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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsnämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: utbildningsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Utbildningsnämndens protokoll måndagen 
den 27 september 2021 

Plats och tid  

Stationsgatan 12 i lokal Vattenhästen, vån 5, klockan  16:00-20:20 

Paragrafer  

91-104 

Justeringsdag  

Måndagen den 4 oktober 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Helena Hedman Skoglund, ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Jonas Segersam, justerare 

 

 

.............................................................…… 

Susanna Nordström, sekreterare 

Utbildningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-09-27 
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Utbildningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-09-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Helena Hedman Skoglund (L), ordf. 

Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice ordf., §§ 94-104, närvarar på distans 

Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordf., närvarar på distans 
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 
Pavlos Cavelier Bizas (S), närvarar på distans 

Jan-Åke Carlsson (S), närvarar på distans 
Dima Sarsour (S), närvarar på distans 

Agneta Boström (S), närvarar på distans 
Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 
Gabriella Lange (M), närvarar på distans 

Fredrik Hultman (M), närvarar på distans 
Olle Romlin (C), närvarar på distans 

Daniel Rogozinski (V), närvarar på distans 
Linnea Alm (SD), §§ 91-99, närvarar på distans 

Erik Wahlström (MP), tjänstg. ersättare, närvarar på distans 
Petri Lähteenmäki (S), §§ 91-93, närvarar på distans 

Jim Andersson (SD), §§ 100-104, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Petri Lähteenmäki (S), §§ 94-104, närvarar på distans 

Henry Montgomery (S), närvarar på distans 
Oscar Matti (L), närvarar på distans 

Lage Hedin (M), närvarar på distans 

Katarina Reigo (M), närvarar på distans 
Anna Johansson (C), närvarar på distans 
Alexander Palm (KD), närvarar på distans,  
Emma Van Aller (V), närvarar på distans 

Jim Andersson (SD), §§ 91-99, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Susana Olsson Casas, utbildningsdirektör, närvarar på distans 

Daniel Eskilsson, biträdande utbildningsdirektör, närvarar på distans 

Jan Aili, chef Kommunal förskola, närvarar på distans 
Erik Ojala, chef Kommunal grundskola, närvarar på distans 
Christine Kastner Johnson, chef Kommunal gymnasieskola, närvarar på distans 
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Katarina Håkansson, verksamhetskontroller ledning UBF, närvarar på distans,  
Ida Väisänen, avdelningschef HUB, närvarar på distans  
Tomas Matti, verksamhetskontroller ledning HUB, närvarar på distans 

Viktor Engström, avdelningschef Ledning barn- och elevhälsa, närvarar på distans 
Ulrika Lidbom, strateg Ledning barn- och elevhälsa, närvarar på distans 
Caroline Sedin, enhetschef Antagning och placering, närvarar på distans 

Karen Natvig, utvecklingschef Ledning kommunal grundskola, närvarar på distans 

Märit Gunneriusson Karlström, enhetschef Kvalitet och uppföljning, närvarar på distans 
Magdalena Eriksson, processledare Kvalitet och uppföljning, närvarar på distans 

Ingrid Holström, strateg Samordning och resursplanering, närvarar på distans 
Therese Hagberg, enhetschef Verksamhetsnära HR team 3, närvarar på distans 

Erik Boman, kommunikationsstrateg, närvarar på distans 
Jörgen Norman, Rektor Celsiusskolan, närvarar på distans 

Lars Sundén, strateg Stab Fastighet, närvarar på distans 
Andreas Bolinder, strateg Stab Fastighet, närvarar på distans 

Malin Nyström, ekonomichef utbildningsverksamhet, närvarar på distans 

Elisa Erikson, Lärarförbundet, närvarar på distans 

Petra Åkerström, Lärarnas Riksförbund, närvarar på distans 
Anne Kulle, enhetschef Elevnära insatser, närvarar på distans 
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§ 91 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att utse Jonas Segersam (KD) att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll den 4 oktober 2021.  
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§ 92 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lägga till informationsärende gällande kommunikationsstabens hantering 

av SVT:s intervju,  

2. att lägga till beslutsärende Beredningskonferens för handlingsplan för 

luftkvalitet,  

3. att lägga till beslutsärende Fyllnadsval till förskoleutskottet,  

4. att i övrigt fastställa utsänd föredragningslista.  
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§ 93  

Yttrande över förslag till Mål och budget 2022 
med plan för 2023–2024 

UBN-2021-05412 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta förslaget till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 avseende 

nämndens ansvarsområde, 

Deltar ej i beslut 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) deltar inte i 

beslutet.  

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) deltar inte i beslutet.  

Linnea Alm (SD) deltar inte i beslutet.  

Särskilda yttranden 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) anmäler särskilt 
yttrande: 

Våra partier har egna budgetförslag för 2022 och deltar därför inte i beslutet med 
anledning av minoritetsstyrets (S L MP) förslag till budget. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) anmäler särskilt yttrande: 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut och hänvisar till egen Mål och budget 
som kommer presenteras inom kort.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 september, enligt planeringsdirektiv för 

mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för 

kvalitetssäkring och kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter. Nämnden 
lämnar även in en beskrivning av kommunalt finansierad verksamhet där planerad 



Sida 7 (26) 

 

Utbildningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-09-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inom 
ansvarsområdet framgår.  

Förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för 
beslut om Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2021 

• Bilaga, Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024, yttrandeversion 
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§ 94  

Delårsrapport per augusti samt helårsprognos 
2021 

UBN-2021-05451 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att godkänna ekonomisk uppföljning samt verksamhetsuppföljning per augusti, 

samt  

2. att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen 

Särskilda yttranden 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) anmäler särskilt 

yttrande: 

Kostnaderna för Uppsalas utbildningsverksamheter stiger, åtminstone när det 

gäller egenregin – fristående utförare har fått minskade anslag för förskola och de 

lägre åldrarna. Tyvärr ser vi dock inte hur resultaten stiger. Vi behöver ett helt annat 
fokus på kunskaper och resultat än det socialdemokratiskt ledda styret har haft 

under de två senaste mandatperioderna. Detta för att Uppsalas elever inte ska 
fastna i ett läge där de underpresterar i förhållande till sina förutsättningar. 

Sammanfattning 

Vid tre tillfällen per år ska nämnden utifrån en kommungemensam rutin redovisa en 
samlad uppföljning till kommunstyrelsen; uppföljning per mars/april, uppföljning per 

augusti samt årsbokslut. Vid delårsuppföljningarna görs också en helårsprognos.  
 
Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2021 ges i delårsrapporten per 

augusti en statusmarkering och en kommentar om arbetet i de olika uppdragen. Det 

ska också för de olika inriktningsmålen i Mål och budget göras en prognos för utfallet i 
slutet av året.  

 

Det ekonomiska utfallet för perioden och helårsprognosen analyseras i förhållande till 

budget och motsvarande period föregående år. 
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

• Bilaga 1, Uppföljning av uppdrag och inriktningsmål, augusti 2021 

• Bilaga 2, Analys av ekonomiskt utfall 
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§ 95  

Revidering av regler för förskola och 
pedagogisk omsorg 

UBN-2021-01100 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att revidera Regler för förskola och pedagogisk omsorg enligt förvaltningens 

förslag. 

2. att ändringen ska gälla placeringar från och med februari 2022. 

Reservation 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) reserverar sig mot 

beslutet med följande motivering:  

Beslutet om zonindelning för placering i förskola bygger på felaktiga 

utgångspunkter. I stället för att skapa ett system för placering av barn i förskola 

borde utgångspunkten vara hur vi bäst ska möta föräldrars önskemål om placering i 

förskola. Det kräver ett snabbfotat arbete, där dels de fristående förskolornas större 

flexibilitet tas tillvara, och där dels en ändamålsenlig lokalplanering för vår egenregi 

görs. På båda dessa områden har nuvarande styre misslyckats. Fristående förskolor 

har missgynnats exempelvis genom sänkt ersättning och lokalplaneringen har gått 

alltför långsamt vilket lett till att en stor del av kommunens barn är placerade i 

tillfälliga lokaler. 

Vi avstyrkte ett införande av zoner. Dels för att förslaget är svårt att förutsäga och 

det är oklart vilka konsekvenser det nya systemet får. Man bör inte införa ett system 

som man inte vet förbättrar servicen för de som behöver barnomsorg i kommunen. 

Dels för att årligt förändrade zoner leder till sämre elevservice och ett 

svåröverskådligt system. Vi yrkade därför i andra hand att nämnden ska fatta beslut 

om en förändring av zonerna. Inom förskole- och skolval ska det inte vara 

administrativt inrättade områden som kan ändra sig år från år, utan som ovan 

nämnt föräldrarnas önskemål som ska vara styrande. 

Vi tyckte inte indelningen i zoner var bra, och ser en risk i att särskilt personer i 

centrala Uppsala kan få sina barn placerade i förskolor som försvårar pendling.  
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Det sägs i förslaget att det inte skulle ha några konsekvenser för jämställdhet och 

näringsliv, vi befarar i stället att det faktiskt kan komma att slå hårt mot jobblinjen 

och ytterligare accentuera Uppsalas företagsfientliga politik. 

Att dessutom lyfta in vårförskolor som en permanent lösning är inte heller bra, 

särskilt för kvaliteten för de minsta barnen. Att börja på en förskola för en ett-åring 

med allt vad det innebär av inskolning och anknytning till ny personal ska man inte 

behöva upprepa igen efter några månader. Vi måste se till att det finns långsiktiga 

platser redan från början. 

Uppsala-Alliansen har gång på gång pekat på alternativa system och synsätt när det 

gäller placering, exempelvis algoritmen som används för fördelningen, och 

egentligen hela grunden för vilka urvalskriterier som ska användas. Det är på tiden 

att Uppsalas föräldrar och vårdnadshavare får ett nytt system som i första hand 

tillgodoser deras behov och inte kommunens administration och den kommunala 

huvudmannen. 

Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande:  

Barn ska ha rätt till en förskoleplats i närheten av hemmet. Därför är en zon-
indelning bra. Det ger bättre förutsättningar att säkerställa plats nära hemmet 

samtidigt som möjligheten finns att välja något annat än standardplatsfördelning. 
Det finns föräldrar som vill ha plats nära arbetsplatsen, nära mormor eller i en 

förskola med viss pedagogik. 

Högerpartierna oroar sig för att vårdnadshavare nu måste sätta sig in i zonsystemet 
för att lyckas bo på rätt ställe och söka optimalt. Det är att helt missa poängen då 

valfrihet råder, och revideringen rör de få som inte får sina val. Hur vore det om mer 

fokus lades på att få till en rättvis skolpeng, rätt antal förskolor på platser där barn 

bor och ett standardalternativ som funkar för både barn och föräldrar. Då skulle 
ingen behöva ägna tid åt förskoleval om de ändå vill gå i den närmsta förskolan. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) yrkar att systemet 
med zonindelning för förskoleplacering avstyrks.  

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande mot det liggande 
förslaget och finner att utbildningsnämnden bifaller det liggande förslaget.  

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till liggande förslag röstar JA, bifall till Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande 

röstar NEJ.  

Med 9 JA-röster och 6 NEJ-röster finner ordföranden att utbildningsnämnden bifaller 
det liggande förslaget.  

Följande röstar ja: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna Victoria 
Mörck (V), Pavlos Cavelier Bizas (S), Jan-Åke Carlsson (S), Dima Sarsour (S), Agneta 

Boström (S), Erik Wahlström (MP) och Daniel Rogozinski (V).  

Följande röstar nej: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange 
(M), Fredrik Hultman (M), Olle Romlin (C) och Linnea Alm (SD).  

Sammanfattning 

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för både 2019 och 2020 fanns uppdrag om att 
utveckla antagningssystemet. I syfte att garantera barn plats i sitt närområde har 

förvaltningen under 2020-21 utrett möjligheten att skapa närområden (se bilagd 
rapport). Under utredningen har begreppet zoner istället för närhetsområden använts. 

Förvaltningen föreslår förändringar i turordningen för placering i förskola genom 

införande av zoner. Om vårdnadshavares val inte kan tillgodoses, så sker konkurrerens 

om plats på förskolor med lediga platser kvar inom zonblocket där barnet är 

folkbokfört. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2021 

• Bilaga 1, Regler för förskola och pedagogisk omsorg, reviderad version 

• Bilaga 2, Zoner/närhetsområden vid erbjudande om förskoleplats, rapport 
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§ 96  

Remiss "Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga" (SOU 
2021:34) 

UBN-2021-05109 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har remitterat betänkandet Börja med barnen! Sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) till Uppsala kommun för yttrande 
senast 3 oktober 2021. Uppsala kommun svarar genom omsorgsnämnden, 

socialnämnden och utbildningsnämnden i ett gemensamt yttrande. 

Utredningen föreslår att det hälsobefrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och 
sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas fram 

och implementeras i hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår också att 

lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och unga skärps samt att ett tydligt krav 

på samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet införs. 

Betänkandet kan läsas i sin helhet via denna länk. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2021 

• Bilaga, Yttrande över remiss om delbetänkandet Börja med barnen – En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga  

 

 

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202134/
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§ 97  

Svar på motion om Jällaskolans 
attraktionskraft från Therez Almerfors (M), 
Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) 

UBN-2021-05298 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Olle Romlin (C) reserverar sig mot 

beslutet med följande motivering:  

Även om förvaltningen anser att undervisningen svarar upp mot kursplanerna för 

såväl ekologiskt som konventionellt lantbruk anser vi inom Uppsala-Alliansen att 
det finns starka skäl som talar mot att Jälla egendom ska drivas med 100% 
ekologisk drift, vilket framgår av motionen. Det kan gärna finnas ekologiska inslag i 

driften, men man bör även bedriva konventionellt lantbruk. 

Uppsala-Alliansen yrkade därför bifall till motionen 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Olle Romlin (C) samt Linnea Alm (SD) 
yrkar bifall till motionen.  

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Jonas Segersams (KD) med fleras 

yrkande om bifall till motionen och finner att utbildningsnämnden beslutar att avslå 
motionen.  
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Sammanfattning 

Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en 
motion väckt 1 mars 2021 att öka andelen konventionell odling på Jälla för att 
garantera bättre produktion och elevernas attraktionskraft på arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2021 

• Bilaga, Motion om Jällaskolans attraktionskraft från Therez Almerfors (M), 

Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) 
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§ 98  

Svar på motion om nämndsamarbete för 
möten över generationsgränser från Rigmor 
Stenmark (C) 

UBN-2021-05391 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Olle Romlin (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.  

Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande:  

Rigmor Stenmark har lagt en motion med ett bra innehåll. Förvaltningen har dock i 

svaret redovisat vad som görs och det är tillfredställande gentemot motionens att-

sats. Vänsterpartiet tillfrågades om vi borde bifalla motionen efter som vi gärna vill 

gå längre. Problemet är dock att ett bifall inte leder till just det. Att vi kommer 

längre. Rimligen leder det till en omedelbart avbockad pinne i styrningen då målet 

är avklarat redan innan det är genomröstat. Vänsterpartiet har tidigare lämnat 

förslag om att äldreboenden och förskolor borde planeras på samma tomt för att ge 

möjlighet till ett gott samarbete mellan de båda verksamheterna. Vi skulle gärna se 

mer av detta.  

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Olle Romlin (C) samt Linnea Alm (SD) 
yrkar bifall till motionen.  

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Jonas Segersams (KD) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att utbildningsnämnden beslutar att besvara 
motionen.   

Sammanfattning 

Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att genom samarbete mellan berörda nämnder ordna gemensamma 

aktiviteter för barn och äldre.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2021 

• Bilaga, motion om nämndsamarbete för möten över generationsgränser från 
Rigmor Stenmark (C) 
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§ 99  

Svar på nämndinitiativ om att stärka svenska 
språket i Uppsalas skolor och förskolor 

UBN-2021-04175 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att avslå initiativet mot bakgrund av föredragningen i ärendet.  

Reservation 

Jonas Segersam (SD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) reserverar sig mot 

beslutet med följande motivering: 

Det torde inte råda någon tvekan, eller politisk strid om svenska språkets unika 

ställning i Uppsalas skolor och förskolor. 

Vi yrkade därför att initiativet skulle besvaras med föredragningen i ärendet, i stället 

för att avslås. 

Linnea Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande:  

Förskolan är integrerande och att barn som har annat modersmål än svenska har 
möjlighet att lära sig svenska i förskolan. Sverigedemokraternas initiativ är dock 

inte ett snällt förslag till hjälp utan ett steg tillbaka till 1900-talets början när 

assimilation var norm, samer förbjöds tala sitt språk på raster och teckenspråkare 
som inget hör, slogs på fingrarna om de tecknade istället för att läsa på läppar och 
ljuda ord. Det är något djupt obehagligt att läsa ett förslag som ska styra över 

fritiden och den personliga interaktionen mellan människor som ingen annan 
behöver ha vare sig åsikter, kunskap om eller något med att göra över huvud taget.  

Vänsterpartiet har dock noterat en trend i skolvärlden där fler och fler enheter, som 

är privata, vill ha undervisning på engelska. Så också i förskolan när det gäller att 
locka till sig diplomater och deras barn till stan. Det kan ju verka modernt men det 
kan också urholka svenska språket och minska integrationen. Men det här gäller ju 
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rika och framgångsrika personer så här har få något att invända. Det ska vara lika 
villkor för alla. Frihet till egen kultur och språk men tydliga ingångar till det nya 
landet. Oavsett vem du är. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (SD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) yrkar att initiativet 

besvaras med föredragningen i ärendet.  

Linnea Alm (SD) yrkar bifall till motionens förslag ett (1), fyra (4) och fem (5).   

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att utbildningsnämnden 

bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande mot avslag och 
finner att utbildningsnämnden avslår detsamma.  

Ordförande ställer därefter Linnea Alms (SD) yrkande mot avslag och finner att 

utbildningsnämnden avslår detsamma.  

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Jim Andersson (SD) har lämnat ett nämndinitiativ med följande 

förslag: 

 
- Att utbildningsnämnden tar fram samt inför en policy om att svenska språket 

skall användas både i klassrummet och på rasterna, från förskola till 
gymnasiet. Lektioner i andra språk och officiella minoritetsspråk undantagna.  

- Att utbildningsnämnden utreder hur språktest för nyanställning kan 
implementeras i ordinarie rekrytering till förskola och skola.  

- Att utredningen delges utbildningsnämnden, som får i uppdrag att besluta om 

eventuellt framtida införande.  

- Att säkerställa att alla anställda som sysslar med utbildning av elever på ett 
eller annat sätt har möjlighet att vidareutvecklas i svenska språket för att nå 
upp till en tillfredsställande nivå.  

- Att utreda hur Mötesplats Treklangens verksamhet kan spridas till fler delar av 

kommunens verksamhet. 
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2021 

• Bilaga, Initiativärende den 5 maj 2021 från SD om att stärka svenska språket i 
Upsalas förskolor och skolor  
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§ 100 

Informationsärenden 
Följande informationsärenden föredras på nämnden 

Kommunikationsstabens hantering av SVT:s intervju 
 

Utbildningsdirektören informerar  

− Elevfrånvaro totalt samt elever som inte återkommit efter sommarlov  

− Avstämning lokalförsörjning  

− Jämställdhetsredovisning  

− Läget kring överklagande ersättningar  

− Covid-19, nuläge  
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§ 101  

Delegationsbeslut anmälda vid nämnden  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut anmälda vid nämnden den 27 

september 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Gymnasieskola 

− Behörighet och mottagande samt slutlig antagning till gymnasieskolan årskurs 

1, 7.1.6 (C), 7.6.2 (B), 7.6.3, 7.6.5 

 
Skolskjuts (enligt delegationsordning 1 mars 2021) 

− Ej berättigade skolskjuts/elevresa enligt reglemente, 4.12, 4.13, 5.16 

− Skolkort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 4.13 

− Skolskjuts GR enligt reglemente, Beslut elevresor GY mellan bostad och skola, 

4.12, 5.16 

− Delavslag skolskjuts. Ej berättigade skolskjuts/elevresa enligt reglemente med 

skoltaxi, 4.12, 4.13 

− Reseersättning (elevresa) GY mellan bostad och skola, 5.16 

 

Övriga 

− Delegationsförteckning UBN för perioden 6 sep–26 sep 2021 

− Beslut från förskoleutskottet den 9 september 2021, § 32 Ansökan om rätt till 
bidrag för pedagogisk omsorg 
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§ 102 

Anmälningsärenden anmälda vid nämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden anmälda vid nämnden den 27 

september 2021 till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Domar och beslut 

− Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, laglighetsprövning enligt 

kommunallagen (2017:725), 2021-09-13 

− Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, skolskjuts enligt skollagen (2010:800), 
2021-09-15 

− Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd, 2021-08-18 

− Beslut från Skolinspektionens, ansökan från JENSEN education college AB, 2021-
09-17 

− Beslut från Skolinspektionens, ansökan från NTI Gymnasiet Ellips AB, 2021-09-21 

− Beslut från Skolinspektionens, ansökan från DBGY Juvelen AB, 2021-09-21 

− Beslut från Skolinspektionen, ansökan från Hvilan Utbildning AB, 2021-09-16 

 
Protokoll från utskott  

− Protokoll förskoleutskott, 2021-09-09 

− Protokoll gymnasieutskott, 2021-09-09 

− Protokoll arbetsutskott, 2021-08-30 

 
Protokoll från facklig samverkan 

− UBF samverkansgrupp, 2021-01-13 

− UBF samverkansgrupp, 2021-02-10 

− UBF samverkansgrupp, 2021-03-31 

− UBF samverkansgrupp, 2021-04-28 

− UBF samverkansgrupp, 2021-05-12 

− UBF samverkansgrupp, 2021-06-16 

− UBF samverkansgrupp, 2021-08-25 

 
 

Skrivelser/Avtal/Rapporter 
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− Anmälan till JO 
 

Övrigt 

− Anmälan om särskild aktivitet i partigrupp för Moderaterna den 21 oktober 2021.  

− Anmälan om särskild aktivitet i partigrupp Moderaterna, Centern och 

Kristdemokraterna den 15 oktober 2021.  

− Anmälan om aktivitet i partigrupp för Liberalerna, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet den 27 oktober 2021.  
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§ 103 

Beredningskonferens för handlingsplan för 
luftkvalitet 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att Susanne Engström (MP), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck 

(V) deltar vid beredningskonferensen för handlingsplan för luftkvalitet den 7 
oktober 2021.  
 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har fått en inbjudan att delta vid beredningskonferens för 

handlingsplan för luftkvalitet den 7 oktober 2021. Beredningskonferensen sker digitalt 

via Teams klockan 15-17.   
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§ 104 

Fyllnadsval till utbildningsnämndens 
förskoleutskott 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att entlediga Jonas Segersam (KD) från sitt uppdrag som vice ordföranden i 

förskoleutskottet,  

2. att utse Alexander Palm (KD) till vice ordföranden i förskoleutskottet.  

 

Sammanfattning 

Vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 september 2021 avsäger sig Jonas 
Segersam (KD) sitt uppdrag som vice ordföranden i förskoleutskottet. Nämnden utser 

därmed Alexander Palm som vice ordföranden i förskoleutskottet.  


