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piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-18.30 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Helen Sverkel (S), t o m § 6 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Mattias Kristenson (S) 
Eleonore Lundkvist (M) 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Helen Sverkel (S), fr o m § 7 
Peter Lööv Roos (MP), t o m § 6 
Tarja Onegård (MP) 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Carola Helenius-Nilsson, direktör, Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för 
föredragning av sina respektive ärenden 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2013-01-30 

Kerstin Sundqvist 
Paragrafer 1 -27 

ara^e ^L2I <Å:. Å?AS. Ordföra 

Justerande 

Cecilia Forss 

Bengt Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-01 -23 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2013-02-04 nedtagande 2013-02-26 
Besvärstiden utgår 2013-02-25 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

U nderskrift .. b<4ŝ ..... ̂ ^fsÅ^09.1. 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§ 1 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt följande: 

Byte av organisationsnummer för huvudman till fristående förskola 
Pinneman 

Pedagogiska lokaler 

Beslut 

att utse Héléne Brodin Rheindorf (M), Ulla Johansson (KD), Tomas Lindh 
(S) och Ylva Stadell (S) eller den de utser i sitt ställe, att delta vid 
samrådsmöte med Styrelsen för vård och bildning inför beslut om 
eventuellt avträdande av hel skollokal. 

Ärendet 
Muntlig information ges om pedagogiska lokaler. Det ankommer på 
Styrelsen för vård och bildning att samverka med barn- och 
ungdomsnämnden vid eventuellt avträdande av hel skollokal. 

Information om grundskolefrågor 

Lars Romanus, chef grundskola Vård & bildning, informerar om kommunens 
grundskolor. 

§ 2 

§ 3 
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§ 4 

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet 2013. Dnr BUN-2012-
0920 

Beslut 
att fastställa interkommunala ersättningar 2013 för förskoleverksamhet 

enligt kontorets förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-11 till beslut. 

Nämnden har tidigare beslutat om budget för 2013 och om ersättningar för 
pedagogisk verksamhet. 

Uppföljning 2012 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2012-0918 

Beslut 
att med godkännande översända uppföljningen av Barn- och 

ungdomspolitiskt program till socialnämnden för barn och unga för 
synpunkter. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-03 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden ska i samverkan med socialnämnden för barn 
och unga på kommunfullmäktiges uppdrag årligen göra en samlad värdering 
av hur de övergripande målen och önskade tillstånden i programmet nås, 
rapportera till kommunstyrelsen och samtidigt föreslå eventuella revideringar. 

En uppföljning har gjorts av berörda nämnders och bolags redovisningar. 

§ 5 
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§ 6 

Verksamhetsuppföljning - Underlag till bokslut 2012. Dnr BUN-2012-
1507 

Beslut 
att i enlighet med kontorets förslag avge till kommunstyrelsen 

Verksamhetsuppföljning - Underlag till kommunstyrelsens 
förvaltningsberättelse 2011. 

Yrkanden 
Bengt Sandblad (S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Peter Lööv Roos 
(MP), Tarja Onegård (MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig enligt 
särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ärendet 

I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-04 till beslut. 

Verksamhetsuppföljning tillhör ärende Bokslut för år 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 

Barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider för utskott 2013. Dnr 
BUN-2012-1152 

Beslut 
att de av nämnden den 27 september 2012 beslutade sammanträdestider 

för arbetsutskott och individutskott utgår, 

att barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott under år 2013 
sammanträder kl 15.00, följande datum: 
7 februari, 14 mars, 18 april, 16 maj, 4 juni, 19 september, 24 oktober 
och 5 december, samt 

att barn- och ungdomsnämndens individutskott under år 2013 
sammanträder kl 14.00, följande datum: 
14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni, 18 juni, 27 augusti, 
26 september, 31 oktober, 12 december och 17 december. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-07 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden den 27 september 2012 fastställde 
sammanträdestider för år 2013. För nämndens arbetsutskott och 
individutskott föreslås nya sammanträdestider för år 2013. 
Upphandlingsutskottet sammanträder då upphandling föreligger. 

Ulla Johansson (KD) föreslår att individutskottet sammanträder före 
nämndens sammanträden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 

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 2013-01-11 till beslut. 

De ändringar som föreslås är utifrån kommunfullmäktiges beslutade 
nämndansvar och gällande lagstiftning. Föreslagna ändringar avser främst 
kapitel socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och skollagen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 

Inriktning av barn- och ungdomsnämndens medborgardialog januari
juni år 2013. Dnr BUN-2012-1613 

Beslut 
att fastställa inriktning och tidsplan för nämndens medborgardialog januari 

- juni år 2013. 

att uppdra till kontoret att till nämnden redovisa organisation, kostnad och 
ansvar för start av medborgarpanel från hösten år 2013. 

att utse Héléne Brodin Rheindorf (M) att för majoriteten vara 
kontaktpolitiker till Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevkårer, 

att utse Felicia Lundqvist (KD) att för majoriteten vara kontaktpolitiker till 
Uppsala Föreningsråd, 

att utse Tarja Onegård (MP) att för oppositionen vara kontaktpolitiker till 
Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation, 

att utse Ylva Stadell (S) att för oppositionen vara kontaktpolitiker till 
Föreningen Ungdomens Hus, samt 

att utse Karolin Lundström (V) att för oppositionen vara kontaktpolitiker till 
Mötesplatsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-19 till beslut. 

Kontoret föreslår inriktning och tidsplanering av nämndens medborgardialog 
för perioden 2013-01-29-2013-06-30. Nämnden härför perioden 2012-
2014 utsett representanter i olika samarbetsorgan och kontaktpolitiker med 
organisationer och dialogforum. Nämnden har att utse ersättare för de 
kontaktpolitiker som lämnat sina uppdrag i nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 0 

Översyn av kommunens råd samt justeringar av ansvarsfördelning och 
föreskrifter. Dnr BUN-2012-0987 

att för perioden år 2013 - 2014 utse Anna-Lena Ettemo (FP) till 
representant i kommunala handikapprådet och Mats Jonsson (C) till 
representant i folkhälsorådet, och att dessa ersätter av nämnden 
tidigare utsedda representanter. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-17 till beslut. 

Kommunstyrelsen har den 12 december 2012 beslutat om förändringar 
beträffande fyra av de samarbetsråd kommunen har: miljövårdsrådet, 
folkhälsorådet, pensionärsrådet och handikapprådet. Rådens representation 
ändras så att kommunala nämnder utser en ledamot var. Kommunstyrelsen 
utser ordförande och ytterligare en ledamot. 

Av de råd som varit föremål för översyn utser barn- och ungdomsnämnden i 
dag representanter i kommunala handikapprådet och folkhälsorådet. För 
kommunala handikapprådet och folkhälsorådet ska nämnden från år 2013, 
enligt kommunstyrelsens beslut, utse en representant i respektive råd. 
Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2013. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 1 

Strukturöversikt Gottsunda Valsätra. Dnr BUN-2012-1338 

Beslut 

att i enlighet med Bengt Sandblads (S) yrkande avge yttrande till 
socialnämnden för barn och unga. 

Reservationer 
Cecilia Forss (M), Eleonore Lundkvist (M), Héléne Brodin Rheindorf (M) och 
Anna-Lena Ettemo (FP) reserverar sig till förmån för Héléne Brodin 
Rheindorfs (M) yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-23 till beslut. 

Socialnämnden för barn och unga har hemställt om barn- och 
ungdomsnämndens yttrande över rubricerat ärende. 

Yrkanden 
Bengt Sandblad (S) yrkar att yttrande avges i enlighet med följande skrivning 
"Nämnden yttrar sig i huvudsak över Strukturöversikten som modell/metod 
och går inte in på innehållet i detalj. Dock föreslår nämnden några ytterligare 
statistiska uppgifter. Strukturöversikten är ambitiös med sitt breda 
angreppssätt. Det är en stor fördel att i ett kommungemensamt underlag och 
underlättar möjligheten till en samsyn i arbetet med stadsdelsutvecklingen. 
Nämnden bedömer att denna typ av faktaunderlag kan användas i 
diskussioner och beslut gällande till vad och hur ekonomiska medel ska 
fördelas och vid medborgardialoger av olika slag. Nämnden föreslår att en 
befolkningsprognos samt uppgifter från uppföljning avseende barn och 
ungdomars upplevelse av de verksamheter de vistas i och uppgifter från Liv 
och hälsa ska finnas med. I avsnittet Gottsunda och Valsätra idag kommer 
subjektiva uttalanden fram på ett olyckligt sätt. Ska denna typ av 
kommentarer finnas med är det snarare de boende själva som bör få komma 
till tals. Utvecklingsområden hög kvalitet på förskola och skola och 
pedagogisk utveckling för att motverka segregation samt friskfaktorer som 
leder till och vidmakthåller hälsa är viktiga områden att arbeta vidare med." 

Héléne Brodin Rheindorf (M) yrkar att nämnden avger yttrande i enlighet 
med följande skrivning "Strukturöversikten är ambitiös med sitt angreppssätt 
av ett geografiskt område. En sådan översikt kan underlätta möjligheten till 
samsyn i arbetet med stadsdelsutvecklingen. Nämnden anser dock att 
handlingen inte behöver vara föremål för remissbehandling och avstår därför 
från synpunkter i övrigt." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sandblads (S) yrkande mot Héléne 
Brodin Rheindorfs (M) yrkande och finner bifall till Héléne Brodin Rheindorfs 
(M) yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Héléne Brodin Rheindorfs 
(M) yrkande röstar ja och den som röstar för Bengt Sandblads (S) yrkande 
röster nej. 

Héléne Brodin Rheindorf (M), Eleonore Lundkvist (M), Anna-Lena Ettemo 
(FP), Ulla Johansson (C) och Cecilia Forss (M) röstar ja. Bengt Sandblad 
(S), Tomas Lindh (S), Ylva Stadell (S), Helen Sverkel (S) och Karolin 
Lundström (V) röstar nej. Således bifalls Bengt Sandblads (S) yrkande. 

Detaljplan för Gunsta 1:109 med flera, Uppsala kommun. Dnr BUN-
2012-1616 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Gunsta 1:109 med flera, Uppsala kommun, 

till plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-20 till beslut. 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att byggrätten utökas för området så att 
permanentboende möjliggörs. Nämnden har inget att invända mot förslaget 
till detaljplan under förutsättning av att fler förskole- och grundskoleplatser 
skyndsamt kan förverkligas i närområdet. 

§ 1 2 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 3 

Detaljplan för Norra Kvarngärdet, Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-
1482 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Norra Kvarngärdet, Uppsala kommun, till 

plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-19 till beslut. 

Detaljplaneförslaget möjliggör byggandet av omkring 400 lägenheter samt 
ytor för kontor, butiker eller lokaler i bottenvåningarna varav en förskola 
Nämnden ser positivt på planens möjlighet att tillskapa fler förskoleplatser. 
Nämnden tillstyrker tillbyggnadsmöjligheten avförskolan Ringaren. Nämnden 
är tveksam till placeringen av förskola med gård i de föreslagna nybyggda 
bostadshusen. En långsträckt gård, som dessutom delas av entréer och 
parkering av barnvagnar och cyklar, försvårar personalens överblickbarhet 
när barnen är ute och leker. En förskola med en sådan gård kan kräva mer 
personal och därmed få ökade driftskostnader. Delar av gårdsytan bedömer 
nämnden bli för utsatt av utsläpp och eventuellt buller från trafik. En 
alternativ placering av förskoleplatserna bör utredas. Ur ett barnperspektiv 
avstyrker nämnden delen av detaljplaneförslaget som innebär att gång- och 
cykeltunneln tas bort. Nämnden ser positivt på att barnperspektivet är 
utförligt beskrivet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 4 

Detaljplan för del av kvarteret Stenåkern, Berthåga 11:33, Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2012-1505 

Beslut 
att som svar på detaljplan för del av kvarteret Stenåkern, Berthåga 11:33, 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-17 till beslut. 

Befintlig detaljplan för handel föreslås ändras för att kunna inrymma 
föreningslokal. Nämnden har inget att invända mot detaljplaneförslaget utan 
ser positivt på att ytterligare en samlingslokal byggs i området. Det 
underlättar möten mellan människor och stärker på det sättet den sociala 
hållbarheten. 

Lxcoach och kommunens verksamhet i Lego Educational Centre. Dnr 
BUN-2012-1449 

Beslut 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-12 till beslut. 
Verksamheten i Lego Educational Centre (LEC) har fått ett positivt 
genomslag hos Uppsalas skolor hos både lärare och elever. Ett stort behov 
av en levandegjord teknikutveckling har setts, vilket innebär att LEC har 
varit, och är för närvarande, fullbokat en bra bit in på vårterminen. 

§ 1 5 
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§ 1 6 

Efterfrågan och tillgång på förskoleplatser. Dnr BUN-2008-0031 

Beslut 

att ta informationen om efterfrågan och tillgång på förskoleplatser till 
protokollet. 

Ärendet 
Kontoret informerar om efterfrågan och tillgång för förskoleplatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 7 

Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Dnr 
BUN-2012-1386 

Beslut 
att med av nämnden föreslagna revideringar anta förslag till regler för 

förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 

att ge kontoret i uppdrag att förelägga nämnden förslag till avgift vid 
placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet, samt 

att fastställa avgiften för öppen fritidsverksamhet till 150 kronor per månad 
från och med den 1 januari 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-20 till beslut. 

Vid sitt sammanträde 25 oktober antog barn- och ungdomsnämnden budget 
för 2013. En förändring är att alla elever i förskoleklass och årskurserna 1 -
6 har rätt att delta i fritidshemmets verksamhet från och med januari 2013. 
Det innebär avsteg från skollagens begränsningar för elever vars föräldrar till 
exempel inte arbetar eller studerar. Nu gällande regler för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet måste revideras i enlighet med 
nämndens beslut. 

Det finns i förslaget en anpassning till förändringar i skollagen när det gäller 
möjligheten för föräldrar att få omsorg för sitt barn under den tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds. 

I förslaget finns också att föräldraavgiften för fritidsklubb (öppen 
fritidsverksamhet) ska betalas månadsvis och att regler om bland annat 
avgifter och uppsägning kommer att vara lika för de olika verksamheterna. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att det på sidan 2 ändras så att föräldrar vars barn är i förskolan enligt regeln 
som ger möjlighet till 20 timmar i veckan kan kombinera arbete och ledighet 
utan att möjligheten till förskolevistelse om 4 timmar per dag påverkas. 
Vidare yrkar hon att på sidan 3 ska anmälan av plats kunna göras när barnet 
fyllt en månad. Slutligen föreslås att ge kontoret i uppdrag att förelägga 
nämnden förslag till avgift vid placering i förskola och annan pedagogisk 
verksamhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 8 

Översyn av modell för strukturersättning för grundskolan. Dnr BUN-
2012-0792 

Ärendet diskuteras och förslag till beslut kommer att föreläggas nämnden 
den 21 mars 2013. 

Entreprenöriellt lärande 2013. Dnr BUN-2013-0003 

Beslut 

att stödja det fortsatta arbetet med entreprenöriellt lärande i Uppsalas 
förskolor och grundskolor med 250 000 kr under 2013, samt 

att ge kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med redovisning av 
entreprenöriellt lärande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-02 till beslut. 

Genom projektet Gnistan har förskolor och grundskolor kunnat ta del av 
kompetensutveckling inriktad mot entreprenöriellt lärande. Cirka 1200 
pedagoger har deltagit i insatserna under två och ett halvt år. Projektet har 
till största delen kunnat finansieras genom EU-medel. 

Arbete med att stödja förskolornas och grundskolornas förhållningssätt och 
arbete när det gäller entreprenöriellt lärande bör fortsätta. Arbetet handlar 
om att sprida goda exempel i Uppsala genom nätverk mellan skolor och 
organisationer som är intresserade av skolutveckling. Det handlar också om 
att genomföra viss utbildningsverksamhet för att understödja vidare 
entreprenöriella processer i verksamheterna samt att sammanställa värden 
för måluppfyllelse. Nämndens ansvar är att följa upp och understödja det 
arbete som görs på skolor och förskolor. 

Från och med 2013 föreslås nämnden delfinansiera det fortsatta arbetet 
tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Kontoret föreslås att återkomma till nämnden med redovisning av 
entreprenöriellt lärande. 

§ 1 9 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 0 

Internavtal 2013 för de pedagogiska verksamheterna för barn 0-15 år. 
DnrBUN-2012-1385 

Beslut 
att godkänna förslag till internavtal om förskola, grundskoleverksamhet, 

förskoleklass, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola med 
styrelsen för vård och bildning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2012-12-05 till beslut. 

Förslag till avtal omfattar verksamheterna förskola, förskoleklass, 
skolbarnsomsorg, grundskola och obligatorisk särskola. Avtalet har 
förhandlats fram av strateger inom kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad och verksamhetsansvariga inom Uppsala vård och bildning. 
Avtalet gäller för tiden 2013-01-01—2013-12-31. 

§ 2 1 

Tillsynsärenden 

Informeras om pågående och genomförda tillsynsärenden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-01-23 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
17 

§ 2 2 

Byte av organisationsnummer för huvudman till fristående förskola 
Pinneman. Dnr BUN-2013-0079 

att godkänna att den nybildade ekonomiska föreningen Pinneman 
ekonomisk förening med organisationsnummer 769625-5210 från och 
med den 1 januari 2013 tar över all verksamhet avseende Förskolan 
Skogsbacken NATURIigtVIS (Förskolan I Ur och Skur Pinneman) i 
Vattholma. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-01-23 till beslut. 

Den ekonomiska föreningen Förskolan Skogsbacken NATURIigtVIS ek för 
lämnar över verksamheten till den ekonomiska föreningen Pinneman 
ekonomisk förening från och med den 1 januari 2013. 

Den nya ekonomiska föreningen består av personal och föräldrar på 
förskolan I Ur och Skur Pinneman. Förskolans verksamhet kommer att 
bedrivas på samma sätt som tidigare och all personal, alla barn och allt 
material följer med in i den nya föreningen. 

§ 2 3 

Rapporter 

Föreligger ej. 

§ 2 4 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-01-23 

Sid 
18 

§ 2 5 

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. 

§ 2 6 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls delegationsbeslut enligt lista. 

§ 2 7 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 

Anmäls protokoll från nämndsammanträde den 13 december 2012, 
individutskott den 4 december 2012, den 20 december 2012 och den 
15 januari 2013. 

Utdragsbestyrkande 



BUN 2013-01-23 
§ 6, Bilaga 1 

Yttrande i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

2 0 1 3 - 0 1 - 2 3 

Verksamhetsuppföljning 2012, ärende 1.2 

Den borgerliga majoritetens verksamhetsberättelse för 2012 visar klart vilka brister som finns 
i den borgerliga politiken. Bara genom att räkna hur många av de uppsatta målen som 
uppfyllts framgår problemen klart. Av de 33 uppsatta målen har 10 uppfyllts, 18 inte uppfyllts 
samt 5 mål "är svårbedömda". Dvs enbart 30 % av de uppsatta målen har uppfyllts! 

Det är många viktiga mål som inte klarats av, t ex: 
• Alla beviljade insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska vara 

verkställda inom tre månader efter beslut. 
• Barn och ungdomar ska ha inflytande i de verksamheter som de vistas i . 
• Föräldrar som behöver förskoleplats ska i möjligaste mån få plats i närområdet eller 

där de önskar 
• Elevernas kunskapsresultat ska vara bland de bästa i landet. 
• Barn och ungdomar ska känna trygghet i de verksamheter de vistas i . 
• Barn och ungdomar ska vistas i verksamheter som har ett aktivt likabehandlingsarbete. 

Vissa mål är så luddiga att man redan i förväg kunde tala om att de inte kan få effekt. Ett 
exempel är: "Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1 -
3. En läs-, skriva- och räknegaranti införs". V i tror att skolans personal har kompetens och gör 
allt som står i deras makt att stödja eleverna i deras lärande. Det är deras uppdrag enligt 
skollag och läroplan. Någon luddig "garanti" utan precisering bidrar inte. Det som saknas är 
tillräckliga resurser samt fortsatt utvecklingsarbete. 

Hade vi rödgröna haft makten hade vi gjort en rad andra satsningar och prioriteringar. Mer 
resurser ti l l förskolan, tydligare uppföljning av verksamheterna, satsningar på kunskaps
utvecklingen i skolan, utökade bidrag t i l l fritidsaktiviteter och föreningar i stadsdelarna är 
exempel. Men en rödgrön majoritet hade Uppsala helt enkelt varit en bättre stad för barn och 
unga. 

ii^ör^ocialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Peter Lööv Roos, ledamot 

För Vänterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

X) ^ 


