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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsnämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
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Utbildningsnämndens protokoll måndagen 
den 6 september 2021 

Plats och tid  

Stationsgatan 12 i lokal Bergius, vån 4 klockan  16:00-18:30 

Paragrafer  

81-90 

Justeringsdag  

Onsdagen den 15 september 2021   
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Helena Hedman Skoglund, ordförande 
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Susanna Nordström, sekreterare 
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Protokoll 2021-09-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Helena Hedman Skoglund (L), ordf., närvarar på distans 

Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice ordf., närvarar på distans 

Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordf., närvarar på distans 
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 
Pavlos Cavelier Bizas (S), §§ 81-87, närvarar på distans 

Jan-Åke Carlsson (S), §§ 81-87, närvarar på distans 
Dima Sarsour (S), §§ 81-87, närvarar på distans 

Agneta Boström (S), närvarar på distans 
Susanne Engström (MP), 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 Bjuhr (SD), §§ 81-87, närvarar på distans 
Henry Montgomery (S), tjänstg. ersättare, §§ 88-90, närvarar på distans 

Ludvig Arbin (L), tjänstg. ersättare, §§ 88-90, närvarar på distans 
Erik Wahlström (MP), tjänstg. ersättare, §§ 88-90, närvarar på distans 
Jim Andersson (SD), tjänstg. ersättare, §§ 88-90, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Petri Lähteenmäki (S), §§ 81-87, närvarar på distans 

Henry Montgomery (S), §§ 81-87, närvarar på distans 

Ludvig Arbin (L), §§ 81-87 närvarar på distans 
Erik Wahlström (MP), §§ 81-87, närvarar på distans 
Lage Hedin (M), närvarar på distans 
Katarina Reigo (M), §§ 89-90, 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), §§ 81-87, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Susana Olsson Casas, utbildningsdirektör, närvarar på distans 
Daniel Eskilson, biträdande utbildningsdirektör, närvarar på distans 
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Jan Aili, chef Kommunal grundskola, närvarar på distans 
Christine Kastner Johnson, chef Kommunal gymnasieskola, närvarar på distans 
Katarina Håkansson, verksamhetskontroller ledning UBF, närvarar på distans 

Ida Väisänen, avdelningschef ledning HUB, närvarar på distans 
Olle Bergh, verksamhetsutvecklare ledning Kommunal gymnasieskola, närvarar på 
distans 

Märit Gunneriusson Karlström, enhetschef Kvalitet och uppföljning, närvarar på distans 

Tomas Matti, verksamhetskontroller ledning HUB, närvarar på distans 
Ingrid Holström, strateg Samordning och resursplanering, närvarar på distans 

Magdalena Fahlgren, verksamhetskontroller HUB, närvarar på distans 
Malin Nyström, ekonomichef Utbildningsverksamhet, närvarar på distans 

Carl Ljunggren, fastighetschef Stab Fastighet, närvarar på distans 
Therese Hagberg, enhetschef Verksamhetsnära HR team 3, närvarar på distans 

Lars Sundén, strateg Stab Fastighet, närvarar på distans 
Erik Boman, kommunikationsstrateg, närvarar på distans 

Anders Arnqvist, universitetslektor Uppsala universitet, närvarar på distans 

Thomas Nygren, universitetslektor Uppsala universitet, närvarar på distans 

Elisa Erikson, Lärarförbundet, närvarar på distans 
Petra Åkerström, Lärarnas Riksförbund, närvarar på distans 
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§ 81 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

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

dagens protokoll den 15 september 2021.  
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§ 82 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista.  
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§ 83  

Uppdrag om intern resursfördelning inom 
grundskola i egen regi 

UBN-2021-04912 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen för beaktande i framtida budgetprocesser. 

Särskilda yttranden 

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

yttrande: 

Grundläggande delar vi inriktningen att elevpengen som utbetalas ska vara så 

stor som möjligt. Vi hade exempelvis gärna sett att skolor själva utifrån egna 

bedömningar av behovet kunde fatta beslut om lärarassistenter. 

Det är dock väldigt viktigt med underlaget hur pengar fördelas mellan enheter 
inom kommunen, exempelvis döljs lokalkostnaderna för enskilda skolor genom 
att skolor med billiga lokaler får subventionera andra skolor med dyra lokaler 

och på så sätt döljs de faktiska kostnaderna. På samma sätt döljs kostnaden för 

barn med behov av stöd i form av resursenheter, eftersom kostnaden delvis slås 
ut på samtliga enheter. 

Vi skulle behöva en grundlig genomgång av hela vårt resursfördelningssystem – 
en ståndpunkt vi fördjupar i vår reservation i ärende 4 (§84) på dagens 

sammanträde. 

 

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

Marknadsskolan fungerar inte och det påverkar resursfördelningen negativt för 

kommunen och för de många barn som behöver mer stöd. Vänsterpartiet hade 
gärna sett mer utrett hur en finansiering per klassmodell skulle fungera. Det 
skulle kunna jämna ut skillnaderna mellan privata och offentliga skolor internt 

hos huvudmannen. Även om marknadsskolan ändå skulle ge kommunen mindre 

pengar för fler uppdrag. Vi i Vänstern hade även gärna sett en ökad 

strukturersättning. Mot bakgrund av att finansieringen av grundpengen är på 
håret av vad en verksamhet klarar av, så ser vi inte att det går att avisera 
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förändringar om inte det åtföljs med en påse pengar i budgeten. Som vänster så 
skulle vi även gärna se en ökad central finansiering av det stöd som sker genom 
särskilda undervisningsgrupper. 

 
Linnea Bjuhr (SD) anmäler särskilt yttrande: 

SD lämnar särskilt yttrande med hänvisning till vårt budgetförslag, där vi bland 

annat drar ner på strukturersättning baserat på socioekonomiska faktorer, till 
förmån för höjd skolpeng till samtliga skolor samt särskilt stöd. 

Sammanfattning 

I nämndens verksamhetsplan för 2021 ges utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda hur resurser kan fördelas internt som huvudman för att stärka skolor med 

stora utmaningar, öka likvärdigheten och prioritera de lägre åldrarna  

  

Uppdraget syftar till ökad likvärdighet för barn och elever i och med att resurser i 

högre grad styrs till verksamheter som har större utmaningar.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2021 
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§ 84  

Återrapport uppdrag pedagogiska 
ersättningar 

UBN-2021-04913 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att uppdraget anses redovisat med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

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

förslaget med följande motivering: 

Vi tycker inte att föreliggande ärende beskriver hur vi på ett bättre sätt ska ge ”såväl 

fristående som kommunala skolor goda förutsättningar”. Vid nämndens möte 

24/11 2020 reserverade vi oss mot beslutet om resursfördelningen, och hade därför 

om vi haft majoritet i nämnden sett till att göra ett grundligare arbete för att 
genomlysa och förfina resursersättningen till Uppsalas skolor. Det är inte bara 
lagligheten utan framförallt ändamålsenligheten som måste vara i centrum i 

utbetalande av ersättning till pedagogisk verksamhet.  

Uppsala kommun behöver bli bättre på att redovisa grunden för utbetalning av sina 

pedagogiska ersättningar – lokalkostnader, kostnader för olika stadier, 

administrationskostnader och övriga kostnader och så vidare. Tyvärr har inte styret 

begärt att nämnden ska få del av denna typ av underlag för att främja transparens i 

utbetalning av ersättning och ge bättre underlag till förbättringar. 

Så här sa vi i vår reservation i november: 

”Uppsala har en lång tradition av likvärdig hantering av fristående och kommunala 
utförare inom utbildningsväsendet. Under många år har system byggts upp där 

likvärdighetsprincipen varit styrande för bidrag/ ekonomisk ersättning, service och 
bemötande från den kommunala förvaltningen. I föreliggande förslag till beslut 

bryts dock denna tradition. På arbetsutskottet presenterades ett förslag som 

innebar en nedskärning av till fristående skolor med i vissa fall över 10 procent, och 
till samtliga fristående förskolor med över 1%. Därmed frångår Uppsala kommun 
sin goda tradition av att ge friskolor likvärdiga förutsättningar med kommunala. 
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Lyckligtvis har efter våra påtryckningar förvaltningen lyckats skaka fram ca 
ytterligare 40 mnkr, men vi tycker fortfarande  
inte det är ett bra förslag. Dessutom har nu styret bestämt sig för att ärendet inte 

ska vidare till kommunfullmäktige för att kunna smyga igenom det så omärkligt 
som möjligt.  
 

Ersättningen för pedagogisk verksamhet är en budget för utbildningsväsendet i 

kommunen, inte en beskrivning av kostnaderna inom kommunal huvudman. Om vi 
minskar ersättning till lågstadium, förskoleklass, förskola och pedagogisk omsorg 

så är det utslag av en politisk vilja att dessa stadier inte ska prioriteras. Det går stick i 
stäv med tidigare politiska satsningar på barn i lägre åldrar, exempelvis på mindre 

grupper i förskolan eller den så kallade "lågstadiesatsningen". I Uppsala har de 
flesta friskolor etablerat högstadieskolor, om vi ändrar ersättningarna enligt 

förslaget kommer denna trend att förstärkas - skolor med enbart lågstadier riskerar 
till och med att tvingas lägga ner sin verksamhet. De skolor som har högstadier är 

också ofta stora nationella skolkoncerner, så att höja ersättningen till högstadier 

gynnar dessa skolkoncerner i stället för små lokala aktörer. Detsamma gäller 

förskolan, där många aktörer i Uppsala är små, lokala aktörer, som inte kan hämta 
hem den minskade ersättningen genom bättre tilldelning i andra kommuner. Är det 

verkligen den politik som S-L-MP styret vill föra? Stora nationella friskolekoncerner 

gynnas i stället för små, ofta ideellt drivna,  

lokala huvudmän?  
 

Kommunen har sedan den nya skollagen införts 2010 på papperet betalat ut 3 % i 
administrationsschablon. Nu hävdar man att eftersom den kommunala skolan 

använt mer i administrationskostnader så ska skolpengen till fristående skolor och 
förskolor sänkas. Vi anser att det i stället borde vara den kommunala huvudmannen 
som sänkte sina administrationskostnader. Vi skulle också vilja se ett underlag på 

hur stora dessa administrationskostnader faktiskt är, och vad de innehåller. En 

viktig uppgift för kommunal huvudman. Vi har fått berättat för oss att 
förskjutningen av ersättning mellan förskoleklass, fritidshem och lågstadium till 

mellan- och högstadium beror på felaktigt beräknade lokalkostnader. Lokaler är ett 
problematiskt område eftersom kommunen själv  
sätter hyrorna när det är kommunen som äger lokalerna. Frågan är om man kan 

fördela lokalkostnader mellan stadier, eller om man inte måste slå ut kostnader 
som en genomsnittskostnad för hela grundskolan.  

 
Vi anser också att man behöver se över fördelningen i ersättningen mellan stadier. 

Det finns inget som säger att man måste differentiera ersättningen mellan stadier - 
man kan även utbetala samma elevpeng för hela grundskolan - en förändring som 

självklart skulle gynna etableringen av fler fristående skolor med lågstadier, något 
att betänka för de friskolor som välkomnar den här föreslagna förskjutningen av 

ersättningen. Vi anser vidare att ersättningen för administration bör betalas ut 
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enligt tidigare grunder. Likställighetsprincipen är grundprincipen för nuvarande 
skollag, och vi kan inte se något problem med att man fortfarande använder 
beräkningen för Uppsala  

kommuns kommunala grund- och förskolors totala kostnader som grund för 
ersättningen till fristående skolor - det har gjorts de senaste 10 åren, utan att det 
blivit överklagat.  

 

Med grundval av ovanstående yrkade Uppsala-Alliansen (M C KD) Att 2020 års 
ersättningar för förskola/ pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola skall 

gälla även under 2021. Att det under våren 2021 ska göras en utredning av 
kommunens ersättningssystem i stort- både vad gäller administrativa kostnader, 

fördelning mellan stadier i grundskolan, lokalkostnader, strukturersättning, 
ersättning till landsbygdsskolor och ersättning till barn i behov av särskilt stöd och 

andra grupper i behov av stöd - i dialog med huvudmännen - i syfte att optimera 
resultaten i alla Uppsalas skolor. Att beslutet skickas vidare till Kommunfullmäktige, 

precis som tidigare år, för fastställande” 

 

Uppsala-Alliansen yrkade därför att ärendet skulle återremitteras, för att våra 
synpunkter skulle beaktas bättre i framtagandet av underlaget. 

 

Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

 
Informationen i ärendet var knapphändig. SD hade önskat att ärendet om 

pedagogiska ersättningar var bifogat där det markerades i dokumentet vilka så 
kallade förtydliganden som skulle göras. Därutöver hade vi önskat att man i större 

utsträckning tog hänsyn till den kritik mot ärendet som uppkom när beslut fattades 
i ärendet förra året, för att motverka att samma sak sker igen, där lågåldrarna och 
små skolor missgynnades.  

Särskilt yttrande 

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

Uppdraget att avisera ersättningsförändringar är rapporterat och redovisat. 

Gällande Vänsterns synpunkter över återrapporten av uppdraget så hänvisar vi 
till vår egen, kommande Mål och budget. 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) yrkar med 

instämmande av Linnea Bjuhr (SD) på återremiss.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer ärendets avgörande idag mot återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras idag.  

Ordföranden ställer därefter det liggande förslaget mot avslag och finner att 

utbildningsnämnden bifaller detsamma.  

Sammanfattning 

I nämndens verksamhetsplan finns följande uppdrag till förvaltningen:  
1.6 Senast i september 2021 ges nämnden en redovisning om ytterligare 

strukturella förändringar i de pedagogiska ersättningarna behöver göras för att ge 
så väl fristående som kommunala skolor goda förutsättningar.  
Uppdraget syftar till att i tid uppmärksamma om det finns justeringar i 

ersättningssystemet som är nödvändiga att göra inför 2022 för att uppfylla 
skollagens krav på ersättning på lika villkor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2021  
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§ 85  

Yttrande till Skolinspektionen angående 
ansökan från Ansgarskolorna AB om tillstånd 
för utökning av befintlig gymnasieskola 

UBN-2021-04323 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lämna yttrande över ansökan från Ansgarskolorna AB i enlighet med bilagt 
förslag. 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) reserverar sig mot 
beslutet med följande motivering: 

Vi tycker att nämnden är för negativ i sina skrivningar i svaret, och önskade att 
ärendet därför skulle förtydligas med en skrivning att Uppsala kommun är 
positiv till fristående alternativ inom skolväsendet.  

Uppsala-Alliansen yrkade därför att svaret skulle kompletteras med just det. 

 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 

Aktiebolagsformen är illa vald för att driva skola med syfte att ge alla barn en 

god utbildning. Detta eftersom aktiebolag har som utgångspunkt att vinst till 
ägaren är det främsta syftet. Vinster i välfärden är tyvärr ett stort problem i sig 

och det accentueras av att skolpengen är snedvriden. Det är helt enkelt 
orättvist. Ansgarsskolorna AB drivs dessutom av en av religion präglad 
huvudman. Det är lagligt och kan många gånger vara en utmärkt organisation 

och utbildning. Det är dock svårt att dra en tydlig gräns mellan en av religion 
präglad huvudman och konfessionell utbildning. Om en skola attraherar en viss 

målgrupp med liknande värderingar. Vad är då frivilligt i en kontext där 
grupptillhörighet spelar stor roll. I övrigt till förmån för eget yrkande. 

 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
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Det är rimligt att Uppsala kommun ställer sig positiv till större valfrihet, inte 
minst när det gäller en skola som är en av de mest välfungerande gymnasierna i 
Uppsala vill utöka.  

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) och Daniel Rogozinski (V) yrkar att följande mening, sist i 

yttrandet, stryks: 

 ”På längre sikt är det svårt att i förväg förutsäga om det innebär en fördel eller en 

nackdel för Uppsala kommun.” 

att sist i yttrandet om konsekvenser, lägga till: 

”Uppdraget på den kommunala skolan är större än de privatdrivna skolornas 

uppdrag, medan skolpengen följer eleven och inte uppdraget. På längre sikt utgör 
därmed friskolors ökande andel en risk för den kommunala skolan då skolpengens 

konstruktion snedvrider konkurrensen.” 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) yrkar med 

instämmande av Linnea Bjuhr (SD): 
 

att svaret kompletteras med följande avslutande mening: Uppsala kommun är 
generellt positiv till fler fristående alternativ inom gymnasieutbildningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande ett (1) och 

tilläggsyrkande två (2) mot avslag och finner att utbildningsnämnden avslår desamma.  

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

Ordföranden ställer slutligen det liggande förslaget mot avslag och finner att 
utbildningsnämnden bifaller detsamma.  

Sammanfattning 

Uppsala kommun ges möjlighet att yttra sig till Skolinspektionen över ansökan från 
Ansgarskolorna AB om tillstånd för utökning av befintlig gymnasieskola 
(Ansgargymnasiet). I Skolinspektionens remiss anges att lägeskommunens yttrande är 

ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av 

den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). I 
yttrandet ombeds kommunen att bifoga en konsekvensbeskrivning där det framgår 
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vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 
lång sikt vid start av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem - sex år. Kommunen 
ombeds även att bifoga ett faktaunderlag till yttrandet för att Skolinspektionen ska 

kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2021  

• Bilaga 1, förslag till yttrande inklusive bilaga 
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§ 86  

Svar på nämndinitiativ Lundellska skolan 

UBN-2021-03403 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att anse initiativet besvarat med hänvisning till förvaltningens 
föredragning i ärendet. 

Reservation 

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

beslutet till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Linnea Bjuhr (SD) anmäler särskilt yttrande:  

SD yrkade bifall till förslag till beslut från arbetsutskottet om att besvara initiativet.  

I föredragningen är det tydligt att större skolor kan ge synergieffekter upp till en viss 

nivå. Men efter en viss nivå är det inte säkert att större alltid är bättre. En skola på 
3000 elever är inte automatiskt bättre än en med 1000 elever. 

SD noterade också på ett seminarium med Funtionsrättsrådet den 3 september, att 

större skolor inte minst kan innebära stora bekymmer för rullstolsburna. I ivern som 
vissa har att ha större skolor är det lätt att glömma bort denna grupp, som inte alls 

är positiv till större skolor. Barn med NPF-diagnoser behöver man också ta hänsyn 
till i sammanhanget.  

Ur anknytningssynpunkt, definitivt inte bättre för att det är större. Framförallt 
viktigt i låg ålder att ta hänsyn till anknytningsaspekter, med det gäller även i äldre 

årskurser såsom gymnasium. Stark anknytning är lättare att upprätthålla i en 
småskalig miljö.  

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) yrkar på att 
initiativet bifalls.  
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Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 24 maj 2021 lämnade Jonas Segersam (KD), 
Christopher Lagerqvist (M) och Olle Romlin (C) ett initiativ med förslag att 
utbildningsnämnden ska besluta följande:  

att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att Lundellska skolan i 
samband med en inflytt i nya lokaler ges en betydligt större storlek när det gäller 

elevantal.  

att utbildningsnämnden görs delaktig i den strategiska utvecklingen av våra skolor, så 

att nämnden får kunskap om förändringar när det gäller lokalisering, namn och 
inriktning, särskilt när det gäller våra få gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021  

• Bilaga, Nämndinitiativ om Lundellska skolan  
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§ 87  

Svar på nämndinitiativ om familjecentral 
Storvreta 

UBN-2021-04173 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att frågan om behov av fler familjecentraler i Uppsala (inklusive Storvreta) tas 

upp i HSVO av representant för Utbildningsnämnden och därmed anses 
initiativet besvarat. 

Reservation 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

KD yrkade att i första hand första att-satsen i initiativet skulle bifallas, eftersom vi 

tror att det vore bra med en familjecentral i Storvreta. Vi var dock tacksamma för att 

Vänsterpartiet föreslog att frågan skulle lyftas i HSVO, samverkansorganet mellan 
Uppsala Kommun och Region Uppsala. Det är ett stort steg framåt, och bra att nu 
ett samtal om behovet av fler familjecentraler i Uppsala kommun lyfts, genom att 

yrkandet från Vänsterpartiet stöddes av hela nämnden.  

Särskilt yttrande 

Linnea Bjuhr (SD) anmäler särskilt yttrande:  

Det är ett bra förslag från KD, som möjliggör att följa inte minst mammor från 
graviditet, till att bvc kommer på efterbesök hemma, till att bvc följer familjen upp 

till att man börjar skolan, samt besök hos öppna förskolan under tiden. 

Ur anknytningssynpunkt är det oerhört viktigt att få en mer sammanhängande 
kontakt med vården och öppna förskolan. Det kan bryta igenom segregation, 
motverka segregation och lättare fånga upp personer som upplever våld i nära 
relationer. Det är lättare att bygga relationer och öppna upp sig för personer som 

man har större anknytning till.  

Vidare är det bra att arbeta förebyggande, i områden som ännu inte är segregerade, 

där Storvreta faktiskt är ett framtida riskområde.  
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Även om inte initiativets första att-sats bifölls så var det bra att åtminstone V:s 
yrkande, bifölls av hela nämnden.  

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 

att frågan om behov av fler familjecentraler i Uppsala (inklusive Storvreta) tas upp i 

HSVO av representant för Utbildningsnämnden och därmed anses initiativet 
besvarat. 

Jonas Segersam (KD) yrkar med instämmande av Linnea Bjuhr (SD) att initiativets 

första att-sats bifalles.  

Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S) och Susanne Engström (MP) yrkar 

bifall till Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande mot avslag och finner att 

utbildningsnämnden avslår detsamma.  

Ordföranden ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande mot avslag och finner 
att utbildningsnämnden bifaller detsamma.  

Sammanfattning 

Vid nämndens möte i juni 2021 lämnade Jonas Segersam (KD) ett nämndinitiativ med 

förslag att utbildningsnämnden beslutar 
 

Att utreda möjligheten för en familjecentral i Storvreta  
 

Att, om det finns intresse från Region Uppsala och även socialförvaltningens sida 
angående samverkan runt en familjecentral, inrätta en öppen förskola i Storvreta i 
anslutning till den nya familjecentralen  

 

Att om det är så att det i dagsläget inte går att få till stånd ett samarbete i form av en 
familjecentral, en kommunal öppen förskola i Storvreta utreds i särskilt ordning, så att 
detta kan inrättas på ett sådant sätt som kompletterar nuvarande öppen 
barnverksamhet på orten. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021 
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• Bilaga, Nämndinitiativ om familjecentral i Storvreta 
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§ 88 

Informationsärenden 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Följande ärenden föredras på nämnden 

Utbildningsdirektören informerar:  

− Månadsrapport ekonomi  

− Information om samarbete med Uppsala universitet  

− Covid-19, nuläget  

− Nya i ledningsgruppen  

− Årshjulet  

− Kvarngärdesskolan  
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§ 89  

Delegationsbeslut vid nämnden  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut anmälda vid nämnden den 6 

september 2021 till protokollet. 

Sammanfattning 

Förskola 

− Plats i förskoleverksamhet och Pedagogisk omsorg, 7.4.4  

− Plats i fritidshem och pedagogisk omsorg, 7.4.4 

 
Grundskola 

− Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 
7.5.2 

 
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 18 juni–5 sep 2021 

− Tillförordnad utbildningsdirektör, 2021-06-17 
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§ 90 

Anmälningsärenden vid nämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden anmälda vid nämnden den 6 

september 2021 till protokollet. 

Sammanfattning 

Domar och beslut 

− Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Laglighetsprövning enligt 

kommunallagen (2017:725), 2021-06-29 

− Dom Förvaltningsrätt i Falun, Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(2017:725), 2021-07-20 

− Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (2017:725); fråga om avvisning, 2021-08-30 

 
Övrigt 

− Initiativärende från (M): Skolval förutsätter kvalificerade skoljämförelser 
 

 

 


