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Anna Manell (FP) 
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Caroline Andersson, ordförande 

....^^1^.../.^ 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum: 
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anslags uppsättande: 

Utbildningsnämnden 

2015-02-11 

2015-02-19 Sista dag för överklagande: 2015-03-13 
Datum för anslags nedtagande: 2015-03-12 

Förvaringsplats Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 
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Underskrift: 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§14 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

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

18 februari 2015. 

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

§15 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Skolformsutskotten 
Verksamhetsbesök för förtroendevalda i nämnden 

§16 

Budget 2015 

I ärendet redovisas förutsättningar av nämndens budget för 2015. Den 25 mars 2015 beslutar 
nämnden om budget för år 2015. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§17 

Pedagogiska lokaler 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2015 om komplettering av planen för Strategisk 
försörjning av pedagogiska lokaler. Förslaget innebär ett ökat ekonomiskt åtagande som en följd av 
de kompletteringar som beslutats inom framförallt grundskolan, och behovet av nya skolplatser. 

§18 

Skolformsutskotten 

Ordföranden uppmanar skolformsutskotten att löpande följa och dokumentera utskottens arbete 
inför uppföljning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§19 

Sammanträdestider år 2015 för utbildningsnämnden 

Beslut 
att utbildningsnämnden under år 2015 sammanträder kl 15.00 följande datum: 

25 mars (kl 13.30), 22 april, 28 maj, 18 juni (kl 13.00), 27 augusti, 30 september, 28 oktober, 
25 november och 16 december, 

att utbildningsnämndens arbetsutskott under år 2015 sammanträder kl 13.00 följande datum: 
18 mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 
8 december, 

att utbildningsnämndens förskoleutskott sammanträder kl 9.15 följande datum: 
12 mars, 8 april, 12 maj, 3 juni, 12 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 
2 december, 

att utbildningsnämndens grundskoleutskott sammanträder kl 15.00 följande datum: 
12 mars, 8 april, 12 maj, 3 juni, 12 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 
2 december, och 

att utbildningsnämndens gymnasieutskott sammanträder kl 15.00 följande datum: 
12 mars, 8 april, 12 maj, 3 juni, 12 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 
2 december, 

Ärendet 
I ärendet föreligger bordlagd tjänsteskrivelse 2015-01-07. 

Nämnden beslutade den 15 januari, § 7, att bordlägga sammanträdestider från och med mars månad 

Föreslås att föreslagna datum och tider för nämndens sammanträdestider kvarstår. Att arbetsut
skottets föreslagna datum antas, men att sammanträdena börjar kl 13.00. Vidare föreslås att 
förskoleutskottet sammanträder enligt föreslagna datum, och börjar sina sammanträden kl 9.15. 
Slutligen föreslås att grundskoleutskottet och gymnasieutskottet sammanträder enligt förslag. 

2015. 

Justerandes sign ^ r\ Utdragsbestyrkande Tur (B få 
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Uppsala 
• " K O M M U N U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§20 

Val till kommunens råd. Dnr UBN-2015-0451 

Beslut 
att utse Emelie Ödén (MP) t i l l ledamot i Folkhälsorådet och Martin Wisell (KD) til l ledamot 

Kommunala handikapprådet, och 

att utse Gunilla Oltner (S) t i l l ledamot i Trafiksäkerhetsrådet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-01-22. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut om revidering av stadgar/föreskrifter för kommunens råd 
2015, ska nämnder som upphört och som tidigare haft representanter i ett råd ersättas av en annan 
nämnd med motsvarande ansvarsområde. De tidigare nämnderna med ansvar för utbildning hade en 
ledamot i Folkhälsorådet och en i Kommunala handikapprådet. Utbildningsnämnden ska som ny 
nämnd med ansvar för utbildning utse ledamöter i dessa råd. 

De tidigare nämnderna för utbildning var även representerade i Trafiksäkerhetsrådet. Nämnden 
föreslås därför utse en ledamot i Trafiksäkerhetsrådet vid sidan av kommunstyrelsens beslut. 

Justerandes sign / v Utdragsbestyrkande 

ty (IL * 
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Uppsala 
• " K O M M U N U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§21 

Representanter till programråd och branschråd - gymnasieskolan. Dnr UBN-2015-0486 

Beslut 
att utse representanter i gymnasieskolans programråd och branschråd enligt följande: 

Barn- och fritidsprogrammet 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
El- och energiprogrammet 
Fordons- och transportprogrammet 
Flygtekniker 
Handels- och administrationsprogrammet 
Hantverksprogrammet 
Hotell- och turismprogrammet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
VVS- och fastighetsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 
Idrott 
Teknikpro grammet 

Sverker Åslund (V) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Sverker Åslund (V) 
Lennart Köhler (MP) 
Mohammed Tahir (MP) 
Mattias Kristenson (S) 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Emelie Ödén (MP) 
Lennart Köhler (MP) 
Caroline Andersson (S) 
Agneta Boström (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 

Gabriella Lange (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Reidar Andersson (M) 
Sara Häger ström (M) 
Reidar Andersson (M) 
Felicia Lundqvist (KD) 
Reidar Andersson (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Kenny Jonsson (C) 
Martin Wisell (KD) 
Madeleine Andersson (M) 
Anna Manell (FP) 
Kenny Jonsson (C) 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-02. 

Den tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har haft representanter i 
gymnasieskolans programråd och branschråd en gång per termin vid ett möte om cirka två timmar. 
Representationen i råden har bestått av en representant för majoriteten och en för oppositionen. 
Eftersom UAN inte längre finns bör Utbildningsnämnden utse vilka nämndledamöter som ska ingå i 
de olika råden. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§22 

Kontaktpersoner - Barnombudsmannen i Uppsala. Dnr UBN-2015-0599 

Beslut 
att utse Caroline Andersson (S) och Oscar Matti (FP) ti l l kontaktpersoner i den ideella föreningen 

Barnombudsmannen i Uppsala. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-02. 

Barnombudsmannen i Uppsala önskar att utbildningsnämnden utser kontaktpersoner i olika frågor. 
Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som har funnits sedan 1988. Föreningen får sin 
finansiering av Uppsala kommun och Fandstinget i Uppsala län. Föreningen arbetar med att 
förverkliga FN:s barnkonvention. 

§23 

Verksamhetsbesök för förtroendevalda i nämnden 

Beslut 
att medge 16 timmars verksamhetsbesök per år och per ledamot och ersättare i 

utbildningsnämnden. 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att nämndens ledamöter och ersättare medges 16 timmars verksamhetsbesök 
per år. 

Justerandes sign 

© /PA ^ 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§24 

Gymnasieskolans ekonomi 

Beslut 
att uppdra ti l l förvaltningen att förelägga nämnden förslag t i l l ekonomi i balans för 

gymnasieskolan som i sin tur kan skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, samt förslag 
på tidplan. 

Ärendet 
Förvaltningen redogör för gymnasieskolans ekonomi som i bokslut för år 2014 redovisade ett 
underskott på 54 miljoner kronor. 

Caroline Andersson (S) föreslår att uppdra till förvaltningen att förelägga nämnden förslag till 
ekonomi i balans för gymnasieskolan som i sin tur kan skapa förutsättningar för ökad 
måluppfyllelse, samt förslag på tidplan. 

Återkoppling av frågor från nämnden den 15 januari 2015 

Förvaltningen informerar om rutiner kring obetalda förskoleavgifteer och om elevintagning ti l l 
särskola. 

§25 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§26 

Synpunkter på Kommunrevisionens granskning av förskolans chefsorganisation. Dnr UBN-
2015-0093 

Beslut 
att i enlighet med förvaltningens förslag lämna synpunkter på Kommunrevisionens granskning av 

förskolans chefsorganisation, 

att följa Kommunrevisionens rekommendation om att göra en djupare analys av 
ledningsfunktionen i förskolan, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att t i l l nämnden redovisa hur förvaltningen avser att genomföra 
analysen av ledningsfunktionen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-22. 

Kommunrevisionen har fått synpunkter på den ledningsorganisation för Vård & bildnings förskolor 
som infördes år 2012. Med anledning av det har revisionen gjort en förstudie kring förskolans 
omorganisation med fokus på ledningsorganisationen och dimensioneringen av den. 

Syftet med organisationsförändringen har varit att tydliggöra och stärka det pedagogiska ansvaret 
och att skapa en stödjande organisation. Revisionen påpekar att granskningen ger en generell bild 
och att det kan finnas stora skillnader mellan hur olika enheter eller förskolor uppfattar att 
ledningsorganisationen fungerar. Nämnden följer revisionens rekommendation om att en djupare 
analys ska göras av ledningsfunktionen i förskolan med syfte att bidra t i l l att skapa en 
ändamålsenlig och effektiv ledningsorganisation utifrån förskolans uppdrag. 

Caroline Andersson (S) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter att nämnder 
ger förvaltningen i uppdrag att t i l l nämnden redovisa hur förvaltningen avser att genomföra 
analysen av ledningsfunktionen. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§27 

Avskaffa vårdnadsbidraget. Dnr UBN-2015-0131 

Beslut 

att avskaffa vårdnadsbidraget och att inte bevilja ansökningar från och med 1 mars 2015. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Gabriella Lange (M), Reidar Andersson (M) och Martin Wisell (KD) 
reserverar sig enligt bilaga 1. 

Anna Manell (FP) och Oscar Matti (FP) avger särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-21. 
Den 24 juni 2008, §152, fattade kommunfullmäktige beslutet om införande av vårdnadsbidrag om 
3000 kr per månad och barn. Under åren 2009 til l och med 2014 har i genomsnitt 239 personer per 
år beviljats vårdnadsbidrag. Kommunens kostnad för vårdnadsbidraget har de sista två åren varit 8,6 
miljoner (2013) och 7,8 miljoner (2014). Vårdnadsbidraget kan sökas från och med att barnet fyller 
ett år och till och med barnets treårsdag. De familjer som blivit beviljade vårdnadsbidrag till och 
med 28 februari 2015 har rätt att få fortsatt vårdnadsbidrag tills barnet fyller tre år. Detta innebär att 
kommunen fortsatt kommer att betala ut vårdnadsbidrag ti l l och med februari 2017. 

Barn som går i förskolan ges goda förutsättningar t i l l utveckling och lärande och får en stadig grund 
att stå på inför den fortsatta skolgången. Förskolans viktiga uppdrag avspeglas också i beslutet att 
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga idag har rätt t i l l att gå i förskolan 30 timmar per 
vecka i Uppsala kommun. 

Yrkanden 

Martin Wisell (KD), Marta Obminska (M) och Pär Sehlstedt (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall t i l l förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Martin Wisells (KD), Marta Obminskas (M) och Pär Sehlstedts 
(SD) yrkande mot eget och finner bifall t i l l eget yrkande. 
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för förslaget om avskaffande av vårdnadsbidraget 
röstar ja och den som röstar mot förslaget röstar nej. Linda Eriksson (MP), Mattias Kristenson (S), 
Gunilla Oltner (S), Jan-Åke Carlsson (S), Agneta Boström (S), Mohammed Tahir (MP), Sverker 
Åslund (V), Anna Manell (FP) och Caroline Andersson (S) röstar ja. Marta Obminska (M) 
Gabriella Lange (M), Reidar Andersson (M), Pär Sehlstedt (SD) och Martin Wisell (KD) röstar nej. 
Kenny Jonsson (C) avstår från att rösta. Utfall av voteringen är nio ja-röster mot fem nej-röster. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§28 

Urvalsprinciper för Tärningens lekskola. Dnr UBN-2015-0408 

Beslut 

att enligt förslag godkänna urvalsprinciper för Tärningens lekskola. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-02. 
Tärningens lekskola har som enda förskola i Uppsala kommun en egen kö ti l l sin verksamhet. 
Enligt 8 kap 19 § skollagen ska urvalet av barn, om det inte fmns plats för alla sökande ti l l en 
förskola, göras på de grunder som den kommun där förskolan är belägen godkänner. 

Placering vid Tärningens lekskola bör ske utifrån den prioritetsordning som fmns inskriven i en 
tidigare överenskommelse mellan huvudmannen och kommunen: 
1. Födelseår, där äldre barn har företräde framför yngre. 
2. Syskonförtur, där barn som har syskon på förskolan har företräde framför barn som inte har det. 
3. Ködatum, där barn vars vårdnadshavare ansökt om plats tidigare har företräde framför barn vars 
vårdnadshavare ansökt om plats vid senare datum. 

Tärningens lekskola har redan ett undantag från reglerna i det att den endast tar emot barn i åldrarna 

Utbildningsnämnden finner det lämpligare att Tärningens lekskola använder den föreslagna 
prioriteringsordningen än kommunens prioriteringsordning för övriga förskolor, eftersom 
kommunens prioriteringsordning är anpassad för en situation där det finns ett stort antal förskolor 
för centralt placerade handläggare att placera barn på. 

4-5 år. 

Justerandes sign 

TT m Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§29 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående förskoleverksamhet -
Bandstolsvägen 2. Dnr UBN-0284 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) inte godkänna Edda Förskola AB att bedriva en 

förskola med tre avdelningar på Bandstolsvägen 2 i Gottsunda, Uppsala kommun. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Gabriella Lange (M), Reidar Andersson (M), Anna Manell (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar sig enligt bilaga 3. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-21. 

Edda förskola AB har ansökt om godkännande att bedriva en förskola med tre avdelningar på 
Bandstolsvägen i Gottsunda, Uppsala kommun. Med hänsyn til l att det finns en överetablering i 
Gottsundaområdet kan det innebära negativa konsekvenser på sikt för övrig förskoleverksamhet i 
området. Det fmns i dagsläget ett överskott på cirka 80 förskoleplatser i Gottsunda. Ansökan från 
Edda Förskola AB bör därför avslås. 

Yrkanden 

Marta Obminska (M) yrkar avslag på förslaget. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall t i l l förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marta Obminskas (M) yrkande mot eget och finner bifall till 
eget yrkande. 
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för förslaget om att inte bevilja godkännande röstar 
ja och den som röstar mot förslaget röstar nej. Linda Eriksson (MP), Mattias Kristenson (S), Gunilla 
Oltner (S), Jan-Åke Carlsson (S), Agneta Boström (S), Mohammed Tahir (MP), Sverker Åslund (V) 
och Caroline Andersson (S) röstar ja. Marta Obminska (M) Gabriella Lange (M), Reidar Andersson 
(M), Anna Manell (FP), Kenny Jonsson (C), Pär Sehlstedt (SD) och Martin Wisell (KD) röstar nej. 
Utfall av voteringen är åtta ja-röster mot sju nej-röster. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§30 

Ansökan om flytt, ändrat antal barn och överföring av godkännande till ny huvudman för 
Majgårdens förskola. Dnr UBN-2015-0294 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna LOKS AB att bedriva Majgårdens 

förskola med utökat antal barn och på Norrskensvägen 15, och 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån budget år 2015 med 
fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och år 

Varav ersättning 
för lokaler 

Varav ersättning 
för administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 132 066 kronor 19 642 kronor 3 962 kronor 
1 -2 år tom 25 tim per vecka 104 965 kronor 19 642 kronor 3 149 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 106 627 kronor 19 642 kronor 3 199 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 91 661 kronor 19 642 kronor 2 750 kronor 
Allmän förskola 68 695 kronor 19 642 kronor 2 061 kronor 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-21. 

I samband med tillsynen av Majgårdens förskola i november 2014 framkom att huvudmannen 
Stiftelsen Livets ord, bibelcenter och förlag flyttat förskolan från adressen Ärentunavägen 14 i 
Storvreta, där huvudmannen haft tillstånd att bedriva förskolan på, t i l l Norrskensvägen 15 i 
Storvreta. Huvudmannen har också utökat antalet barn från 30, som är det antal barn huvudmannen 
haft godkännande för, t i l l 43 barn. Huvudmannen måste därför ansöka om nytt godkännande. 
Ansökan har inkommit den 19 december 2014. 

Huvudmannen har även den 16 januari inkommit med en kompletterande ansökan om att få överlåta 
huvudmannaskapet för Maj gårdens förskola från Stiftelsen Livets ord bibelcenter och förlag, till det 
av stiftelsen helägda bolaget LOKS AB. Detta kommer i praktiken inte att innebära någon skillnad 
för hur verksamheten bedrivs. 

Verksamheten ska bedrivas på adressen Norrskensvägen 15 i Storvreta med ett maximalt antal barn 
om 50, samt i enlighet med gällande författningar och kommunala riktlinjer. Idag har Maj gårdens 
förskola 43 barn inskrivna. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 1 U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§31 

Läsårstider för perioden 2016-2019. Dnr UBN-2015-0450 

Beslut 

att fastställa förslaget t i l l läsårstider för Uppsala kommun 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-20. 
Läsårstider för läsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019 har tagits fram i samverkan med 
kommunerna i regionen och samverkats med Upplands Lokaltrafik (UL). 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§32 

Ersättningsnivåer 2015 för tilläggsbelopp för elever i grundskolan och grundsärskolan med 
omfattande behov av särskilt stöd. Dnr UBN-0470 

Beslut 
att enligt förslag fastställa tilläggsbeloppens nivåer för perioden 1 januari ti l l och med 30 juni 

2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-11. 

I februari 2014 fastställde barn- och ungdomsnämnden tilläggsbeloppens nivåer för 2014 för 
fristående grundskola samt kommunal och fristående grundsärskola. Tilläggsbeloppens storlek 
motsvarade 53 procent av förväntad medianlönekostnad för en elevassistent 2014.1 september 
reviderades beslutet gällande ersättningarna för särskolans elever och höjdes t i l l 100 procent av 
förväntad medianlönekostnad. 

En fristående skola kan ansöka om tilläggsbelopp för elever i förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) och annan pedagogisk 
verksamhet. 

En kommunal skola kan endast ansöka om tilläggsbelopp för elever i grundsärskola och för 
särskoleelever i fritidshem. 

För 2015 räknas ersättningarna upp med 1,1 procent. För elever i särskolan ger det 31 341 kronor 
per månad vid 100 procents stödbehov, motsvarande 10 timmar per dag. För elever i grundskolan 
ger det 16 611 kronor per månad vid 100 procents stödbehov. 

Grundbeloppen för grundsärskola respektive träningsskola ska differentieras från och med 
1 juli 2015. Därmed kommer förutsättningarna för tilläggsbelopp att förändras. Därför behöver även 
belopp och anvisningar för dessa tilläggsbelopp förändras från och med halvårsskiftet. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§33 

PM - Översyn av kostnader för och ersättningar till grundsärskolan. Dnr UBN-2015-0429 

Beslut 
att godkänna redovisningen, och 

att beakta redovisningen vid revidering av ersättningsprinciper för särskolan från och med 
1 juli 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-22. 

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde november 2014 behandlades bifogat PM och 
nämnden beslutade att översända det ti l l kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Med PM:et 
som beredningsunderlag beslutade kommunfullmäktige i budget 2015 att från och med 1 juli 
differentiera grundbeloppen utifrån bedömning av de enskilda elevernas behov. 

I PM:et görs dels en översyn av kostnader för grundsärskolan och dels en översyn av ersättningarna 
till grundsärskolan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§34 

Svar på Kommunrevisionens granskning av IT i grundskolan, Uppsala kommun. Dnr UBN-
2015-0075 

Beslut 
att enligt förslag avge svar på Kommunrevisionens rapport om granskning av IT i grundskolan, 

Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskri velse 2015-01-20. 

Bakgrunden till revisionen är att svara på frågan om det fmns en tillfredsställande hantering av IT 
inom undervisningen i grundskolan, Uppsala kommun. Revisionen konstaterar att variationen 
mellan skolorna är betydande och därför får eleverna inte likvärdiga förutsättningar där digitala 
verktyg är en del av undervisningen. Nämnden instämmer i revisionens rekommendationer att 
utbildningsnämnden behöver säkerställa att uppföljning av IT-hanteringen och IT-användingen 
finns på ett tydligt sätt. Vidare behövs en översyn av samtliga skolors IT-hantering och IT-
användning för att säkerställa att eleverna ges tillgång til l de läroverktyg som behövs för en 
tidsenlig utbildning. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§35 

Svar till Skolinspektionen angående beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens 
styrning mot nationella mål i Uppsala kommun. Dnr UBN-2015-0082 

Beslut 
att i enlighet med förslag avge svar t i l l Skolinspektionen angående beslut efter kvalitetsgranskning 

av huvudmannens styrning mot nationella mål i Uppsala kommun 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-15. 

Vid en kvalitetsgranskning i slutet av 2013 av huvudmannens styrning mot nationella mål i Uppsala 
kommun identifierade Skolinspektionen ett antal brister som Uppsala kommun måste åtgärda inom 
ett år. Bristema handlar om att kommunen behöver tydliggöra de nationella målen och förankra 
dem hos rektorerna, att skolornas resultat behöver följas upp i alla ämnen samt att utvecklings
åtgärder tydligare i högre utsträckning måste ta sin utgångspunkt i analyserna av resultaten. 

I svaret redovisas hur kommunen har arbetat och kommer att arbeta för att förbättra de områden 
som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden. 

Uppsala 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§36 

Alkohol- och drogförebyggande insatser för grundskolans elever. Dnr UBN-2015-0293 

Beslut 
att godkänna ersättning om 850 tior ti l l ungdomsteamet på Ungdomscentrum för stöd ti l l alkohol-

och drogförebyggande insatser t i l l grundskolans elever 2015 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-17. 

De tidigare nämnderna barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
har i årliga internavtal med tidigare Styrelsen för vård och bildning avtalat om alkohol- och 
drogförebyggande insatser för grundskola och gymnasieskola. Uppdraget handlar om att 
ungdomsteamet vid Ungdomscentrum identifierar och hjälper ungdomar där misstanke fmns om 
drogmissbruk. För att kunna göra detta krävs provtagningar som är kostsamma. För detta finns i 
budget för 2015 avsatt 1 100 tkr t i l l gymnasieskolans elever men budgetering salmas för 
grundskolans elever. Den föreslagna ersättningsnivån grundar sig på 2014 års ersättning till 
Ungdomscentrum för grundskolans elever. 

§37 

Handlingsplan mot droger för grundskolan. Dnr UBN-2015-0423 

Beslut 

att lägga handlingsplanen som en del i nämndens styrdokument. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-16. 
Handlingsplanen mot droger för grundskolan har reviderats utifrån revideringar i Uppsala kommuns 
drogpolitiska program. I det drogpolitiska programmet omnämns skolan som en prioriterad arena 
för att nå målen om att barn och unga inte ska använda alkohol, narkotika eller dopingpreparat. 

Handlingsplanen ska gälla för och utgöra ett stöd för alla skolor i Uppsala oavsett huvudman. 
Planen ska implementeras och kommuniceras ti l l personal och göras tillgänglig via hemsidor. En 
fortbildningsdag om alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) genomförs för elevhälsopersonal 
och deras chefer i mars 2015. 

Justerandes sign 

Ar 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N U T B I L D N I N G S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§38 

Ändringar i gymnasieskolans utbud. Dnr LBN-2015-0099 

Beslut 
att gymnasiesärskolans nationella program samhälle, natur och språk (SNSAM) samt hantverk och 

produktion (HPHAN) stryks ur gymnasiesärskolans utbud. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-01-07. 

Elevprognosen för de kommande åren visar på ett minskande antal elever i gymnasiesärskolan 
vilket förändrar förutsättningarna för att organisera verksamheten. Bland annat innebär det att 
gymnasiesärskolan behöver optimera lokaler och att utbudet behöver ses över. Två nationella 
program föreslås utgå från nuvarande utbud. Det ena programmet är hantverk och produktion 
(HPHAN). De två elever som idag går på hantverks- och produktionsprogrammet avslutar sin 
utbildning enligt plan. Det andra programmet är samhälle, natur & språk (SNSAM). I dagsläget 
finns inga studerande på detta program. 

Utbudet för gymnasiesärskolans elever är fortfarande allsidigt. Programmen för administration, 
handel och varuhantering, för estetiska verksamheter, för fastighet, anläggning och byggnation, för 
fordonsvård och godshantering, för hotell, restaurang och bageri samt programmet för hälsa, vård 
och omsorg och individuella programmet fmns fortfarande kvar. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§39 

Särskilt samverkansavtal med Rättviks kommun för nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIL), ishockey. Dnr LBN-2015-0317 

Beslut 
att tecloia samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), hockey med Rättviks 

kommun enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-02. 

Utbildningsnämnden föreslås för 2015 teckna avtal med Västerbergslagens utbildningscentrum 
angående nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), ishockey. Nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU) har från och med läsåret 2011/12 införts som ett komplement ti l l 
riksrekryterande idrottsutbildning (riksidrottsgymnasier). 

Uppsala kommun, via Celsiusskolan, erbjuder Sveriges största utbud av NlU-utbildningar. 20 
specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. Gymnasieutbildning i kombination med 
NIU erbjuds huvudsakligen på utbildningar vid Celsiusskolan. Även andra utbildningar i Uppsala 
kommun kan kombineras med NIU. 

För att garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomförs idrottsdelen i NlU-utbildningarna i 
samarbete med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§40 

Särskilt samverkansavtal med Västbergslagens utbildningscentrum för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIL), ishockey. Dnr LBN-2015-0316 

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

Västerbergslagens utbildningscentrum enligt förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2015-02-02. 

Utbildningsnämnden föreslås för 2015 teckna avtal med Västerbergslagens utbildningscentrum 
angående nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), ishockey. Nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU) har från och med läsåret 2011/12 införts som ett komplement ti l l 
riksrekryterande idrottsutbildning (riksidrottsgymnasier). 

Uppsala kommun, via Celsiusskolan, erbjuder Sveriges största utbud av NlU-utbildningar. 20 
specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. Gymnasieutbildning i kombination med 
NIU erbjuds huvudsakligen på utbildningar vid Celsiusskolan. Även andra utbildningar i Uppsala 
kommun kan kombineras med NIU. 

För att garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomförs idrottsdelen i NlU-utbildningarna i 
samarbete med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§41 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m m 

Beslut 
att medge att Pär Sehlstedt (SD) och Martin Wisell (KD) deltar på fortbildningsdag om ANDT den 

17 mars 2015, och 

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

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

• Inbjudan til l fortbildningsdag om ANDT den 17 mars 2015 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, domar i Mål nr: 

4432-14E laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) 
4434-14E laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) 

• Protokoll från facklig samverkan den 4 februari 2015 

§42 

Delegationsbeslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut ti l l protokollet. 

Ärendet 
Delegationsbeslut tagna från och med januari 2015 til l med 11 februari 2015 anmäls till nämnden. 

Utdragsbestyrkande 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

§43 

Anmälan av nämndens protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll t i l l handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Protokoll från förskoleutskottet den 28 januari 2015 
• Protokoll från grundskoleutskottet den 28 januari 2015 
• Protokoll från gymnasieutskottet den 28 januari 2015 
• Protokoll från arbetsutskottet den 4 februari 2015 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

GA 
Utdragsbestyrkande 
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Reservation 

Vi reserverar oss mo t beslutet att avskaffa vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget erbjuder 

föräldrar med små barn, i åldern ett till tre år, en möjlighet att stanna hemma längre. 

Vårdnadsbidraget har skapat ökad val fr ihet och rättvisa för de cirka 200 fami l jer i Uppsala 

kommun som valt at t u tnyt t ja det. Det är därför en principiel l t v ikt ig fr ihetsfråga at t det får 

vara kvar. Vårdnadsbidraget innebär också större möj l igheter at t ta hänsyn t i l l varje barns 

behov och varje famil js s i tuat ion. 

Avskaffandet av vårdnadsbidraget är sannolikt ingen besparing för kommunen . Detta 

ef tersom skat tesubvent ionen t i l l en förskoleplats är betydl igt större än vårdnadsbidraget. 

Den t i l l kommande efterfrågan på förskoleplatser, som kan väntas bli resul tatet av 

vårdnadsbidragets avskaffande, innebär en kostnad och praktiska problem för kommunen . 

Ärendet är inte tillräckligt berett och konsekvenserna av att avskaffa vårdnadsbidraget i Uppsala 

kommun är ej beskrivna i ärendehandlingen. Detta är ytterligare ett skäl för avslag. 

G A (fJLro 



UBN 2015-02-11 
§ 27, Bilaga 2 

Utbildningsnämnden 2015-02-11 

Särskilt yttrande till ärende 7 från Folkpartiet liberalerna 

Folkpartiet stöder förslaget om att avskaffa vårdnadsbidraget, ett ställningstagande som grundar 
sig i vårt politiska program som antogs av landsmötet 2013 (s. 11) och i vårt valmanifest från 
2014 (s.6), även om frågan drivits under mycket längre tid än så. 

Det finns flera anledningar till detta. 

För att valfriheten ska bli så optimal som möjhgt för barnet och resten av hens liv, menar 
Folkpartiet att vårdnadsbidraget blir en hämsko för de barn som är i störst behov av förskolan. 
Idag har Sverige en av världens mest generösa föräldraförsäkringar, liksom rätt att arbeta deltid 
när barnen är små. Många länder tittar med avund på vår modell och försöker kopiera den, inte 
minst Tyskland. 

Forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att 
särskilt barn till föräldrar som var utrikes födda och/eller hade låg utbildningsnivå gynnas av 
förskola före tre års ålder. Effekterna blev bättre ju högre kvalitet förskolan höll. 

Även om de allra flesta barn går i förskolan i dag, visar statistiken på stadsdelsnivå att det finns 
skillnader i deltagandet inom kommuner. Alliansregeringen lät konsultföretaget Ramböll titta på 
hur det såg ut med deltagande i förskolan i femton så kallade utsatta stadsdelar som alla deltog i 
regeringens urbana utvecklingsarbete. Ramböll tittade på vad som hindrar föräldrar från att låta 
sina barn gå i förskola. De hittade tre olika faktorer: föräldrarna anser att barnet kan få en 
likvärdig eller bättre omsorg i hemmet, det finns ekonomiska incitament att avstå från förskolan 
samt att föräldrarna är isolerade och mår för dåligt för att kunna använda sig av förskolan. 

Skattesubventionerad barnomsorg ska ges till verksamheter med pedagogiskt innehåll och ansvar. 
Allmän förskola, rätt till 30 timmar för arbetslösa och föräldralediga, full behovstäckning inom 
barnomsorgen och öppna förskolan/familjecentraler, är alla viktiga delar i att, på olika sätt, ge alla 
barn en så bra start i livet som möjligt, för att kunna lyckas i skolan och forma sina egna liv som 
vuxna. Det är att satsa på barnen och deras familjer. 

Anna Manell (FP) Oscar Matti (FP) 
Ledamot i utbildningsnämnden Ersättare i utbildningsnämnden 
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§ 29, Bilaga 3 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående förskoleverksamhet -
Bandstolsvägen 2, ärende 9 

Reservation 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har stoppat etableringen av Edda Förskola med 

tre avdelningar på Bandstolsvägen i Gottsunda. De hänvisar till att det skulle finnas en överetablering 

av förskolor i Gottsundaområdet som skulle kunna innebära negativa konsekvenser på sikt för övrig 

förskoleverksamhet i området. 

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

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hänvisar till 2 kap 5 § skollagen (2010:800) när 

de söker lagstöd för sitt avslag. Edda Förskola har dock förutsättningar att följa de föreskrifter som 

gäller för utbildningen och utbildningen innebär inte påtagliga negativa följder på lång sikt för 

eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i Uppsala kommun. 

I samband med utvecklingen av Dag Hammarskjöldsstråket och den stora inflyttningen som kommer 

att ske till närområdet kommer behovet av förskoleplatser att öka. 

Vi kan inte se detta avslag på ansökan om etablering som någonting annat än ett ideologiskt 

ställningstagande. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sätter driftsform främst -

inte kvalitet. 

Efter deras kongress gick Miljöpartiet ut och sade att de vill stoppa skolor som drivs i vinstsyfte, det 

vill säga i bolagsform. Vänsterpartiets syn på enskilda förskolor och skolor är känd sedan tidigare, de 

vill "avkommersialisera välfärden", det vill säga arbeta mot verksamheter som inte drivs av 

kommuner, landsting eller staten. Då stoppas i praktiken det fria skolvalet. 

I Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets Inriktning, verksamhet och ekonomi 

(budget) lyser valfrihet i stort sett med sin frånvaro. Vi värnar varje familjs rätt att välja den 

barnomsorg, förskola och skola som passar deras barns behov bäst. Edda Förskola borde ha fått 

etablera en förskola på Bandstolsvägen i Gottsunda. 

Marta Obminska (M) 

Anna Manell (FP) 

Kenny Jonsson (C) 

Martin Wisell (KD) 


