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Uppsala 
U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

Plats och tid: 

Ledamöter: Reidar Andersson ( M ) 
Sara Hägerström ( M ) , t o m § 89 
Lennart Köhler (MP), t o m § 89 
Kajsa Ragnarsson (V) 
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Linda Eskilsson (MP), 1 :e vice ordf 
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Madeleine Andersson ( M ) 
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Lennart Köhler (MP), fr o m § 90 
Sverker Åslund (V) 
Anna Manell (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell ( K D ) 

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör och handläggande tjänstemän 

Justerare: Marta Obminska ( M ) Paragrafer: 82-110 
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plats och tid: 
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Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 
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Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2(21) 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§82 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att Marta Obminska (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 4 maj 

2015. 

Ärendet 
Marta Obminska (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 4 maj 
2015. 

§83 

Lastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Ärende 22 utgår 
CrossRoad 
Rapporter från samrådsmöten 
Särskild partiaktivitet 

§84 

Rutiner för skolpliktsbevakning 

Förvaltingen informerar om rutiner för skolpliktsbevakning för grundskoleelever. 

Gabriella Lange (M) frågar om hur många som fått sina förstahandsval ti l l grundskolan. 

Förvaltningen redovisar att 88 procent fått sitt förstahandsval. Förvaltningen kommer ge nämnden 
redovisning av utfallet av skolvalet. 

Utdragsbestyrkande 



3(21) 

Uppsala 
• • K O M M U N 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§85 

Cross Road 

Marta Obminska (M) frågar om den pedagogiska verksamheten vid Cross Road. 

Förvaltningen återkommer ti l l nämnden med redovisning av verksamheten. 

§86 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Förvaltningen informerar om det systematiska kvalitetsarbetete, att en projektgrupp med 
projektledare är utsedd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§87 

Lörändring av utbildningarnas placering i de kommunala gymnasieskolorna. Dnr UBN-2015-
1633 

Beslut 
att bygg- och anläggningsprogrammet, fordon- och transportprogrammet och 

introduktionsprogrammet individuellt alternativt på Bolandgymnasiet flyttas ti l l 
Jällagymnasiet, 

att estetiska programmet på GUC flyttas t i l l Lundeilska skolan, 

att vård- och omsorgsprogrammet på Lundellska skolan flyttas t i l l Katedralskolan., 

att delar av Fyrisskolan även efter Tiundaskolans renovering används som grundskola, 

att Bolandgymnasiet och GUC avvecklas som varumärken, 

att uppdra t i l l förvaltningen att undersöka möjligheten att flytta el- och energiprogrammet från 
Ekebygymnasiet t i l l Jällagymnasiet, 

att uppdra ti l l förvaltningen att säkerställa att pågående översyn av lokalkostnadsfördelningen 
mellan förskola, grundskola och gymnasieskola samt pågående arbete med ramavtal avseende 
pedagogiska lokaler, som bland annat reglerar kontraktslängd och förtidslösen, genomförs 
under 2015, 

att uppdra t i l l förvaltningen att ta fram en strategi för att öka attraktiviteten för 
yrkesutbildningarna, och 

att målsättningen är att flyttarna ska vara genomförda senast läsåret 2017/2018. 

Reservationer 

Pär Sehlstedt (SD) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande. 

Anna Manell (FP) reserverar sig enligt bilaga 1. 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-04-13. 

I kommunens Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) finns en målsättning om att andelen 
elever som fullföljer sina gymnasiestudier ska öka. I IVE:n för perioden 2015-2018 anges också ett 
årligt effektiviseringskrav på gymnasieskolan om 10 mkr. 

Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

I februari 2015 fick förvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att förelägga nämnden förslag 
på förändringar för att år 2018 nå en budget i balans. Målsättningen är också att förbättra de 
pedagogiska resultaten för samtliga enheter var för sig samt för kommunal gymnasieskola som 
helhet. Den kommunala gymnasieskolan ska erbjuda utbildningar som ger eleverna förutsättningar 
att fullgöra sina gymnasiestudier. Det förutsätter en effektiv organisation med tydliga roller och 
ansvarsfördelning på alla nivåer för att möjliggöra ett tydligt pedagogiskt ledarskap samt effektiv 
resursanvändning. 

Yrkanden 
Pär Sehlstedt (SD) yrkar i första hand att nämnden återremitterar ärendet för att ett svar från 
Uppsala kommun Skolfastigheter AB om vad Bolandgymnasiets lokaler kan användas till i ett fall 
där de inte använda för gymnasieskola samt att alternativa handlingsförslag för besparingar 
framarbetas. Vidare yrkar Pär Sehlstedt (SD) att förslaget t i l l beslut avslås. 

Anna Manell (FP) yrkar återremiss på att vård- och omsorgsprogrammet på Lundeilska skolan 
flyttas ti l l Katedralskolan, i övrig yrkas bifall t i l l förslaget. 

Caroline Andersson (S) yrkar, med instämmande av Marta Obminska (M), bifall t i l l föreliggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Pär Sehlstedts (SD) och Anna Manells (FP) yrkanden om 
återremiss mot att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner bifall t i l l att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Vidare ställer ordföranden proposition på Pär Sehlstedts (SD) yrkande om avslag mot bifall och 
finner att nämnden beslutat enligt förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

JA (UP 
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Uppsala 
• " K O M M U N U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§88 

Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna. Dnr UBN-
2015-1487 

Beslut 
att med Caroline Anderssons (S) yrkande revidera gymnasieskolans utbud med anmälda 

korrigeringar inför gymnasievalet i maj 2015 enligt förslag i ärendet, och 

att uppdra til l förvaltningen att informera de elever som i preliminärvalet i februari 2015 sökt de 
utbildningar som beslutas utgå ur gymnasieutbudet för läsåret 2015/2016. 

Reservationer 

Pär Sehlstedt (SD) reserverar sig ti l l förmån för eget yrkande. 

Anna Manell (FP) reserverar sig enligt bilaga 1. 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 2. 

Kenny Jonsson (C) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 3. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-04-13.1 tjänsteskrivelsens bilaga av utbud anmäls 
följande korrigeringar i revidering av utbud för läsåret 2015/2016: 

Fordons- och transportprogrammet - inriktning karosseri och lärling. 
Kvarstår som lärlingsutbildning 2015/2016. 

Hotell- och turismprogrammet - inriktning turism och resor. 
Utgår som lärlingsutbildning 2015/2016. 

Hantverksprogrammet - inriktning textil design. 
Utgår som lärlingsutbildning 2015/2016. 

WS- och fastighetsprogrammet - inriktning fastighet. 
Utgår som skolförlagd utbildning 2015/2016. Kvar som lärlingsutbildning 2015/2016. 

WS- och fastighetsprogrammet - inriktning kyl- och värmepumpsteknik. 
Utgår som lärlingsutbildning 2015/2016. 

Naturvetenskapsprogrammet - bioteknisk spetsutbildning med riksintag 
Utgår 2015/2016 då Skolverket kräver enligt förordningen om försöksverksamhet med gymnasial 
spetsutbildning ett etablerat samarbete mellan SLU och Katedralskolan. Detta samarbete är nu 
avslutat och därmed upphör antagningen ti l l den biotekniska utbildningen. 

Justerandes sign 

rf+ 1 om 1 e 
Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

Det totala antalet elever som antagits ti l l gymnasieskolans åk 1 mellan åren 2010 til l 2014 har 
minskat från 3 968 år 2010 til l 3 251 under 2014. Andelen antagna på yrkesprogrammen har 
minskat från 30,25 procent ti l l 20,18 procent under samma tidsperiod (för elever folkbokförda i 
Uppsala har andelen minskat från 24,4 procent ti l l 14,2 procent). 

På grund av det låga antalet sökande t i l l främst yrkesprogrammen täcker programersättningen i 
många fall inte kostnaden för att driva programmen och erbjuda ett stort utbud av inriktningar. Den 
låga fyllnadsgraden innebär höga lokal- och undervisningskostnader. För flertalet av dessa 
utbildningar är dessutom arbetsmarknaden osäker. 

Ur ett elevperspektiv innebär förslagen ti l l beslut att de som för närvarande går i årskurs 1 och ännu 
inte valt inriktning kan välja alla de inriktningar som fanns i utbudet hösten 2014. De elever som 
går i årskurs 2 och 3 kan givetvis avsluta sina utbildningar. Däremot kommer de elever som väljer 
en utbildning eller ett program med en inriktning som utgår ur utbudet för läsåret 2015/2016 att 
behöva underrättas per brev från gymnasieantagningen om förändringen. Det står eleverna fritt att 
antingen stå kvar vid sitt andrahandsval eller göra ett helt nytt val t i l l omvalsperioden. 

Yrkanden 
Caroline Andersson (S) yrkar, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att intag til l 
flygteknikutbildningen kvarstår t i l l hösten 2015, då det ger Sigtuna kommun goda förutsättningar 
att överta utbildningen. I övrigt yrkar Caroline Andersson (S), med instämmande av Marta 
Obminska (M), i enlighet med föreliggande förslag. 

Kenny Jonsson (C) yrkar att Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon 
och Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport bör erbjudas inom den kommunala 
gymnasieutbildningen alternativt att dessa utbildningar erbjuds som lärlingsutbildningar. 

Pär Sehlstedt (SD) yrkar att Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon 
och Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport ingår i gymnasieskolans 
programutbud för läsåret 2015/2016. 

Anna Manell (FP) yrkar återremiss på ärendet för ytterligare utredning om Estetiska programmet 
med inriktningarna dans och teater samt att Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning 
anläggningsfordon kan kvarstå som programutbud i Uppsala kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anna Manells (FP) yrkande om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner bifall t i l l att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer proposition på Kenny Jonssons (C) yrkande mot eget och finner bifall till 
föreliggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på Pär Sehlstedts (SD) yrkande mot eget och finner bifall till 
föreliggande förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§89 

Revidering av särskilda satsningar för gymnasieskolan. Dnr UBN-2015-1634 

Beslut 

att ta bort tillägg för estetiska varianter från och med höstterminen 2017, 

att ta bort tillägg för dans från och med höstterminen 2017, 

att ta bort ersättningen ti l l studier vid utlandsskolor när avtalen med berörda skolor löper ut, 

att ta bort subventioneringen av gymnasiemässan från och med 2016, och 

att halvera ersättningen för samordning av lärlingsutbildning från och med 2016. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig i form av särskilt yttrande, bilaga 2. 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig enligt bilaga 4. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-04-13. 

Ca 25 miljoner Icronor lyfts idag från skolornas programersättningar för att finansiera politiska 
satsningar. Detta är satsningar som i huvudsak kompletterar och fördjupar det statliga uppdraget 
uttryckt i skollag och gymnasieförordning. I syfte att frigöra mer resurser t i l l ordinarie lagstadgad 
verksamhet föreslås utbildningsnämnden besluta om förändringar angående särskilda satsningar för 
gymnasieskolan. Härigenom möjliggörs en resursanvändning som optimerar insatser med fokus på 
högre måluppfyllelse. 

Yrkanden 
Marta Obminska (M) yrkar att ersättningen ti l l studier vid utlands skolor kvarstår och att ersättning 
för samordning av lärlingsutbildning kvarstår i sin helhet. I övrigt yrkar Marta Obminska (M) bifall 
till föreliggande förslag. 

Caroline Andersson (S) yrkar avslag på Marta Obminskas (M) yrkanden och bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marta Obminskas (M) yrkande mot eget och finner bifall t i l l 
föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§90 

Svar på Kommunrevisionens granskning av avtalshantering, Uppsala kommun. Dnr UBN-
2015-0407 

Beslut 
att i enlighet med förslag avge svar på rapport om granskning av avtalshantering i Uppsala 

kommun ti l l Kommunrevisionen, och 

att uppdra t i l l förvaltningen att förelägga nämnden reviderad internkontrollplan med förslag om 
säkerställande av nämndens avtalshantering. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-02-23. 

Bakgrunden til l revisionen är att svara på frågan hur Uppsala kommun hanterar sina avtal. 
Granskningen gjordes i oktober 2014. Revisionens bedömning är att kontroll och hantering av 
tecknade avtal inte är tillfredsställande i alla delar. Kommunens avtalsregister är inte aktuellt. Det 
fmns också ett stort antal avtal som inte lagts in i avtalsdatabasen. I vissa fall har det gjorts köp som 
ligger över direktupphandlingsgränsen från leverantörer som inte är upphandlade, vilket är i strid 
med lagen om offentlig upphandling (LOU). Revisionens samlade bild är att det finns ett flertal 
utvecklingsområden gällande avtalshanteringen. 

Utbildningsnämnden instämmer i revisionens rekommendationer att nämnden behöver säkerställa 
och ha kontroll över att alla avtal är aktuella och finns registrerade i avtalsregistret. Vidare behövs 
en översyn så att inga otillåtna köp över direktupphandlingsgränsen görs. Attestanterna bör få 
utbildning och information om hur man hittar relevant avtalsinformation. 

Yrkanden 
Caroline Andersson (S) yrkar, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, att ge 
förvaltningen i uppdrag förelägga nämnden reviderad internkontrollplan med förslag om 
säkerställande av nämndens avtalshantering. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§91 

Uppföljning av förskolor som bedrivs på entreprenad - Bullerbyns, Solskenets och Tallens 
förskolor. Dnr UBN-2015-070 

Beslut 
att lägga uppföljningarna t i l l handlingarna, och 

att godkänna föreslagna reviderade rutiner för klagomålshantering för förskolor som bedrivs på 
entreprenad. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-09. 

Den tidigare barn- och ungdomsnämnden har skrivit avtal med C-företaget vård och omsorg om 
driften av förskolorna Bullerbyns förskola, Solskenets förskola och Tallens förskola. Av avtalen 
framgår att entreprenören ska bedriva verksamheten utifrån kraven i skollagen och läroplanen samt 
andra tillämpliga författningar. Visst innehåll preciseras i avtalen. Avtalen, uppföljningen av dessa 
och återkopplingen til l entreprenören är de sätt nämnden använder för att ta sitt huvudmannaansvar 
för förskolorna. Uppföljning av avtal sker årligen. 

Vart tredje år genomför nämnden en egen uppföljning/utvärdering av hur entreprenören uppfyller 
sina skyldigheter enligt skollag, läroplan och avtal. Denna uppföljning sker genom att en anpassad 
undersökning enligt nämnden tillsynsmodell för fristående förskolor genomförs. Undersökningen 
har genomförts i februari 2015. 

Utifrån uppföljningen kan konstateras att utbildningen på förskolorna genomförs i enlighet med 
författningarna och att de avtal nämnden skrivit med entreprenören fungerar för att nämnden ska ta 
sitt ansvar som huvudman. 

De tidigare klagomålsrutinerna som barn- och ungdomsnämnden fattat beslut om föreslås revideras 
och anpassas ti l l utbildningsnämnden. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§92 

Yttrande till Lörvaltningsrätten angående överklagat beslut från Edda förskola. Dnr UBN-
2015-0284 

Beslut 

att avge yttrande t i l l Förvaltningsrätten i Uppsala enligt upprättat förslag. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig enligt bilaga 5. 
Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-04-15. 

Utbildningsnämnden (nämnden) beslutade den 11 februari 2015 (§ 29) att inte godkänna Edda 
förskola AB att bedriva en förskola med tre avdelningar på Bandstolsvägen 2 i Gottsunda, Uppsala 
kommun. 

Edda förskola AB har överklagat nämndens beslut. 

Nämnden föreslås bestrida bifall t i l l överklagandet. 

Det kommer att innebära sådana påtagliga negativa följder på lång sikt för kommunens 
förskoleverksamhet som anges i 2 kap. 5 § andra stycket skollagen ifall Edda Förskola AB får 
godkännande för tre avdelningar på Bandstolsvägen i Gottsunda. Det är ofrånkomligt att titta på det 
behov av förskoleplatser som finns och som planeras att finnas inom kommunen i det område som 
är aktuellt. Något som också måste beaktas i sammanhanget, vid den helhetsbedömning som måste 
göras, är den närhetsprincip som gäller enligt skollagen (8 kap. 15 § skollagen). Barnen ska 
erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnens eget hem som möjligt. Det är vidare angeläget 
att de förskolor, både kommunala och fristående, som redan finns etablerade i Gottsundaområdet 
idag, ges möjlighet t i l l en stabil ekonomisk framtid. 

Yrkanden 
Marta Obminska (M) yrkar avslag på föreliggande förslag och yrkar bifall t i l l godkännande av Edda 
förskolas ansökan. 

Caroline Andersson (S) yrkar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marta Obminskas (M) yrkande mot eget och finner bifall t i l l 
föreliggande förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§93 

Ansökan från L O K S AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasiesärskola i Uppsala kommun (Dnr 32-2015:864). Dnr UBN-2015-0851 

Beslut 

att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker LOKS AB:s ansökan. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig enligt bilaga 6. 
Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-17. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från LOKS AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola vid Livets Ords 
Kristna Skola Emanuelgymnasiet i Uppsala kommun med start 2016/2017. 

Minskningen av antalet folkbokförda elever i Uppsala från 165 elever 2011 ti l l 95 elever samma 
period 2014 på de kommunala gymnasiesärskolorna, i kombination med ytterligare ökning av 
antalet fristående gymnasiesärskolor, medför stora ekonomiska och organisatoriska problem för de 
kommunala gymnasiesärskolorna. 

Yrkanden 
Marta Obminska (M), Anna Manell (FP) och Martin Wisell (KD) yrkar bifall t i l l ansökan om 
nyetablering av fristående gymnasieskola. 

Caroline Andersson (S) yrkar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marta Obminska (M), Anna Manell (FP) och Martin Wisell 
(KD) yrkande mot eget och finner bifall t i l l föreliggande förslag. 

Justerandes sign A Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§94 

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Kunskapsgymnasiet i Uppsala kommun (Dnr 32-
2015:779) 

Beslut 
att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker Kunskapsskolan i 

Sveriges ansökan om utökning av befintligt utbud vid Kunskapsgymnasiet i Uppsala. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP) och 
Martin Wisell (KD) reserverar sig enligt bilaga 7. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-24. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från 
Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Kunskapsgymnasiet i Uppsala kommun med start 2016/2017. 
Kunskapsskolan i Sverige AB önskar utöka med programmen Teknikprogrammet inriktning 
samhällsbyggnad och miljö samt Vård - och omsorgsprogrammet. 

Eftersom minskningen av antalet elever i kombination med ökningen av antalet fristående 
gymnasieskolor har medfört ekonomiska problem för kommunala gymnasieskolor samt att antalet 
elevplatser på de aktuella programmen redan fmns i tillräcklig omfattning för att täcka behovet så 
föreslås Utbildningsnämnden att avstyrka Kunskapsskolan i Sveriges ansökan. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar tillstyrkan ti l l ansökan den del som avser Teknikprogrammet inriktning 
samhällsbyggnad och miljö då den inte finns som utbud i Uppsala kommun. 

Marta Obminska (M), Anna Manell (FP) och Martin Wisell (KD) yrkar bifall t i l l ansökan om 
utökning av utbud vid Kunskapsgymnasiet i Uppsala. 

Caroline Andersson (S) yrkar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ICenny Jonssons (C) yrkande mot eget och finner bifall i enlighet 
med föreliggande förslag. 

Vidare ställer ordföranden proposition på Marta Obminska (M), Anna Manell (FP) och Martin 
Wisell (KD) yrkande mot eget och finner bifall t i l l föreliggande förslag. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

TA 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§95 

Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid ProCivitas Privata Gymnasium i Uppsala 
kommun (Dnr 32-2015:779). Dnr UBN-2015-0836 

Beslut 
att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker ProCivitas Privata 

Gymnasium ABs ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid ProCivitas Privata Gymnasium i Uppsala. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Anna Manell (FP) och 
Martin Wisell (KD) reserverar sig enligt bilaga 8. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-24. 

Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från ProCivitas 
Privata Gymnasium AB ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid ProCivitas Privata Gymnasium i Uppsala med start 2016/2017. 
ProCivitas Privata Gymnasium AB ansöker om att starta programmen naturvetenskapsprogrammet 
inriktning naturvetenskap, samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap och 
inriktning beteendevetenskap samt ekonomiprogrammet inriktning ekonomi och inriktning juridik. 

Eftersom minskningen av antalet elever i kombination med ökningen av antalet fristående 
gymnasieskolor har medfört ekonomiska problem för kommunala gymnasieskolor samt att antalet 
elevplatser på de aktuella programmen redan fmns i tillräcklig omfattning för att täcka behovet så 
föreslås Utbildningsnämnden att avstyrka ProCivitas Privata Gymnasium AB:s ansökan. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) och Caroline Andersson (S) yrkar bifall t i l l föreliggande förslag. 

Marta Obminska (M), Anna Manell (FP) och Martin Wisell (KD) yrkar bifall t i l l ansökan om 
nyetablering av fristående gymnasieskola. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marta Obminska (M), Anna Manell (FP) och Martin Wisell 
(KD) yrkande mot Kenny Jonssons (C) och eget yrkande och finner bifall t i l l föreliggande förslag. 

Justerandes sign A Utdragsbestyrkande 3 (|f) u 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§96 

Särskilt samverkansavtal med Södertälje kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-1375 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Södertälje kommun 

enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-03-23. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NlU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§97 

Särskilt samverkansavtal med Sundbybergs kommun för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). Dnr UBN-2015-1141 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Sundbybergs 

kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-23. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NlU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Justerandes sign fV \ Utdragsbestyrkande Té mj T 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§98 

Särskilt samverkansavtal med Luleå kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). 
Dnr UBN-2015-1337 

Beslut 
att teckna samverkans avtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Luleå kommun 

enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-03-23. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NlU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§99 

Särskilt samverkansavtal med Härjedalens kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-1176 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med Härjedalens 

kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-03-20. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NlU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Justerandes sign 

AA A> 
Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§100 

Särskilt samverkansavtal med Västerås kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-1488 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), tennis med 

Västerås kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-16. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NlU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§101 

Särskilt samverkansavtal med Upplands-Bros kommun för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). Dnr UBN-2015-1743 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), golf med 

Upplands-Bros kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-04-16. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NlU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Justerandes sign A r\ Utdragsbestyrkande 

Ak (PJ rf 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§102 

Särskilt samverkansavtal med Mora kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). 
Dnr UBN-2015-1609 

Beslut 
att teckna samverkans avtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med 

Mora kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-04-16. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NlU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

§103 

Särskilt samverkansavtal med Salems kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU). Dnr UBN-2015-1744 

Beslut 
att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), golf med 

Salems kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-04-16. 

Uppsala kommun erbjuder via Celsiusskolan Sveriges största utbud av nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU). 20 specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. För att 
garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomför idrottsdelen i NlU-utbildningarna i samarbete 
med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Justerandes sign TAT\ Utdragsbestyrkande 

HA [V A 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§104 

Kartläggning av lärarlegitimationer 

Förvaltningen informerar om den pågående kartläggningen av behöriga lärare inom förskolan och 
grundskolan. Enligt lag från och med den 1 juli 2015 Icrävs legitimation som förskollärar- och 
lärartjänster. 

§105 

Strategisk lokalplanering pedagogiska lokaler 

Förvaltningen informerar om arbetet med strategiska lokalplanering av pedagogiska lokaler. 
Generellt lokalprogram inom förskola och grundskola ska revideras. 

§106 

Rapporter från samråd 

Martin Wisell (KD) informerar från möte med FUB. 

Agneta Boström (S) informerar från programråd Vård- och omsorgsprogrammet. 

Linda Eskilsson (MP) informerar från programråd Fordons- och transportprogrammet. 

§107 

Särskilt partiaktivitet 

Caroline Andersson (S) anmäler särskild partiaktivitet för S, MP och V den 16 april 2015. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§108 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m m 

Beslut 

att lägga inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag/domar m m ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag/domar m m: 

Utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämnden "Uppföljning avprogramråd och yrkescollege" 
Skolinspektionen "Återlcallelse av godkännande för den fristående grundskolan Valesala 

friskola i Uppsala kommun" 
• Protokoll från facklig samverkan den 18 mars 2015 

Protokoll från facklig samverkan den 7 april 2015 
• Protokoll från facklig samverkan den 15 april 2015 

Delegationsbeslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut ti l l protokollet. 

Ärendet 
Delegationslistor tagna från och med januari 2015 och med 22 april 2015 anmäls till nämnden. 

§109 

Justerandes sign A I K \ Utdragsbestyrkande 

Afir (JA tå 
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U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-22 

§110 

Anmälan av nämndens protokoll samt utskottsprotokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll t i l l handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 
• Protokoll från nämndsammanträde den 25 mars 2015 

Protokoll från förskoleutskottet den 8 april 2015 
• Protokoll från grundskoleutskottet den 8 april 2015 

Protokoll från gymnasieutskottet den 8 april 2015 
Protokoll från arbetsutskottet den 13 april 2015 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

U J 



UBN 2015-04-22 
§§ 87, 88, Bilaga 1 

Folkpartiet liberalerna lämnar följande reservation i ärende 6 och 7 

Ärende 6 

att vård- och omsorgsprogrammet på Lundellska skolan flyttas till Katedralskolan 

Vi menar att detta förslag behöver utredas ytterligare. En flytt till Katedralskolan, som ska 
renoveras, kan medföra flytt i två omgångar för elever, något som vi ser som olyckligt och 
kan medföra elevtapp. Dessutom bör det utredas om det finns möjligheter till optimering 
av redan färdiga lokaler för vårdrelaterade ämnen, exempelvis samverkan med KomVux på 
Linnéskolan. Fyrisskolan har också kapacitet att ta emot vård- och omsorgsprogrammet, 
vilket skulle medföra en flytt och inte fler. 

Folkpartiet liberalerna yrkade därför återremiss på denna att-sats i ärende 6 

Ärende 7 

- Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon 
Utbildningen ger utexaminerade elever en mycket god chans att få arbete, då yrket är ett 
bristyrke. Närmaste utbildning ligger i Stockholm och försvinner därmed från Uppsala, till 
nackdel för hela regionen. En flytt till Jälla skulle kunna ge nya möjligheter för samverkan 
med andra programinriktningar/utbildningar. 

- Estetiska programmet, inriktningarna dans och teater 
För kulturstaden Uppsala är det viktigt att ha olika typer av estetiska utbildningar även på 
gymnasial nivå. En flytt till Lundellska skulle kunna ge möjligheter att bredda 
elevunderlaget och på så sätt kunna behålla dans och teater i någon form, som elevens val 
eller utökad kurs, eller annan estetisk inrikting inom programmet. Folkpartiet anser att 
man inte utrett detta tillräckligt. 

Folkpartiet liberalerna yrkade därför återremiss på ärende 7. 

Anna Manell (FP) 

• f y f d © k 



UBN 2015-04-22 
§§ 87, 88, 89, Bilaga 2 

Ärende 6 och 7 samt 7.1 

Förändring av utbildningarnas placering i de kommunala gymnasieskolorna, 
Revidering av utbudet läsåret 2015/2016för de kommunala gymnasieskolorna samt 
Revidering av särskilda satsningar för gymnasieskolan 

Särskilt yttrande 

M , FP, C och KD 

Alliansen i utbildningsnämnden tar ansvar för att den kommunala gymnasieskolan ska 
komma i ekonomisk balans så att vi får utrymme för pedagogiska satsningar och 
stödjer därmed de förändringar som föreslås avseende de kommunala 
gymnasieskolorna. Dessutom hade Alliansen drygt 11 miljoner kronor mer ti l l 
gymnasiet än majoriteten i IVE/budgeten för år 2015. 

Förändringarna är i linje med det blocköverskridande arbete som påbörjades av 
Alliansen i Styrelsen för vård och bildning under den förra mandatperioden. Om vi 
hade varit i majoritet så hade vi fortsatt vårt påböljade arbete och ekonomin 
beräknades vara i balans redan år 2017. 

När vi var i majoritet så arbetade vi med nödvändiga förändringar, men mötte starkt 
motstånd från delar av den nuvarande majoriteten. Ett exempel är förseningen av 
flytten av GUC som ledde til l ökade kostnader på ungefär 18 miljoner kronor. 

Resurser för undervisning ska vara ändamålsenliga, utan att göra avkall på kvaliteten, 
samtidigt som lokaler ska nyttjas på ett effektivt sätt. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 



UBN 2015-04-22 
§ 88, Bilaga 3 

Särskilt yttrande m.a.a. Utbildningsnämndens beslut Revidering av utbudet för de kommunala 

gymnasieskolorna (UBN-2015-1487). 

Vi anser att dels Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon och dels 

Fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport fortsatt bör erbjudas inom den 

kommunala gymnasieutbildningen. Det finns en efterfrågan på marknaden som det ligger i 

kommunens intresse att hjälpa till att tillgodose. 

Ett alternativ är att ordna dessa utbildningar som lärlingsutbildningar. Detta bör skyndsamt utredas i 

samråd och samverkan med företrädare för branscher och företag. Möjligheterna till yrkesutbildning 

för vuxna inom dessa områden bör också beaktas. 

För Centerpartiet 

Kenny Jonsson Anna Johansson 



UBN 2015-04-22 
§ 89, Bilaga 4 

Ärende 7.1 

Revidering av särskilda satsningar för gymnasieskolan 

Reservation 

M, FP, C och KD 

Alliansen tar ansvar för att den kommunala gymnasieskolan ska komma i ekonomisk 
balans så att vi får utrymme för pedagogiska satsningar. Samtidigt hade Alliansen 
drygt 11 miljoner kronor mer till gymnasiet än majoriteten i IVE/budgeten för år 2015. 

Vi stödjer inte förslagen från majoriteten som innebär att ersättningen til l 
utlandsskolor tas bort eller att ersättningen för samordning av lärlingsutbildning 
halveras. Hade våra extra medel kunnat nyttjas så hade förändringarna varit mindre 
kännbara och dessa satsningar hade inte behövt tas bort. 

Vi yrkade avslag på förslaget och reserverar oss mot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 



UBN 2015-04-22 
§ 92, Bilaga 5 

Ärende 9.1 

Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagat beslut från Edda förskola 

Reservation 

M , FP, C och KD 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill stoppa etableringen av Edda 
Förskola med tre avdelningar på Bandstolsvägen i Gottsunda. De hänvisar ti l l att det 
skulle finnas en överetablering av förskolor i Gottsundaområdet som på sikt skulle 
kunna innebära negativa konsekvenser för övrig förskoleverksamhet i kommunen. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hänvisade tidigare till 2 kap 5 § i 
skollagen när de sökte lagstöd för sitt avslag. Edda Förskola har dock förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen innebär inte 
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna i Uppsala kommun. V i ställer oss kritiska till det 
angivna underlaget om överetablering och til l huruvida denna del av 2 kap. 5 § 
skollagen omfattar förskolor. I den detaljplan för det närliggande området norra 
Bäcklösa som antogs i kommunfullmäktige den 23 februari 2015 fastslogs det 
dessutom att det snart kommer finnas behov av en ny förskola med kapacitet för 130-
150 barn, endast 10 minuters gångväg från Bandstolsvägen. V i ifrågasätter således 
även att det finns en överetableringen av förskolor i området. 

I samband med utvecklingen av Dag Hammarskjöldsstråket och den stora 
inflyttningen som kommer att ske till närområdet kommer behovet av förskoleplatser 
att öka. Vi värnar varje familjs rätt att välja den barnomsorg, förskola och skola som 
passar deras barns behov bäst. Edda Förskola borde ha fått etablera en förskola på 
Bandstolsvägen i Gottsunda. 

Vi yrkade avslag på förslaget till beslut och reserverar oss mot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 



UBN 2015-04-22 
§ 93, Bilaga 6 

Ärende 10 

Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasiesärskola i Uppsala kommun 

Reservation 

M , FP och KD 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avstyrker LOKS AB:s ansökan 
om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasiesärskola i Uppsala kommun. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att kombinationen av 
sjunkande elevunderlag samt ytterligare ökning av antalet fristående 
gymnasiesärskolor medför stora ekonomiska och organisatoriska problem för de 
kommunala gymnasiesärskolorna och vil l därför inte tillåta att ytterligare en fristående 
gymnasiesärskola etablerar sig i kommunen. 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna värnar varje familjs och elevs rätt att 
välja den skola och huvudman som passar dem bäst. Vi sätter kvalitet och valfrihet 
före driftsform. 

Därför yrkade vi avslag på förslaget och reserverar oss emot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Martin Wisell (KD) 



UBN 2015-04-22 
§ 94, Bilaga 7 

Ärende 11 

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för 
en utökning av befintlig gymnasieskola 

Reservation 

M , FP och KD 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avstyrker Kunskapsskolan i 
Sveriges ansökan om utökning av befintligt utbud vid Kunskapsgymnasiet i Uppsala. 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att en minskning av antalet 
elever i kombination med ökningen av antalet fristående gymnasieskolor har medfört 
ekonomiska problem för kommunala gymnasieskolor. 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna värnar varje familjs och elevs rätt att 
välja den skola och huvudman som passar dem bäst. Vi sätter kvalitet och valfrihet 
före driftsform. 

Därför yrkade vi avslag på förslaget och reserverar oss emot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Martin Wisell (KD) 



UBN 2015-04-22 
§ 95, Bilaga 8 

Ärende 12 

Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en gymnasieskola 

Reservation 

M , FP och KD 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avstyrker ProCivitas Privata 
Gymnasium ABs ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid ProCivitas Privata Gymnasium i Uppsala. 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att en minskning av antalet 
elever i kombination med ökningen av antalet fristående gymnasieskolor har medfört 
ekonomiska problem för kommunala gymnasieskolor. 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna värnar varje familjs och elevs rätt att 
välja den skola och huvudman som passar dem bäst. V i sätter kvalitet och valfrihet 
före driftsform. 

Därför yrkade vi avslag på förslaget och reserverar oss emot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Martin Wisell (KD) 


