
Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2013-03-26 1 

piats och tid Stadshuset, Vaksalagatan 15, klockan 16.00-18.40 

Beslutande Cecilia ForSS (M), Ordförande, ej § 85 Ersättare: 

Malin Sjöberg Högrell (FP), ordf § 85 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf, ej § 85 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf 
Marcus Nåsby (M) 
Gustaf Almkvist (M) 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Peter Lööv Roos (MP), t o m § 62 
Tarja Onegård (MP), fr o m § 63 
Karolin Lundström (V) 

Eleonore Lundkvist (M) 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Felicia Lundqvist (KD) 
Mattias Kristenson (S) 
Tarja Onegård (MP), t o m § 62 

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 Sekreterare 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2013-04-08 

87 L^.k^r. k*^4^i Paragrafer 49-* 
Kerstin, Sundavis.* 

Cecilia ForssA 

Justerande >y 

i§t Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-03-26 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2013-04-10 nedtagande 2013-05-02 
Besvärstiden utgår 2013-05-01 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift ^.Uotw S^i^.uv».:'. 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§ 4 9 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 

§ 5 0 

Pedagogiska lokaler 
Vid nästkommande sammanträde ges information om roller vid beställning 
av pedagogiska lokaler. 

Verksamhetsberättelse 2012. Dnr BUN-2012-1507 

Beslut 

att godkänna kontorets förslag till verksamhetsberättelse 2012, samt 

att överlämna verksamhetsberättelse 2012 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-28 till beslut. 
Verksamhetsberättelse 2012 omfattar fördjupad uppföljning och analys av 
nämndens verksamhetsområden. I verksamhetsberättelsen redovisas 
verkställighet av uppdragen samt beskrivning av årets resultat för respektive 
effektmål dels utifrån fastlagda indikatorer men även med hjälp av andra 
relevanta data. Inriktningsmålen, effektmålen och uppdragen är indelade i 
områdena, inflytande och valfrihet, lärande och kunskapsutveckling, 
trygghet, likvärdiga villkor, hälsa och utveckling, hållbar utveckling, 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande samt medarbetare och ledare. 

§ 5 1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 2 

Uppföljning av tillsyn av verksamhetsspecifika IT-system 2010. Dnr 
BUN-2012-1541 

Beslut 
att som svar på frågorna hur nämnden arbetar med ansvarsfrågor och 

bevarande och gallringsfrågor för de verksamhetsspecifika IT system 
till stadsarkivet skicka upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-015 till beslut. 

Stadsarkivet vill ha nämndens svar på tre frågor gällande nämndens 
hantering av information i IT-system. Under våren 2013 kommer nämnden 
att införa en etablerad förvaltningsstyrning enligt pm3-modellen för IT-stödet 
för sin pedagogiska verksamhet. Ingen information i IT-system gallras i dag, 
informationen är alltså kvar i systemet. Handlingar skrivs ut på papper enligt 
Bevarande- och gallringsplan för barn- och ungdomsnämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 3 

Remiss - Ekologiskt ramverk för program och planer samt Miljö- och 
klimatprogram. Dnr BUN-2012-1533 

Beslut 
att som svar på remiss Ekologiskt ramverk för program och planer samt 

Miljö- och klimatprogram till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-26 till beslut. 

Det ekologiska ramverket har utarbetats i syfte att skapa en gemensam 
struktur och samstämmighet för miljöaspekter. Miljö- och klimatprogrammet 
fokuserar på områdena klimat och energi, giftfri miljö, ekologiska livsmedel 
samt hållbart byggande och hållbara affärer. Kommunens långsiktiga 
klimatmål föreslås skärpas. Sju etappmål föreslås. Alla nämnden och 
styrelser föreslås ta ett aktivt ansvar utifrån sitt verksamhetsansvar. Målen 
gäller även vid upphandling. Nämnden ser positivt på att kommunstyrelsen 
tydliggör kommunens vilja samt skapar en gemensam struktur och 
samstämmighet för olika miljöaspekter i syfte att utsläpp ska kunna minska 
och energianvändningen bli effektivare. Nämnden kommer inom ramen för 
vad som är möjligt enligt Lagen om offentlig upphandling arbeta för att 
ramverket och miljö- och klimatprogrammet följs i upphandling och avtal 
samt i andra sammanhang där det är möjligt. Utifrån kommunens nuvarande 
styrmodell anser nämnden att etappmål nummer 5 - 50 procent ekologiskt i 
matsalen 2020 - ska riktas direkt, via ägardirektiv, till Styrelsen för vård och 
bildning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 4 

Detaljplan för kv Kronhjorten, Sävja, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-
0058 

Beslut 
att som svar på detaljplan för kv Kronhjorten, Sävja, Uppsala kommun till 

plan- och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande 
innebärande att nämnden inte har något att invända mot förslaget. 

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

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att möjliggöra nybyggnad av cirka 100 
lägenheter i norra delen av Sävja. Allmän platsmark, busshållplats samt en 
mindre lokal ingår även. Nämnden inte har något att invända mot 
detaljplaneförslaget. Nämnden ser positivt på att barnperspektivet i 
samrådshandlingen har utvecklats jämfört med tidigare detaljplaner samt att 
bostadsgården fått beteckningen "gård". 

Detaljplan för Bäcklösa, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-0099 

Beslut 

att som svar på detaljplan för Bäcklösa, Uppsala kommun till plan- och 
byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-28 till beslut. 

I detaljplanen prövas möjligheten att bygga ca 600 bostäder inom 
Bäcklösaområdet. Syftet med detaljplanen är också att tillskapa nya 
parkområden samt två förskolor med 72-108 platser i varje. Nämnden har 
inget att invända mot förslaget till detaljplan. Nämnden ser mycket positivt på 
att så pass många förskoleplatser som drygt 200 kan förverkligas inom 
planen. Nämnden ser även positivt på hur barnperspektivet är beskrivet i 
samrådshandlingen. 

§ 5 5 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 6 

Detaljplan för Mikaelsplan, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-0158 

Beslut 

att som svar på detaljplan för Mikaelsplan, Uppsala kommun till plan- och 
byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-27 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet att göra det möjligt att bygga cirka 180 
lägenheter samt verksamhetslokaler i flerbostadshus. Området framför 
kyrkan och allén mot Kungsgatan planläggs som parkmark. Planen ger 
möjlighet att använda kyrkan för andra ändamål, till exempel till förskola. 
Nämnden har inget att invända mot förslaget till detaljplan under 
förutsättning av att behovet av förskoleplatser, som inte kan förverkligas 
inom planområdet, kommer att kunna förverkligas i områdets närhet. Den 
inhägnade förskolegården bör vara cirka 20 kvm/barn. Barnperspektivet bör 
kompletteras. 

Detaljplan för kv Vävstolen, del av, Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-
0105 

Beslut 
att som svar på detaljplan för kv Vävstolen, del av, Uppsala kommun till 

plan- och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-18 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet att den befintliga industribebyggelsen med 
parkeringar kan ersättas av innerstadsbebyggelse i åtta våningar, med 
huvudsakligen kontor, handel och hotell. Detaljplanen innehåller även 400 
lägenheter mot Kungsgatan, plats för centrumverksamheter och förskola i 
bottenvåningen i det södra kvarteret. Nämnden har inget att invända mot 
förslaget till detaljplan i sig. Nämnden känner dock tveksamhet till om det är 
lämpligt med förskola inom området. Nämnden ser positivt på hur 
barnperspektivet är beskrivet i samrådshandlingen. 

§ 5 7 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 8 

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 1, Uppsala kommun. Dnr BUN-
2013-0086 

Beslut 
att som svar på detaljplan för Östra Sala backe, etapp 1, Uppsala 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-13 till beslut. 

Detaljplanen innebär i korthet att omvandla den mark som tidigare upptogs 
av en kraftledningsgata till bebyggelsekvarter med bostäder förskola, 
vårdboende och handelslokaler. Planförslaget innehåller cirka 600 bostäder 
och cirka 7000 m2 verksamhetslokaler. Nämnden har inget att invända mot 
förslaget till detaljplan under förutsättning av att behovet av förskoleplatser, 
som inte kan förverkligas inom planområdet, kommer att kunna förverkligas i 
områdets närhet. Nämnden utgår ifrån att förskolegården inom området 
kommer att bli inhägnad. Nämnden förutsätter att även grundskolepaltser, 
inklusive ersättning för Brantingskolan, kommer att bli möjligt att förverkliga i 
områdets närhet. Barnperspektivet bör förtydligas och kompletteras med hur 
området kan fungera som livsmiljö för både barn och ungdomar i alla åldrar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 9 

Rapport om barn- och ungdomsnämndens synpunkts- och 
klagomålshantering för år 2012 avseende den kommunala 
produktionen. Dnr BUN-2013-0246 

Beslut 
att godkänna kontorets rapport om barn- och ungdomsnämndens 

synpunkts- och klagomålshantering för år 2012 och att lägga rapporten 
till handlingarna. 

att svar som ännu ej lämnats redovisas senare till nämnden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-18 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2004-01-29 om inriktning och 
organisation av nämndens hantering av synpunkter och klagomål. Nämnden 
har uppdragit till kontoret att svara för hantering av till nämnden inkomna 
synpunkter och klagomål, samt att redovisa dessa till nämnden. Inkomna 
synpunkter och klagomål skall behandlas av kontoret vid uppföljningar med 
den kommunala produktionen och i uppdrags- och åtagandeprocessen. 
Kontoret ska till nämnden vid årsredovisning redovisa vilka inkomna 
synpunkter/ klagomål som föranlett åtgärder. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 0 

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

Beslut 
att enligt 26 § förvaltningslagen upphäva barn- och ungdomsnämndens 

beslut från den 23 januari 2013, § 10, samt 

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

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

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 23 januari 2013, § 10, om 
representanter i kommunala handikapprådet och folkhälsorådet. I protokollet 
blev det felskrivet personnamn för respektive råd och därför föreslås nytt 
beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-03-26 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
10 

§ 6 1 

Överenskommelse om samverkan kring stöd vid byte av bostadsort 
gällande personer som utsatts för våld av närstående. Dnr BUN-2013-
0028 

Beslut 

att tacka nämnden för hälsa och omsorg för informationen, samt 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-15 till beslut. 

Nämnden för hälsa och omsorg har tillskrivit barn- och ungdomsnämnden i 
rubricerat ärenden. Kompotten är en kommunsamverkan bestående av cirka 
25 kommuner. Syftet är att ge skydd för en enskild individ och dennes 
eventuella barn, som är utsatt för hot och våld i nära relationer, genom byte 
av bostadsort. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 1 

Prisjustering 2013 av internavtal för området stöd och service till barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning inom Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2013-0208 

Beslut 
att fastställa förslag till prisjustering för 2013 till Styrelsen för vård och 

bildning enligt internavtal med dnr BUN-2011-0150.31. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-15 till beslut. 

Prisjustering av ersättningsnivåerna ska enligt gällande internavtal ske en 
gång per år. Internavtalet gäller för perioden 2011-01-01-2013-12-31, dnr 
BUN-2011-0150.31. 

Prisjusteringen avser tiden från 2013-01-01 till och med 2013-12-31 för 
samtliga insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 
Ersättningen för 2013 är oförändrad jämfört med 2012. Undantag är 
ersättning för personlig assistans som höjs till Försäkringskassans norm. 
Stöd i assistansliknande form som höjs till 253 kr. Ersättningarna utbetalas 
med fast belopp med en tolftedel per månad med undantag för Övriga 
insatser i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) som ersätts utifrån beslut. 
Familjehem, stödfamilj och kontaktfamilj ersätts enligt fastställt belopp per 
person. 

§ 6 2 

Tillsynsärenden 

Information ges information om genomförda tillsyner inom 
förskoleverksamheten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 3 

Områdesindelning för förskolors upptagningsområden och förändring 
av prioritetsordningen i "Regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet". Dnr BUN-2013-0129 

Beslut 
att avskaffa nuvarande indelning av förskolorna i upptagningsområden, 

att endast ha ett upptagningsområde för förskoleverksamhet inom 
kommunen, samt 

att utifrån detta anpassa prioritetsordningen i "Regler för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet" till förslaget. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-28 till beslut. 

Indelningen i olika upptagningsområden har varit ett sätt att möta skollagens 
skrivning om att ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 
barnets eget hem som möjligt. Detta ska göras med skälig hänsyn till 
vårdnadshavares önskemål. 

Indelningen av upptagningsomden har begränsat vårdnadshavarnas 
möjligheter när det gäller val av förskola. För att möjliggöra 
vårdnadshavarnas val av förskola på lika villkor föreslår kontoret att 
kommunen endast har ett enda upptagningsområde för förskoleverksamhet 
och att samma prioritetsordning gäller för samtliga barn oavsett 
bostadsadress. 

En konsekvens av kontorets förslag till beslut är att den prioritetsordning för 
plats i förskola som beskrivs i "Regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet" måste ändras. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 4 

Rutiner för anmälan om trakasserier och kränkande behandling. Dnr 
BUN-2012-1326 

Beslut 
att godkänna rutiner för förskolor som bedrivs på entreprenad att anmäla 

uppgifter om trakasserier eller kränkande behandling till barn- och 
ungdomsnämnden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-21 till beslut. 

Barn- och elevombudet har förelagt Uppsala kommun, att vidta åtgärder så 
att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Enligt 
föreläggandet ska Uppsala kommun utarbeta rutiner så att uppgifter om 
kränkande behandling på förskolor som bedrivs på entreprenad anmäls till 
huvudmannen som för dessa förskolor är barn- och ungdomsnämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 5 

Ansökan om godkännande Nanny Belle AB att bedriva annan 
pedagogisk omsorg och pedagogisk verksamhet på obekväm arbetstid 
i Uppsala kommun. Dnr BUN-2012-1499 

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

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

att inte godkänna Nanny Bells ansökan om att bedriva omsorg på 
obekväm arbetstid i hemmiljö, samt 

att med stöd av 25 kap 10 § skollagen bevilja bidrag utifrån av nämnden 
beslutade ersättningsnivåer för år 2013: 

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 t o m 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 t o m 25 tim per vecka 67 532 kr 0 kr 2 026 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-26 till beslut. 

Nanny Belle AB bedriver barnomsorg i hemmiljö på dag- och kvällstid samt 
nätter och helger. I dag bedriver Nanny Belle AB verksamhet i Örebros 
kommun. De önskar starta upp verksamheten i Uppsala kommun under 
våren 2013 med minst 50 barn i åldrarna 1-12 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 6 

Ansökan om godkännande Wilma och wilgott att bedriva annan 
pedagogisk verksamhet i Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-0229 

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

wilgott ekonomisk förenings ansökan om att bedriva pedagogisk 
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, under 
förutsättning att lokaler godkänns för detta. Max 120 barn i ålder 1-5 år 
med max 20 anställda, 

att inte godkänna Wilma och wilgott ekonomisk förenings ansökan om att 
bedriva omsorg på obekväm arbetstid i hemmiljö, samt 

att med stöd av 25 kap 10 § skollagen bevilja bidrag utifrån av nämnden 
beslutade ersättningsnivåer för år 2013: 

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 t o m 25 tim per vecka 80 022 kr 0 kr 2 401 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 81 584 kr Okr 2 445 kr 
3-5 år t o m 25 tim per vecka 67 532 kr 0 kr 2 026 kr 
Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-26 till beslut. 

Wilma och Wilgott ekonomisk förening kommer att bedrivas av personer 
med erfarenhet av att driva familjedaghem sedan tidigare. Företaget är en 
vidareutveckling av en privat pedagogisk omsorg vid namn "Mias solstrålar" 
som bedrivs i Gävle kommun. Enligt tidsplan startar omsorgen under våren 
2013 efter förfrågan med en mindre grupp dagbarnvårdare som kan växa 
upp till max 20 stycken med tiden. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 7 

Ansökan om godkännande för aktiebolaget Grundstenden, under 
ändring till Kidz education att bedriva förskoleverksamhet. Dnr BUN-
2013-0262 

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

Grundstenen att bedriva förskola, samt 

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

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. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-28 till beslut. 

Aktiebolaget Grundstenen, under ändring till Kidz education ansöker om 
godkännande för att bedriva förskoleverksamhet i Svartbäcken. 
Verksamheten kommer att bestå av 1 avdelning med 18-20 barn i åldrarna 
1-5 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• •KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Sid 

2013-03-26 17 

§ 6 8 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för Center för vård 
och omsorg i Uppsala AB att bedriva förskoleverksamhet. Dnr BUN-
2013-0199 

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

och omsorg i Uppsala AB (CVO) att bedriva förskola under 
förutsättning att företaget följer miljökontorets och brandskydds
myndighetens krav angående pedagogiska lokaler, inkommer med 
kompletteringar som uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden 
ställer för att ge godkännande till enskild huvudman att bedriva 
förskola, 

att med stöd av 14 kap 6 § skolförordningen (2011:185) avslå CVO:s 
begäran om extra hyresbidrag då särskilda skäl för att bevilja 
ersättning för faktiska lokalkostnader inte bedöms föreligga, samt 

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

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. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-26 till beslut. 

CVO ämnar bedriva förskoleverksamhet i Ulleråker. Godkännande ges 
under förutsättning att avsedd lokal uppfyller de krav miljökontoret och 
brandskyddsmyndigheten ställer på pedagogiska lokaler och under 
förutsättning att CVO inkommer med bygglov, ritningar över lokalerna, 
utlåtande från ägare till byggnader och andra anläggningar enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 3 §, handlingsplan för att garantera 
barnens säkerhet i lokalerna och i den dagliga verksamheten samt att dessa 
dokument uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge 
godkännande till enskild huvudman för att bedriva förskola. 

Verksamheten kommer fullt utbyggd att bestå av 5 avdelningar med totalt 90 
barn i åldrarna 1-5 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-03-26 

Sid 
18 

§ 6 9 

Möjlighet för en elev att delta i den öppna fritidsverksamhetens 
verksamhet efter vårterminen det år eleven fyllt 13 år. Dnr BUN-2013-
0356 

Beslut 
att elever vars behov av särskilt stöd i sin utveckling endast kan 

tillgodoses i den öppna fritidsverksamheten ska få möjlighet att delta i 
verksamheten även efter vårterminen det år eleven fyller 13 år, samt 

att reglering av detta beslut sker genom att införas i kommunens "Regler 
för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet". 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-06 till beslut. 

Rätten att delta i fritidshemmets eller den öppna fritidsverksamhetens 
verksamheter regleras i skollagens 14 kap. 7 § "Fritidshem ska erbjudas till 
och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med 
höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet 
erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska 
eller andra skäl är i behov av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av 
stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem." 

I Uppsala kommun har sedan 1 januari 2013 alla elever rätt att delta i 
fritidshemmets verksamhet till och med vårterminen det år eleven fyller 
13 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2013-03-26 
Sid 
19 

§ 7 0 

Sommarskola 2013. Dnr BUN-2013-0241 

Beslut 

att uppdra åt Styrelsen för vård och bildning att erbjuda sommarskola 
2013 för nuvarande elever i årskurs 9 som saknar godkänt betyg i 
högst två ämnen. Erbjudandet ska gälla elever i såväl kommunala som 
fristående skolor i Uppsala. Uppdragstagaren får ersättning för sina 
redovisade kostnader efter avslutad verksamhet. Kostnaden får inte 
överstiga 650 000 kr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-28 till beslut. 

Kommunen fick till och med 2011 ett riktat statsbidrag för att bedriva 
sommarskola. Bidraget täckte kostnaderna för verksamheten, vilka 2011 var 
821 700 kronor. 2012 betalade nämnden hela kostnaden för sommarskolan, 
600 000 kr. Kostnaden för sommarskola 2013 får inte överstiga 650 000 
kronor. 

Ansökan från Filosofiska i Sverige AB (svb) om godkännande som 
huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala 
kommun. Dnr BUN-2013-0264 

Beslut 
att till Skolinspektionen angående ansökan från Filosofiska i Sverige AB 

om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem i Uppsala kommun avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-28 till beslut. 

Uppsala kommun ser fristående skolor som en önskvärd komplettering till de 
kommunala skolorna. På så vis erbjuds eleverna en större variation av olika 
skolor och undervisningsformer. Ansökan från Filosofiska i Sverige AB 
passar väl in i nämndens planering för det framtida behovet av grundskolor. 

§ 7 1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2013-03-26 20 

§ 7 2 

Ansökan från International Swedish School AB om godkännande som 
huvudman för en grundskola årskurs 4 och 5 i Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2013-0259 

Beslut 
att till Skolinspektionen angående ansökan från International Swedish 

School AB om godkännande att bedriva verksamhet för grundskolans 
årskurser 4 och 5 i Uppsala kommun avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-28 till beslut. 

Uppsala kommun ser fristående skolor som en önskvärd komplettering till de 
kommunala skolorna. På så vis erbjuds eleverna en större variation av olika 
skolor och undervisningsformer. Ansökan från International Swedish School 
AB passar väl in i nämndens planering för det framtida behovet av 
grundskolor. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• "KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2013-03-26 
Sid 
21 

§ 7 3 

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som 
huvudman för en grundskola i Uppsala kommun. Dnr BUN-2013-0263 

att till Skolinspektionen angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige 
AB om godkännande att bedriva verksamhet för grundskolans 
årskurser 4 och 5 i Uppsala kommun avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-28 till beslut. 

Uppsala kommun ser fristående skolor som en önskvärd komplettering till de 
kommunala skolorna. På så vis erbjuds eleverna en större variation av olika 
skolor och undervisningsformer. Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB 
passar väl in i nämndens planering för det framtida behovet av grundskolor. 

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman 
för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun. Dnr 
BUN-2013-0280 

att till Skolinspektionen angående ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem i Uppsala kommun avge upprättat förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-27 till beslut. 

Uppsala kommun ser fristående skolor som en önskvärd komplettering till de 
kommunala skolorna. På så vis erbjuds eleverna en större variation av olika 
skolor och undervisningsformer. Ansökan från Lärande i Sverige AB passar 
väl in i nämndens planering för det framtida behovet av grundskolor. 

Beslut 

§ 7 4 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-03-26 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
22 

§ 7 5 

Verksamhetsredovisning Uppsala läns 4H år 2012. Dnr BUN-2013-0269 

Beslut 

att godkänna redovisning av fritidsverksamhet Uppsala läns 4H år 2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-22 till beslut. 
Uppsala läns 4H redovisar till nämnden genomförd verksamhet år 2012. 
Barn- och ungdomsnämnden ger uppdrag till Uppsala läns 4H reglerat i 
avtal. 
Uppdraget omfattar: 
• Öppen fritidsverksamhet i Stavby och Tuna för barn och ungdomar 7-

16 år. 
• Daglägerverksamhet på Gränby och Årsta 4H-gårdar för barn 7-12 år. 
• Riktad verksamhet till förskolan och grundskolan vid Gränby 4H-gård. 
• Temaverksamhet för grundskolan. Natur- och djurtolvan. 
• Öppen fritidsverksamhet på 4H-gårdarna. 
• Djurhagar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2013-03-26 
Sid 
23 

§ 7 6 

Verksamhetsredovisning KFUK-KFUM år 2012 om daglägerverksamhet 
vid friluftsgården Alnäs. Dnr BUN-2013-0270 

Beslut 
att godkänna redovisning från KFUK-KFUM om verksamheten vid Alnäs 

år 2012, samt 

att delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-25 till beslut. 

KFUK-KFUM Uppsala har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att 
bedriva daglägerverksamhet på sommarlovet för barn i åldern 7-15 år. 
Uppdraget regleras i avtal. Barn- och ungdomsnämndens uppdrag till KFUK-
KFUM Alnäs omfattar: 

• Daglägerverksamhet för barn 6-15 år. 
• Riktade insatser för barn i åk 3-5 boende i prioriterade stadsdelar. 
• Integrerad daglägerverksamhet för barn 10-12 år med neuro-

psykiatriska funktionshinder. 

Verksamhetsredovisning idrottsskolor Upplands Idrottsförbund år 
2012. Dnr BUN-2013-0271 

Beslut 
att godkänna verksamhetsredovisning av idrottsskolor år 2012 från 

Upplands Idrottsförbund. 

Sammanfattning 
Upplands Idrottsförbund svarar från 2010 för uppdraget om idrottsskolor. 
Uppdraget omfattar perioden 2012-2014. Uppdragets huvudsakliga innehåll: 
• Idrottsskola för barn i åldrarna 10-12 år på barns fritid. 
• Fullt utbyggd ska idrottsskolor finnas på fem platser i kommunen. 

§ 7 7 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

6 



Uppsala 
• "KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-03-26 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
24 

§ 7 8 

Verksamhetsredovisning Upsala IF år 2012 idrottsverksamhet Gränby. 
Dnr BUN-2013-0272 

Beslut 

att godkänna verksamhetsredovisning från Upsala IF för år 2012. 

att delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-22 till beslut. 

Upsala IF har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att bedriva idrottslig 
verksamhet med boxningsträning och allmän motionsverksamhet riktad till 
barn och ungdom i Uppsala kommun. Verksamheten är stadsdelsbaserad i 
Gränby men ungdomar deltar från hela Uppsala kommun, dock främst från 
Kvarngärdet, Löten, Heidenstam och Nyby. Verksamheten ska 
kännetecknas av socialt ansvarstagande för de i föreningen verksamma 
ungdomarna. 

Kvalitetsredovisning Studiefrämjandets kulturskola år 2012. Dnr BUN-
2013-0273 

Beslut 
att godkänna kvalitetsredovisningen för Studieförbundet 

Studiefrämjandets barn- och ungdomskulturverksamhet år 2012. 

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

Studieförbundet Studiefrämjandet har i uppdrag av barn- och 
ungdomsnämnden att bedriva barn- och ungdomskulturverksamhet för unga 
i åldern 6-20 år. Studiefrämjandet har valt att kalla verksamheten för 
"Kulturskolan Ekeby bruk". Uppdragets huvudsakliga innehåll: 
• Bedriva ämneskurser inom kulturområdet genom enskild undervisning 

och/eller gruppundervisning. 
• Profilämnen ska vara musik, teater, bild och dans. 
• Genomföra kulturprogram enskilt eller i samverkan med andra aktörer. 

§ 7 9 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-03-26 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
25 

§ 8 0 

Verksamhetsredovisning Österledskyrkans musikskola år 2012. Dnr 
BUN- 2013-0275 

Beslut 
att godkänna verksamhetsredovisningen för Österledskyrkans musikskola 

år 2012. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-03-02 till beslut. 

Gamla Uppsala Missionsförsamling har i uppdrag av barn- och 
ungdomsnämnden att bedriva musikskola för unga i åldern 7-20 år. 
Musikskolans huvudsakliga uppdrag är frivillig musikundervisning i 
instrumentalspel, orkester- och ensemblespel. I uppdraget ingår att svara för 
elevframträdanden och konserter. 

Föreningen Fyrisgården. Redovisning av dialogforum för unga med 
funktionsnedsättning och Fritid för alla år 2012. Dnr BUN-2013-0287 

Beslut 
att lägga redovisningen till handlingarna, 

att uppdra till kontoret att beakta framförda synpunkter från dialogforum 
vid analysen av framtida insatser, samt 

att delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-25 till beslut. 

Föreningen Fyrisgården har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att 
svara för samordning av nätverket Fritid för alla och dialogforum för 
ungdomar med funktionsnedsättning. 

§81 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• "KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2013-03-26 
Sid 
26 

§ 8 2 

Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala. Redovisning av 
Mötesplatsen och Hur är läget år 2012. Dnr BUN-2012-1637 

Beslut 
att lägga redovisningen till handlingarna, 

att uppdra till kontoret att beakta framförda synpunkter från Mötesplatsen 
vid analys av förslag till nämnden om framtida insatser, samt 

att delge kulturnämnden redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-02-25 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden deltar vid Mötesplatsen och Hur är läget? inom 
ramen för nämndens medborgardialog med ungdomar. Nämnden har utsett 
två kontaktpolitiker till Mötesplatsen och kontoret deltar med tjänstemän. 

§ 8 3 

Rapporter 

Karolin Lundström (V) och Ulla Johansson (KD) informerar om möte med 
Mötesplatsen i Gottsunda. 

Vid möte med romer den 27 mars 2013 deltar Mats Jonsson (C), Tarja 
Onegård (MP) och eventuellt Peter Lööv Roos (MP). Rapport om mötet 
delges nämnden vid nästa sammanträde. 

§ 8 4 

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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§ 8 5 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
Att medge Cecilia Forss (M) konferensavgift och tre hotellnätter vid 

studieresa till USA den 19-22 mars 2013, samt 

att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 
till handlingarna. 

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

Cecilia Forss (M) har deltagit vid konferens den 19-22 mars 2013 i 
delstaten Maine som handlade om satsningen på elevdatorer i 
undervisningen. Föreslås att nämnden beslutar att medge 
konferensavgiften samt tre hotellnätter. 

§ 8 6 

Delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls delegationsbeslut enligt lista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Barn- och ungdomsnämnden Sid 
28 

§ 8 7 

Protokoll 

Beslut 

att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Anmäls protokoll från nämndsammanträde den 14 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


