
Caroline Hoffstedt, ordförande 

Lars Niska, sekreterare 

bp er Lagerqvist, justerare 

Uprade UTBILDNINGSNÄMNDEN 

1 (2) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

Övriga 
deltagare: 

Matsalen, Stationsgatan 12, klockan 17:45 — 17:50. 

Caroline Hoffstedt (S), ordförande Ersättare: Sanna Sundvall (MP) 
Elin Stening (MP), tjänstgörande 
ersättare 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e 
vice ordförande 
Mattias Kristenson (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Agneta Boström (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Gabriella Lange (M) 
Lennart Köhler (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Anna Johansson (C), 
tjänstgörande ersättare 
Oscar Matti (L) 
Pär Sehlstedt (SD) 
Fredrik Hultman (M), 
tjänstgörande ersättare 

Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Giggi Thomson enhetschef individstöd, 
Annbritt Öqvist enhetschef systemstöd, Birgitta Najafi ekonomichef, Berit 
Svantesson HR-chef, Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Katarina Håkansson 
koordinator, Ingela Hamlin chef grundskolan, Erik Ojala chef gymnasieskolan och 
Märit Gunneriusson Karlström enhetschef. 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Utses att justera: Christopher Lagerqvist Paragrafer: 30 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Stationsgatan 12, den 21 mars 2018 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
digitala anslagstavla. 
Utbildningsnämnden 
2018-03-21 Sista dag att överklaga: 2018-04-11 
2018-03-21 Anslaget tas ner: 2108-04-12 

vvww.uppsala.se  och utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Lars Niska, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 30 

Revidering av delegationsordningen 
UBN-2018-0316 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag, samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Det har uppstått situationer där det behöver tydligöras att förskolechefer och rektorer bestämmer över 
tillträde till sina enheter även för personer som har en koppling dit, exempelvis vårdnadshavare. 

Förskolechef respektiver rektor föreslås få delegation att besluta om tillträdesbegränsningar avseende 
de lokaler och förskole-/skolgårdar som delegaten ansvarar i enlighet med skollagens 2 kap. 10 §. Det 
innebär två nya punkter i delegationsordningen: 7.4.11 och 7.5.20. 

Nämnden beslutade 2018-02-14 § 14 att flytta ansvaret, och därmed delegationen, gällande skolplikt 
från antagningsenheten till chef individstöd. I den revideringen missades dock en form och 
delegationsbeslut och därför föreslås nu att delegat i punkt 7.5.12 ändras från enhetschef antagning till 
chef individstöd. 

Yrkande 
Caroline Hoffstedt (S) yrkar att pragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 
detsamma. 

Ordförande ställer sedan Caroline Hoffstedts (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
beslutar att bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden har upprättat ett förslag till beslut den 12 mars 2018. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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