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Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Sid 
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och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.45 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Anna-Lena Ettomo (FP), t o m §218 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e v ordf, t o m §218 Felicia Lundqvist (KD) 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Mattias Kristenson (S) 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Alexandra Westman (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP), fr o m § 219 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Helen Sverkel (S) 
Tarja Onegård (MP) 
Karolin Lundström (V) 

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

utses att justera Tarja Onegård (MP) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2013-11-07 

226 Sekreterare ^ f A f A ^ ^ J ^ Paragrafer 205 
Kerstin Sundqvist 

Ordförande 

Justerande 

r\erst|n; bunaqyist. ' 

>negård 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-10-31 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2013-11-11 nedtagande 2013-12-03 
Besvärstiden utgår 2013-12-02 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift ^̂ ^̂ ..̂ ^̂ ^̂ 1 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§205 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Ärende 5.5 Ansökan om att får bedriva förskoleverksamhet: Jensen förskolor 

Rapport - Förskole- och grundskoleverksamheterna inom Vård & 
bildning (V&B) 

Lars Romanus, chef för grundskolan (V&B) och Inger Jonsson, chef för 
förskolan (V&B) informerar om grundskole- och förskoleverksamheten. 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsgivaransvar m m 

Anna Lind, förhandlingschef, informerar om Uppsala kommuns 
arbetsgivarstadga och nämndens arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. 

Kontoret anmäler medarbetarenkät 2012 och vid nämndens sammanträde 
den 12 december 2013 redovisas medarbetare och arbetsbeskrivningar för 
de som barn- och ungdomsnämnden är arbetsgivare för. 

§206 

§207 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§208 

Översyn av strukturersättning för förskola. Dnr BUN-2013-1664 

Beslut 
att en strukturersättningsmodell med variablerna föräldrarnas 

utbildningsnivå och föräldrarnas ursprungsland ska användas för 
förskolan från och med 1 januari 2014, 

att strukturersättningsmodellen kontinuerligt ska utvärderas, 

att uppdra till kontoret utarbeta en modell för att följa upp förskolans 
resursanvändning i samband med att en modell för uppföljning av 
grundskolans resursanvändning tas fram, samt 

att förskolans poängberäkning för strukturersättning ska uppdateras vart 
tredje år, i samband med att samma beräkning görs för grundskolan. 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-15 till beslut. 

1 januari 2014 införs en ny strukturersättningsmodell för förskolan med ett 
index som mäts utifrån två faktorer: om föräldrar har kort utbildning och om 
barnen har sitt ursprung i länder med högt eller medelhögt så kallat Human 
development index. Till detta kommer ersättning för särskilt stöd för barn 
som har behov av detta. Jämfört med nu gällande modell sänks den totala 
summan för strukturersättning. De medel som inte används inom 
strukturersättningen skjuts istället till för att höja grundbeloppet för samtliga 
barn i förskolan. Detta ökar förskolornas möjligheter att utforma sin 
verksamhet för att anpassa den till barns olika behov som inte i första hand 
hänförs till socioekonomiska faktorer. 

Yrkanden 
Bengt Sandblad (S) yrkar återremiss i första hand och i andra hand avslag. 

Cecilia Forss (M) yrkar avslag på Bengt Sandblads (S) yrkande om 
återremiss och yrkar i enlighet med förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde. 

Vidare ställer ordföranden proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande om 
avslag mot eget yrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§209 

Budget för år 2014. Dnr BUN-2013-1319 

Beslut 
att enligt Cecilia Forss (M) förslag fastställa ersättningar för pedagogisk 

verksamhet år 2014, samt 

att nämnden den 12 december 2013 beslutar om budget för år 2014. 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger Cecilia Forss (M) förslag till ersättningar för pedagogisk 
verksamhet år 2014. Vidare föreslår hon att nämnden beslutar om budget för 
år 2014 den 12 december 2013. 

Fastställande av handlingsplan för 2013 i barn- och ungdomsnämndens 
konkurrensplan. Dnr BUN-2013-1446 

Beslut 
att anta handlingsplan för 2013 i barn- och ungdomsnämndens 

konkurrensplan. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-09-09 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har 4 december 2008 beslutat om plan för 
konkurrensutsättning för perioden 2009-2013. Konkurrensplanen och dess 
handlingsplan konkretiserar varje verksamhetsområde över tid. 
Handlingsplanen ska årligen revideras. Förutsättningarna för en verksamhet 
kan förändras och därmed kan en konkurrensutsättning behöva omprövas. 

§210 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§211 

Remiss - Ramuppdrag Nämndövergripande uppdrag för 
stadsdelsutveckling i Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-1017 

Beslut 
att meddela socialnämnden för barn och unga att barn- och 

ungdomsnämnden avböjer att vara med i den politiska styrgruppen för 
stadsdelsutveckling, samt 

att som svar på remiss om förslag till Ramuppdrag - nämndövergripande 
uppdrag för stadsdelsutveckling i Uppsala kommun till socialnämnden 
för barn och unga avge upprättat förslag till yttrande. 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-14 till beslut. 

Ramuppdraget syftar till att ytterligare förtydliga och förbättra 
förutsättningarna för en hållbar stadsdelsutveckling. Nämnden hänvisar i sitt 
yttrande till tre mål i IVE 2014-2017(lnrikting Verksamhet Ekonomi), som kan 
knytas särskilt till stadsdelsutveckling: Stadsdelsutvecklingen är 
tillväxtorienterad; Landsbygdsutveckling är en viktig del för kommunens 
utveckling; För- och grundskola liksom styckebyggande är grunden för bra 
service i kransorterna. IVE 2014-2017 prioriterar inte några särskilda 
stadsdelar i arbetet med stadsdelsutveckling. Det är utifrån denna IVE, som 
ett ramuppdrag måste utformas. Nämnden är inte här beredd att fastslå vilka 
verksamheter som skall finnas i stadsdelarna. Det föreslagna ramuppdraget 
ryms inte inom de ramarna, som kommunfullmäktige beslutat för barn- och 
ungdomsnämnden. Nämnden kommer att verka för IVE-målen inom sitt 
verksamhetsområde. I uppdragsplanen betonas att nämndens viktigaste 
uppgift är att erbjuda Uppsalas unga en god utbildning och en god social 
utveckling med god hälsa oavsett bakgrund, behov och förutsättningar. Den 
pedagogiska verksamheten sker utifrån ett individperspektiv för att 
åstadkomma likvärdighet och fritidsverksamheten utifrån ett 
områdesperspektiv. Om nya projekt startas eller satsningar görs finns det 
anledning att diskutera olika typer av samverkanslösningar i syfte att 
åstadkomma ett bättre resultat. Organiserad styrgrupp utan direktiv, mål eller 
mandat ger inte bättre förutsättningar att uppnå resultat. Politiska beslut kan 
inte tas av en styrgrupp, dessa måste tas av nämnderna. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar tillägg "att meddela socialnämnden för barn och unga 
att barn- och ungdomsnämnden avböjer att vara med i den politiska 
styrgruppen för stadsdelsutveckling." 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på Cecilia Forss (M) yrkande. 

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

Detaljplan för Bruno Liljeforsgatan, bebyggelse, Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2013-1491 

Beslut 
att som svar på detaljplan för, Bruno Liljeforsgatan, bebyggelse, Uppsala 

kommun, till plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-10 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet att 900 nya bostäder samt lokaler för förskola 
och verksamheter möjliggörs mellan Råbyleden och Bruno Liljeforsgatan. 
Nämnden har inget att invända mot detaljplaneförslaget under förutsättning 
att tillräckligt med förskoleplatser kan tillskapas inom detaljplanen eller i dess 
närhet samt tillräckligt med grundskoleplatser kan tillskapas i planens närhet. 
Att ett barnperspektiv finns beskrivet ser nämnden som positivt. Närheten till 
Gränbyparken och Gränby sportfält kan bli ett bra komplement till 
bostadsgårdarna. 

§212 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§213 

Delegations- och arbetsordning. Dnr BUN-2013-0055 

Beslut 
att i enlighet med kontorets förslag göra förändringar i barn- och 

ungdomsnämndens delegations- och arbetsordning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-25 till beslut. 

Kontoret föreslår nämnden att anta arbets- och delegationsordningen enligt 
förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§214 

Samverkansavtal för Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats. 
Dnr BUN-2010-0332 

Beslut 
att inte förnya samverkansavtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala 

universitet om "Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats" från 
och med år 2014, samt 

att inte bevilja 200 000 kronor för utarbetande av utvecklingsplan. 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-02 till beslut samt ansökan 
från Forum för skolan om 200 000 kronor för utarbetande av utvecklingsplan. 

Samarbetsavtalet om "Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats" har 
delats mellan barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för Uppsala kommun och institutionen för 
Kulturantropologi och Etnologi för Uppsala universitet. Nuvarande avtal löper 
ut den 31 december 2013. 

Yrkanden 
Bengt Sandblad (S) yrkar i första hand återremiss och i andra hand att bifall 
till ansökan om 200 000 kronor. 

Cecilia Forss (M) yrkar avslag på återremiss samt att inte bevilja bidrag om 
200 000 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde. 

Vidare ställer ordföranden proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande om 
bifall till ansökan om 200 000 kronor mot eget avslagsyrkanden och finner 
bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§215 

Tillsyn 

Kontoret informerar om pågående tillsynsärenden. 

§216 

Tillgång och efterfrågan 
Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan på förskoleplatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§217 

Ansökan om bidrag till Nyby Visions barnverksamhet Jollen för år 2014-
2016. Dnr BUN-2013-1468 

Beslut 
att bevilja Nyby Visions barnverksamhet Jollen ett ökat verksamhetsbidrag 

på 800 000 kr för år 2014, 

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

att uppdra till kontoret att förelägga nämnden förslag till avtal med Nyby 
Vision om bamverksamheten Jollen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-11 till beslut. 

Nyby Vision är en diakonal verksamhet med Uppsala Missionsförsamling och 
gamla Uppsala Missionsförsamling som huvudmän. Jollen bedriver 
verksamhet för nyanlända familjer med förskolebarn. Jollen ansöker om 
800 000 kronor i bidrag. Hittills har Nyby Vision erhållit 600 000 kronor per år 
för barnverksamheten. På grund av att man har både fler och äldre barn och 
behöver öka personalresurserna beräknas verksamheten kosta 800 000 
kronor för år 2014. Ansökan för verksamhetsbidrag för år 2015 och 2016 
behandlas och beslutas inför respektive nytt år. 

Ansökan om lokalhyra får Nyby Vision återkomma med då det inte dagsläget 
är klart i vilken lokal verksamheten ska bedrivas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§218 

Ansökan om godkännande för Tärningens dagbarnvårdare HB att 
bedriva pedagogisk omsorg. Dnr BUN-2013-1381 

Beslut 
att med stöd av 25 kap 10 § skollagen (2010:800) godkänna Tärningens 

dagbarnvårdare HB's ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg som 
erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, under förutsättning att 
lokaler godkänns för detta, samt 

att med stöd av 25 kap 10-14 §§ skollagen bevilja bidrag utifrån av 
nämnden beslutade ersättningsnivåer: 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 105 468 kr 0 kr 3 164 kr 
1-2 år tom 25 tim per vecka 80 022 kr 0 kr 2 401 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 81 584 kr 0 kr 2 445 kr 
3-5 år tom 25 tim per vecka 67 532 kr 0 kr 2 026 kr 

Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Reservationer 

Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 5. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-07 till beslut. 
Tärningens dagbarnvårdare HB ämnar bedriva barnomsorg i hemmiljö och i 
Lekskolan.coms lokaler. Barnen som placeras hos dagbarnvårdarna är 
också tänkta att ta del av Lekskolans tretimmars-verksamhet. När barnet tas 
emot i två verksamheter, är kommunen inte skyldig att lämna ett samlat 
bidragsbelopp som är högre än om barnet tas emot i en verksamhet. 

Tärningens dagbarnvårdare HB önskar starta upp verksamheten under 
hösten 2013 med cirka 3 barn i åldrarna 1-12 år. Förskolan kommer att bidra 
till att mångfalden av omsorg inom området ökar och genom denna 
etablering erbjuds föräldrarna ytterligare alternativ. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

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

Revideringar i Regler och Riktlinjer inom förskoleverksamheten. Dnr 
BUN-2013-0999, BUN-2012-1386 och BUN-2011-0469 

Beslut 
att anta reviderade Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet, 

att anta reviderade Riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående 
förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, samt 

att grundbeloppet vid dubbla placeringar delas proportionerligt mellan 
respektive verksamhet från och med 1 januari 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-10 till beslut. 

En kommun ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn undertid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 

Cecilia Forss (M) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter följande tillägg "att grundbeloppet vid dubbla placeringar delas 
proportionerligt mellan respektive verksamhet från och med 1 januari 2014". 

§219 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§220 

Egenvärdering av tillsynsmodell för fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg i Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-1581 

Beslut 
att lägga egenvärderingen av tillsynsmodell för fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg i Uppsala kommun till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-08 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har tillsynsansvar för fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg i Uppsala kommun. Våren 2013 infördes en ny 
tillsynsmodell. Tillsynen under våren 2013 har analyserats för att ta reda på 
om tillsynsmodellen fungerar för att kommunen ska ta sitt lagstadgade 
tillsynsansvar och för att utveckla och förbättra tillsynen. 

Analysen visar att tillsynsmodellen fungerar för kommunens lagstadgade 
tillsynsansvar, men att det finns områden att utveckla och förbättra. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§221 

Ansökan om att får bedriva förskoleverksamhet: Jensen förskolor. Dnr 
BUN-2013-1725 

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

förskola, Uppsala City att bedriva förskola på Sysslomansgatan 25 
under förutsättning att företaget följer miljökontorets och 
brandskyddsmyndighetens krav angående pedagogiska lokaler, och 
inkommer med de kompletteringar som framgår nedan samt att dessa 
dokument uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att 
ge godkännande till enskild huvudman att bedriva förskola och, 

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

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/ 
barn och år 

Varav er
sättning 
för lokaler 

Varav er
sättning för 
administration 

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

Reservationer 

Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 6. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-10-29 till beslut. 
Jensen förskola, Uppsala City ansöker om godkännande att bedriva 
förskoleverksamhet på Sysslomansgatan 25 i Luthagen. Jensen förskolor 
bedriver idag en förskola vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med 60 
platser. Den nya förskolan på Sysslomansgatan 25 kommer att erbjuda 60 
platser och starta i februari 2014. 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på ansökan. 

Cecilia Forss (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§222 

Anmälan - Tillsyn av förskolan i Uppsala kommun 

Beslut 

att lägga anmälan till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäles Skolinspektionens rapport Tillsyn av förskolan i Uppsala 
kommun. 

§223 

Rapporter 

Information ges om medborgardialog i Storvreta. 

Den 6 november, kl 18.30, är det medborgardialog på Stationsgatan 12 om 
kvalitet i förskolan. 

§224 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§225 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

§226 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 26 september 

och individutskott den 26 september 2013 till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 26 september och 
individutskottet den 26 september 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2013-10-31 
§ 208, Bilaga 1 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-10-31, ärende 1.3 

Översyn av strukturersättning för förskolan 

Vi reserverar oss kraftfullt mot beslutet att införa en helt ny resursfördelningsmodell för 
förskolan på det sätt som det nu beslutats. Det har inte lagts fram som ett förberett ärende, 
utan man driver igenom detta mer som en bilaga t i l l budgeten. 

Under ett par års tid har nämnden arbetet med att utforma en modell för strukturersättning för 
grundskolan. Visserligen blev det slutliga resultatet av detta mycket tvivelaktigt, och vi har 
även där en starkt avvikande uppfattning. Men nu tar den borgerliga alliansen ett beslut om ny 
modell för förskolan helt utan förarbete eller analys. Detta är mycket märkligt och vi ser det 
som oseriöst. 

Argumenten från alliansen är att man vil l ha samma modell för förskolan som för 
grundskolan. Detta ser vi som ett mycket irrelevant argument, då villkor, behov och 
förutsättningar skiljer sig mycket åt mellan dessa verksamheter. 

Det finns ingen analys genomförd. Modellen kommer att omfördela medel mellan förskolor. 
De som drabbas av stora minskningar är de förskolor där behoven är som störst. Det är 
återigen ett bevis på alliansens prioriteringar: Ta från de med stora behov och ge til l dem som 
har mindre behov. V i ställer inte upp på detta! 

Exempel på frågor som borde analyserats är hur den nya modellen leder ti l l ökande 
segregation, om det verkligen är relevant att uppdatera resurstilldelningen bara vart tredje år 
m.m. 

Den borgerliga alliansens hantering av detta ärende är vi starkt kritiska t i l l och vi avstyrker 
förslaget. 

Uppsala 2013-11-07 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 



BUN 2013-10-31 
§ 209, Bilaga 2 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-10-31, ärende 1.2 

Budget 2014 

Vi inom de rödgröna partierna i barn- och ungdomsnämnden tar avstånd från budgeten och de 
avtalsersättningar som den borgerliga majoriteten beslutat om för år 2014. Hade vi varit i 
majoritet i kommunfullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden hade förutsättningar och 
innehåll i budget och bidragen t i l l alla utförare sett helt annorlunda ut. 

För en mer detaljerad beskrivning av budgetförutsättningarna hänvisar vi t i l l våra respektive 
budgetförslag och reservationer i kommunfullmäktige. Där ser man tydligt att vi hade större 
satsningar på barn och unga, inom barnomsorg, grundskola samt kultur och fritid. 

Några skillnader mellan alliansens beslut och ett rödgrönt alternativ hade främst handlat om: 
- V i hade kunnat satsa mer på högre kvalitet i barnomsorgen, mer personal och mindre 

barngrupper. Detta gäller även inom skolbarnsomsorgen. 
- V i hade aktivt verkat för att segregationen i skolan motverkas. 

V i hade satsat på högre personaltäthet i grundskolan. 
- V i hade genomfört flera åtgärder för att stärka kunskapsutvecklingen i skolan. 

V i hade avsatt mer pengar för olika andra verksamheter för barn och unga i Uppsala. 

Vi är också återigen förvånade över hur budgetarbetet genomförs. Även om vi haft 
budgetkonferenser och fått preliminära handlingar under hand, så sker alltför mycket av 
hanteringen på ett sätt där vi inom oppositionen saknar insyn. Förändringar kommer också in 
sent så att vi inte hinner ta ställning ti l l förändringarna. I årets budgetprocess är detta speciellt 
anmärkningsvärt när det gäller resursfördelningen til l förskolan, vilket vi ytterligare 
kommenterar i reservationen ti l l ärende 1.3. 

Vi anser också att det nu är hög tid att avskaffa vårdnadsbidraget, något som nämnden bör ta 
initiativ t i l l . 

Uppsala 2013-11-07 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 

Y% 00 



BUN 2013-10-31 
§211, Bilaga 3 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-10-31, ärende 1.6 

Remiss - Ramuppdrag Nämndövergripande uppdrag för 
stadsdelsutveckling i Uppsala kommun 

Vi reserverar oss mot alliansens yttrande till socialnämnden för barn och unga av följande skäl: 

Som framgår av handlingen är utgångspunkterna för en hållbar stadsdelsutveckling en rättvis och 
inkluderande fördelnings-och välfärdspolitik, goda och tillgängliga boendemiljöer och bra 
uppväxtvillkor samt tillgång till arbete och utbildning. Enskilda nämnder kan inte ensamt åstadkomma 
resultat på detta område. Tvärtom, vi rödgröna anser att det behövs ett genomtänkt samarbete mellan 
nämnderna där man tar ett helhetsperspektiv. Förortsproblematik kan inte lösas genom kortsiktiga 
punktinsatser utan måste samordnas med övriga välfärdssatsningar, socialpolitik och 
infrastruktursatsningar. Att enbart jobba utifrån ett individperspektiv när det gäller stadsdelsutveckling 
är inte tillräckligt. Det behövs ett långsiktigt samhällsperspektiv för att nå just en hållbar 
stadsdelsutveckling. BUN bör ställa sig positiv och aktivt delta i detta viktiga arbete. 

Uppsala 2013-11-07 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Tarja Onegård, ledamot 



BUN 2013-10-31 
§214, Bilaga 4 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-10-31, ärende 2.1 

Samverkansavtal med Forum för skolan som kulturmiljö 
och arbetsplats 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte fortsätta samarbetet med Uppsala universitet och Forum 
för skolan som kulturmiljö och arbetsplats. 

Samarbetet har pågått under många år och varit mycket lyckosamt och uppskattat. Det finns 
inget som tyder på att verksamheten inte levt upp til l förväntningarna. Resultaten har varit 
omfattande och mycket uppskattade ute i skolverksamheten. 

Samverkan har inneburit fördelar för båda parter, Uppsala kommun och Uppsala universitet. 

Nu väljer den borgerliga alliansen att helt avbryta samarbetet, utan utvärdering eller analys av 
hur denna verksamhet kan fortsätta eller ersättas. Vi anser att en sådan utvärdering borde 
genomförts, samt att man i dialog med universitetet hade kommit fram ti l l bra former för 
fruktbar fortsatt samverkan. 

De som nu blir lidande är de lärare som går miste om det viktiga stöd som Forum för skolan 
bidragit med, och i förlängningen de barn och unga i utsatta miljöer som behöver bättre stöd 
av skolan. Ett viktigt utvecklingsprojekt, med aktivt och konkret stöd t i l l skolans personal, går 
i graven. Den borgerliga alliansen har ett kortsiktigt och ovisionärt tänkande. 

V i inom (S), (V) och (MP) hade valt att aktivt vidareutveckla denna viktiga verksamhet. Vi 
reserverar oss mot alliansens beslut. 

Uppsala 2013-11-07 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Tarja Qnegård, ledamot 

ta? Ot> 



BUN 2013-10-31 
§218, Bilaga 5 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-10-31, ärende 5.2 

Ansökan om godkännande för Tärningens dagbarnvårdare HB 
att bedriva pedagogisk omsorg 

Vänsterpartiet anser att kommunen alltid skall avstyrka skolor som har vinstsyfte och endast 
undantagsvis tillstyrka friskolor. Forskning visar att fristående förskolor och skolor förstärker 
den segregering av elever som redan fmns idag. Där platsbehov fmns skall kommunen i god 
tid etablera förskolor och skolor. 

De förskolor som idag drivs i aktiebolagsform eller som handelsbolag ska erbjudas att övergå 
till den existerande bolagsformen "aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning", så 
kallad SVB-bolagsform. V i i vänsterpartiet anser att barnomsorgen ska befrias från 
kommersiella intressen då (1) det är en ineffektiv användning av skattemedel och (2) 
vinstsyftes styrande effekter på verksamhetens innehåll är icke önskvärda. 

Uppsala 2013-10-31 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 



BUN 2013-10-31 
§ 221, Bilaga 6 

Reservation i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 
2013-10-31, ärende 5.5 

Ansökan om att få bedriva förskoleverksamhet: Jensens förskolor 

Vi vill ha ett Uppsala där klyftorna mellan människorna minskar och där välfärden garanteras 
och stärks. God ekonomisk hushållning och hög kvalitet i välfärden kräver att skattepengarna 
används på allra bästa sätt så att varje krona ger så bra verksamhet och service ti l l den 
enskilda som möjligt. Nyetablering av skolor och förskolor som har ett vinstsyfte är enligt oss 
i Vänsterpartiet inte förenligt med en god ekonomisk hushållning av medborgarnas 
skattepengar. 

Att en kommun själv inte kan påverka hur många fristående skolor som startar i kommunen 
försvårar kommunens planering av skolan. Tillstånd t i l l fristående skola lämnas av 
Skolinspektionen efter yttrande från berörd kommun, i detta fall av barn- och 
ungdomsnämnden. Vid yttrande t i l l skolinspektionen är det av största vikt att Barn och 
ungdomsnämnden tydligt klargör nya skoletableringars konsekvenser för barn och unga 
(barnkonsekvensanalys) samt vad konsekvenserna blir för Uppsala kommuns befintliga skolor 
och förskolor. Idag finns det en överetablering av skolor och förskolor som försämrar 
kommunens ekonomi och samordning. 

Vänsterpartiet anser att kommunen alltid skall avstyrka skolor som har vinstsyfte och endast 
undantagsvis tillstyrka friskolor. Där platsbehov finns skall kommunen i god tid etablera 
förskolor. De förskolor som idag drivs i aktiebolagsform eller som handelsbolag ska erbjudas 
att övergå ti l l den existerande bolagsformen "aktiebolag med särskild 
vinstutdelningsbegränsning", så kallad SVB-bolagsform. 

Vänsterpartiet vil l därför avstyrka ansökan av följande skäl: 

1. I detta område finns i dagsläget inget platsbehov utan ett överskott på förskoleplatser. 

2. Den nya skoletableringens konsekvenser för barn och unga inte är klargjord (avsaknad 
av en barnkonsekvensanalys), eller vad konsekvenserna blir för Uppsala kommuns 
befintliga skolor beträffande ekonomi och samordning. 

3. Forskning visar att fristående förskolor och skolor förstärker den segregering av elever 
som redan finns idag. 

4. Barnomsorgen ska befrias från kommersiella intressen då det är en ineffektiv 
användning av skattemedel och vinstsyftes styrande effekter på verksamhetens 
innehåll är icke önskvärda. 

Uppsala 2013-10-31 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 


