solskenets forskola for att mota efterfragan pa forsko1ep1atser i ornradet.
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§ 195
Nytt avgiftstak for maxtaxa 2016, UBN-2015-10-05
Beslut
att skicka forslaget att hoja avgiftsnivaerna for maxtaxa inom fOrskola, fritidshemmet och annan
pedagogisk verksamhet fran och med 1 januari 2016 i enlighet med Skolverkets forordning
(2001:160) till kommunfullmaktige i Uppsala kommun att besluta.
Till namnden forelag tjansteskrivelse 2015-10-05. Skrivelsen rattades den 29 oktober da eft
raknefel hade infunnit sig — en hOjning fran 1 287 honor per mAnad till 1 313 honor per manad är
en hojning pa 2 procentenheter.
Arendet
Uppsala kommun erhaller statsbidrag for tillampning av maxtaxa inom fOrskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet enligt fOrordning (2001:160). Inkomsttaket i maxtaxan kommer att
indexeras, vilket innebar att den maximala avgiftsnivan kommer att hdjas varje ar. Skolverket
kommer att ange de nya hogsta avgiftsnivaerna i oktober varje ar och avgiftshojningama Oiler fran
och med januari ndstkommande ar.
Maxtaxan innebar att ett tak sans for hur hog avgiften far bli for olika familjer. AvgiftsnivAn hojdes
senast 1 juli 2015 och är for tillfallet 1 287 kr per manad for forsta barnet. Ny maxtaxa fran och
med 1 januari 2016 blir 1 313 kr per manad for forsta barnet vilket innebar en hojning med tre
procentenheter. Det är frivilligt fOr kommunema aft tillampa maxtaxa men de som gar det har ratt
till statsbidrag som kompensation for forlorade inffikter. SCB raknar fram ramama fOr statsbidraget
per kommun. Skolverket faststNller slutligt statsbidrag for kommande bidragsar senast den sista
december varje 6.r.
Statsbidraget betalas ut av Skolverket tvâ ganger per ar, senast den 31 mars och 30 september med
halften av bidraget per gang. Skolverket beraknar aft kommunens avgiftsintakter kommer att Oka
genom de hOjda avgiftsnivaema och darfor minskas statsbidraget i motsvarande omfattning.
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§ 196
Uppfoljning av strukturersattning for forskola, grundskola och gymnasieskola,
UBN-2015-4146
Beslut
att faststAlla foreslagna former for uppfOljning av hur strukturersattningen anvands for olika
atgarder och hur dessa bidrar till okad maluppfyllelse
att

faststhll a foreslagna former for utvardering av hur modellerna bidrar till en likvardig forskola
och skola

Sammanfattning
I arendet foreligger tjansteskrivelse 2015-10-05
Strukturersatningen ska kompensera for systematiska skillnader mellan olika enheter och darmed
ge barn och elever likvardiga forutsattningar att na malen med utbildningen, oberoende av vilken
skola eleven gar i. For att s&erstalla att strukturersattningen bidrar till okad maluppfyllelse och en
likvardig forskola och skola ska strukturersattningen foljas upp och modellerna utvarderas.
FOr aft folja upp vilka atgarder som vidtagits vid enhetema och hur dessa har bidragit till Okad
maluppfyllelse fyller enheterna i en mall for uppfoljning. Mallen innehaller &Order, aktiviteter,
kostnader och resultat. Atgarderna sammanstNlls och de redovisade resultaten jamfors med till
exempel resultat pa nationella prov. PA langre sikt kommer redovisade atgarder ocksa aft analyseras
i forhallande till enhetemas resultatutveckling Over tid.
I syftet att s&erstalla att modellerna bidrar till att fordela resurser efter behov, kommer modellens
utfall att jamforas med andra faktorer som skulle kunna forutsaga behov hos eleven PA langre sikt
kommer analyser att goras for att undersoka om skillnadema mellan skolenhetema faktiskt minskar.
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§ 197
Sammantradestider for utbiklningsnamnden, utbildningsnamndens arbetsutskott och
skolformsutskotten ar 2016, UBN-2013-4197
Beslut
Utbildningsnamnden beslutar att andra starttid for arbetsutskottets miite fran klockan 13.00 till
klockan 14.00. I Ovrigt enligt forvaltningens fOrslag
aft sammantrade med utbildningsnamnden under 2016 ska aga rum 24 februari, 30 mars,
27 april, 1 juni, 22 juni, 31 augusti, 5 oktober, 2 november, 30 november och 21 december,
att arbetsutskottet ska samraantrada 15 februari, 21 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni,
22 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december.
att skolforinsutskotten ska sammantrada 10 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 8 juni,
17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 7 december.
Arendet
Forslaget bygger pA kommunens arendegang.
Utbildningsnamnden sammantrader Id 15.00 och utbildningsnamndens arbetsutskott sammantrader
kl 14.00.
Skolforuisutskottet beslutar var och en tiden for sammantradet. Sammantradesdagen krockar med
kommunstyrelsens moten den 10 februari och 19 oktober.
Oppositionen avger sarskilt yttrande, bilaga 2.
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§ 198
Revidering av program for lokaler i forskola, grundskola - F-9, UBN-2015-4229
B eslut
att godkanna Generellt program for lokaler, forskola och grundskola F-9, daterat 2015-09-13;
samt
att upphava tidigare beslut om generellt program for lokaler, fbrskola och grundskola F-9, daterat
2010-04-30.
Reservationer
Alliansen yrkar pa aterremiss enligt bilaga 3.
Arendet
I arendet forligger tjansteskrivelse 2015-10-23
Det generella programmet for lokaler och utemiljoer for forskola och grundskola F-9 och
fritidshem, beskriver Uppsala kommuns gemensamma syn pa lokaler och stodjer den pedagogiska
verksamheten i forskola och grundskola. Programmet tjanar som vagledning och inspiration vid
ny-, om- och tillbyggnad och som sted for utveckling av modema pedagogiska arbets- och
organisationsformer.
Uppsala kommun har efter tidigare beslut fatt en ny organisation och behov finns dar-for att anpassa
programmet till detta. Vidare har kostnaden for pedagogiska lokaler generellt hamnat hogre an hos
jamforbara kommuner.
Vid investeringar i ny-, om- och tillbyggnader är det fOr Uppsala kommun angelaget aft skapa
langsiktigt hallbara totallosningar. Det generella programmet skall vara en hjalp i detta genom att
tyiliga hay stalls pa lokaler och utemiljo.
Namnden fOreslas godkanna Generellt program for lokaler - forskola och grundskola, daterat 201509-13 med vissa justeringar. Namnden foreslk upphava sitt beslut fran om Lokalprogram for
forskolor daterat 2010-04-30.
Yrkanden
Alliansen yrkar om aterremiss av arendet.
Ordforande yrkar bifall till fOreliggande forslag.
B eslutsgang
Ordforande staller proposition pa alliansens yrkan de om aterremiss mot foreliggande forslag och
finner att namnden beslutat enligt forslag.
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§ 199

Detaljplan for kv Luthagsstranden, Uppsala kommun, dnr PBN 2013-001600
Beslut
Utbildningsnamnden beslutar
att som svar pg. Detaljplan for kv Luthagsstranden, Uppsala kommun, till plan och
byggnadsnamnden avge i arendet upprattat forslag till yttrande.
Arendet
I arendet forligger tjansteskrivelse 2015-10-23
Detaljplanen innebar i korthet att nya bostader foreslas uppfOras langs med Luthagsesplanaden som
en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. Angering till kvarteret avses ske via en ny
lokalgata som aven kan anvandas for angoring till skolan och idrottshallen. Parkeringar till de nya
bostaderna ska losas mom den nya fastigheten i parkeringsgarage.
Uppforande av nya byggnader ska ta hansyn till skolans verksamhet samt det allmanna A.-strak som
i den Ostra delen av planomradet. Platsen for fly bebyggelse ar utsatt for buller Mil
Luthagsesplanaden och fran janavagen (Dalabanan), sarskild hansyn ska tas till detta vid placering
och utformning av den nya bebyggelsen samt tillkommande vistelseytor.
Utbildningsnamnden har av plan- och byggnadsnamnden inbjudits att yttra sig Over rubricerad
planprogram. Underlaget for forslaget finns pa www.uppsala.seistadsutveclding.
Forslag till yttrande har upprattats.
Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 200
Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera
Beslut
att lagga inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera till handlingama.
Arendet
Till namnden anmals foljande inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag med mera:
For information — Symposium Ensamkommande barn
Uppsagning av avtal — Gymnasial NIU-avtal Lidingb stad

§ 201
Delegationsbeslut
Beslut
att lagga anmalda delegationsbeslut till handlingarna.
Arendet
Delegationsbeslut frAn och med 2015-10-01 till och med-2015-10-31enligt foljande
Delegationsbeslut frfin och med 2015-06-01 till och med-2015-09-30
• Beslut om omedelbar avstangning
• Beslut om placering sarskild undervisningsgrupp
• Beslut om anpassad studiegA-ng
• Stallforetradarskap vid forskolechefs frAnvaro
• Redovisning av Atgarder med anledning av beslut + komplettering
• Placering i fritidshem och pedagogisk omsorg
• Beslut om rat till omsorg under tid dA forskola eller fritidshem inte erbjuds
• Plats i forskola, fritidshem, pedagogisk omsorg — utokad tid
• Sarskild overenskommelser
• Tillsyn pa forekommen anledning
• Skolskjuts enligt reglemente
• Busskort med befintlig linjetrafik
• Resor mellan bostad och skola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
l
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Uppsala

UTBILDNINGSNAMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum: 2015-10-28

§ 202
Uppfoljning skolklagomal
Beslut
aft lagga anmalda skolklagomal till handlingarna
• Juli 2015
• Augusti 2015
• September 2015

§ 203
Anmalan av namndens protokoll samt utskottsprotokoll
Beslut
att. lagga anmalda protokoll till handlingarna.
Arendet
Till namnden anmals foljande protokoll:
Protokoll fran facklig samverkan
• Protokoll fran 21 oktober
Protokoll fran utskott
• Forskoleutskottet den 14 oktober 2015
• Grundskoleutskottet den 14 oktober 2015
• Gymnasieutskottet 14 oktober 2015
• Arbetsutskottet den 19 oktober 2015

§ 204
Lindbacken
Senaste uppgift avseende Lindbackens fOrskola ar forskolan ska stà klar i februari 2016 och aft
besked gait ut per brev till koande foraldrar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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li1 upecela

UTBILDNINGSNAMNDEN

SA1VEVIANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum: 2015-10-28

§ 205
Amnalan deltagande pa kvalitetsdag den 23 oktober
Tva representanter fran utbildningsnamndens fOrskoleutskott deltog pa. kvalitetsdagen den 23
oktober.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Arende 7
Uppfoljning av grundskolans skolval 2015
Sarskilt yttrande
M, FP, C och KD
Ndr den rodgrona majoriteten i Uppsala kommun tilltradde hasten 2014 andrades de
gallande antagningsreglema far kommunens skolor. Den tidigare syskonforturen togs
bort till forman far relativ narhetsprincip med motiveringen att syskonforturen inte
har stod i skollagen. De nya antagningsprincipema innebar att syskon kan hamna pa
olika skolor. Vi anser att narhetsprincipen är barande och viktig, men vi menar aven
att syskonforturen kan utgora ett viktigt undantag.
Vi viii att syskonfortur i kombination med narhetsprincipen aterinfors som en del av
urvalskriterierna i de ldgre arskurserna. Det är en trygghet for barn att fâ g5. pa
samma skola som sina syskon, samtidigt som det gar det ldttare for familjen att
slippa skjutsa och hamta barnen vid flera olika skolor. Vi anser aven att det är viktigt
att sarskilda skal kan anforas vid skolvalet.
Det hela handlar om hur kommunen vdljer att tolka narhet till hemmet. Skillnaden
ligger i om man som i Uppsala strikt gar efter principen "narmast far platsen" eller
om det handlar om narhet, det vill saga en skola inom rimligt avstand, som man
exempelvis gjort i Stockholm. Syskonfortur och sarskilda skal kan aldrig ga fore
barns rattighet till en placering vid en skolenhet nara hemmet, men kan skapa
trygghet for bade barnet och familjen.
Mimed atergar majoriteten i Uppsala till ett forlegat system som innebar att endast
elevens bostadsadress avgor skolplaceringen.
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Bilaga 2

_ARENDE 15
ANGAENDE SAMMANTRADESTIDER

Majoriteten i Utbildningsnamnden fOreslar att samdiga namndmOten och samdiga arbetsutskott
under 2016 ska fOrlaggas till dagtid. Denna lOsning medfOr Okade kostnader for namndens
politiska insatser. Okade kostnader pa detta omrade tillats kosta pengar — nagot som tas fran
verksamhetens karna — da fritidspolitiker erhaller ersattning fOr fOrlorad arbetsinkomst.

Faststallandet av sammantradestider ar ett centralt satt att styra vilka yrkesgrupper som kan ftnnas
representerade i kommunens beslutande organ. Med en bred representation av heltidsarbetande
manniskor, vars arbete kraver hog narvaro pa arbetsplatsen, sa mOjliggOrs inte bara en starkare
demokratisk fOrankring utan aven bathe fOrutsattningar for kloka och valgrundade beslut.

Den radande ordningen motverkar dessvarre just denna ambition, att skapa bred demokratisk
fOrankring och bred representation av yrkesarbetande manniskor. Det ãr djupt olyckligt och
behOver beaktas i Utbildningsnamndens arbete framover.

Alliansen i Utbildningsnarnnden vill darfOr tillbakavisa majoritetens linje, att lagga samtliga
namndm.oten pa dagtid. Samtliga namndmOten behOver istallet fOrlaggas till kvallstid av namnda
orsaker.

Christopher Lagerqvist (M)
Anna Mandl (FP)
Kenny Jonsson (C)
Martin Wisell (KD)
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Bilaga 3

Yrkande om aterremiss pa arende 16. Revidering for program for lokaler i forskola, grundskola F-9
Vi yrkar att arendet aterremitteras.
Motivering
Normalstorleken pa bamgrupperna bdr vara mindre an 18. I praktiken riskerar siffran 18 att bli
styrande for gruppstorleken, aven om det i handlingen endast talas om "tekniska
dimensioneringskrav". Darigenom blir det i praktiken svart att genomfora politiska ambitioner om
minskade gruppstorlekar. Fran den politiska majoriteten har det uttalats en vilja att minska
barngruppemas storlek, vilket vi valkomnar. Tekniska dimensioneringskrav for stone gruppstorlekar
kan da verka fordyrande. Vi är aven tveksamma till and& stora forskolor. En forskola bor darfor i
normalfallet inte besta av mer an sex bamgrupper.
Programmet behover tydligare peka ph mojligheten att integrera forskolor i fastigheter med andra
verksamheter, offentliga saval som privata. Detta galler bade vid nybyggnad och vid tillkomst av
forskolor i befintliga byggnader. Genom att exploatera en yta i flera vaningar kan ekonomin i
investeringama forbattras. Programmet bor uttryckligen peka pa denna mojlighet. Aven villor bor
kunna omvandlas till forskolor.

V
Christopher Lager ist (M)
Anna Manell (FP)
Kenny Jonsson (C)
Martin Wisell (I(D)

