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Sammanträdesdatum: 2017-05-22 
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Tjänstgörande: Caroline Hoffstedt, ordf 
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Elin Stening (MP), tjänstgörande ersättare 
Sverker Åslund (V) 
Anna Johansson (C), tjänstgörande ersättare 
Oscar Matti (L), tjänstgörande ersättare 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KD) 

Ersättare: Klas-Herman Lundgren (5) 
Awring Koyi (S) § 82-94 
Fredrik Hultman (M) 
Sanna Sundvall (MP) 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Clemens Lilliesköld (V) 

Övriga 
deltagare: 

Birgitta Pettersson utbildningsdirektör, Katarina Håkansson koordinator, Annbritt Öqvist chef systemstöd, Birgitta 
Najafi ekonomichef Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Erik Ojala chef gymnasieskolan, Ingela Hamlin chef 
grundskolan, Gitt Näsberg chef förskolan, Berit Svantesson HR-chef, Outi Ceder enhetschef § 76-82, Jesper 
Djupström lokalchef, Märit Gunneriusson Karlström chef uppföljning och analys, Ingrid Holström strateg § 76-82, 
Solweig Wiktorsson nämndsekreterare § 76-84. 

Justerare: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Christopher Lagerqvist (M) 

Lars Niska, sekreterare 

Paragrafer: 76 -  94 

Christopher Lagerqvist (M), justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Utbildningsnämnden 
2017-05-22 
2017-05-30 Sista dag för överldagande: 

Datum för anslags nedtagande: 

Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 

2017-06-20 

2017-06-21 

Underskrift: 
Lars Niska, sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upekellä UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 76 

Anmälan av tjänstgörande ledamöter 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna anmälan av tjänstgörande ledamöter för mötet den 22 maj. 

§77 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att utse Christopher Lagerqvist (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 29 
maj 2017. 

§ 78 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna utsänd föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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'ZUR:loma UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 79 

Månadsrapport ekonomi 
Ul3N-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 22 maj presenterades månadsrapport ekonomi för april 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 
Muntlig föredragning 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 80 

Information om TRIS simskola 2016 
UBN-2016-0255 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet den 22 maj presenterades utfallet avseende TRIS simskola år 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 81 

Boverkets regler för statsbidrag upprustning skolgård 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet den 22 maj informerades nämnden om de regler som gäller för att få Boverkets 
statsbidrag för upprusning av skolgårdar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag, 2017-05-11 § 49 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 82 

Information om tilläggsbelopp 2018 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 22 maj presenterades arbetet med att se över tilläggsbelopps- 
hanteringen inför tillämpning 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-05 
Muntlig föredragning 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uncalk UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 83 

Enkätresultat, översikt 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga infounationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet den 22 maj informerades nämnden, enligt årshjulet, om enkätresultat. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 
Muntlig föredragning 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 84 

Information skolval 
UBN-2017-0885 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet den 22 maj informerades nämnden, enligt årshjulet, om resultatet av skolvalet till 
grundskolan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 85 

Granskning av kommunens tillsyn över fristående förskolor, yttrande 
UBN-2017-1615 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna föreliggande yttrande till KPMG gällande granskning av kommunens tillsyn över 
fristående förskolor 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning 
KPMG har granskat Uppsala kommuns tillsyn av fristående förskolor. Bedömningarna i rapporten är 
att tillsynen är ändamålsenlig och att den bedrivs strukturerat och systematiskt. I rapporten lämnas 
rekommendationer om fyra åtgärder för nämnden att vidta. I svaret till KPMG redovisas de åtgärder 
som redan vidtagits och den plan som finns för att omhänderta övriga delar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-24 
Yttrande över gransking av kommunens tillsyn över fristående förskolor 2017-04-24 
KPMG:s granskningsrapport 2017-01-23 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag, 2017-05-11 § 55. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 86 

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KB) om arbetsmiljön 
inom barnomsorgen 
UBN-2017-1615 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån får eget yrkande. 

Föredragning 
En bra arbetsmiljö inom förskolan är en förutsättning för att barnen ska ges goda förutsättningar får 
utveckling och lärande och får att Uppsala kommun ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare. 
Sjukfrånvaron har den senaste tiden varit hög inom förskoleverksamheten, både jämfört med andra 
kommuner och jämfört med andra verksamheter inom utbildnings-nämndens område. Nämnden lägger 
därför särskilt fokus på det systematiska arbetsmiljö-arbetet i den verksamheten. 

En riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö antogs av kommunstyrelsen i maj 2015, som ett styrande 
dokument får att nå ett kvalitetssäkrat arbetsmiljöarbete. I riktlinjerna formuleras kommunens 
ambition och inriktning när det gäller hälsofrämjande arbetsmiljö. 

Alla chefer och skyddsombud har hösten 2016 utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen 
är återkommande för att fånga upp nya chefer. En medarbetarundersökning genomförs våren 2017. I 
den ställs frågor både om den fysiska arbetsmiljön samt om den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Våren 2017 genomförs också en kartläggning på alla förskolor gällande förskollärares 
planeringstid, både egen tid och tid med arbetslaget. 

Resultaten kommer att ligga till grund för handlingsplaner som utarbetas utifrån varje förskolas behov. 
Resultaten bildar ett underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet både på varje förskola och på 
kommunövergripande nivå. 

Utöver det generella arbetet har en kartläggning genomförts vid några förskolor med hög kort-
tidssjukfrånvaro. Ett av syftena med kartläggningen var att ringa in vad sjukfrånvaron beror på. Det 
framkom att orsakerna var dels av fysisk och dels psykosocial art. Samma orsaker kan man se i hela 
landet när det gäller sjukfrånvaro i förskolan. 

Sjukfrånvarostatistiken i förskolan visar att det är barnskötare som står för den högsta sjuk-frånvaron, 
men också förskollärarna har en högre sjukfrånvaro än genomsnittet i kommunen. 
Långtidssjukfrånvaron är högst i åldersgruppen 50-65 år och korttidssjuk-frånvaron är högst i den 
yngsta åldersgruppen det vill säga 20-26 år. 

Resultatet av kartläggningen samt den höga sjukfrånvaron hos framförallt barnskötare, bildade grund 
för projektet "Friska Förskolor" som startade 2016. Under ett års tid avsätts resurser för att utföra 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPleate UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

specifikt riktade insatser vid fem förskolor med hög sjukfrånvaro. Till insatserna hör samtal med 
sjukskriven medarbetare efter 3 dagar och 1 månad, insatser för gruppdynamik och konflikthantering, 
fokus på hygienrutiner med mera. En enkät med frågor om den psykosociala arbetsmiljön kommer att 
genomföras vid de deltagande förskolorna i början och i slutet av projektet. 

Ytterligare några förskolor prövar under vintern 2016-17 att bekosta vaccination mot influensa för alla 
medarbetare som vill. 

Målet är att systematiskt följa upp effekten av de utförda insatserna, dels i faun av att sjuk-frånvaron 
går ner och dels i form av att resultatet av den psykosociala enkäten förbättras. Tanken är att därefter 
kunna besluta om samma insatser skulle kunna vara effektiva för att minska sjukfrånvaron inom hela 
förskoleverksamheten. 

Att minska barngruppernas storlek har varit en viktig ambition för kommunen de senaste åren. Att 
fortsätta det arbetet finns med som ett uppdrag i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2017. Den 
nationella satsningen med statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan har möjliggjort mindre 
barngrupper. Statsbidraget har också möjliggjort att personal har fått kompetensutveckling och 
handledning. Antalet barn per medarbetare har i den kommunala förskolan som helhet sjunkit från 5,7 
år 2015 till 5,3 år 2016. 

Sammanfattningsvis bedöms att de redovisade insatserna ovan tillgodoser intentionerna i motionen. 

Yrkande 
Martin Wisell (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Martin Wisells (KD) bifallsyrkande till 
motionen och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-04 
Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen 2016-12-12 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag, 2017-05-11 § 54 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fä upPlak, UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 87 

Yttrande över promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid 
placering i kommunala skolor (U2017/01031/S) 
UBN-2017-0988 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande enligt bilaga över promemorian om särskild kvot vid placering i kommunala 
skolor. 

Reservation 
Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden föreslås yttra att Uppsala kommun delar uppfattningen att utvecklingen med 
ökad segregation är oroande och ger negativa konsekvenser både för enskilda individer och för 
samhället i stort. Uppsala kommun välkomnar därför initiativ som syftar till att motverka denna 
utveckling. 

Sammantaget anges i förslaget till yttrande att förslaget om fri kvot behöver förtydligas ytterligare för 
att kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Vidare är det angeläget att regeringen gör en samlad översyn 
över skollagens regler om placering av elever vid skolenhet. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar 
tillägg i yttrandet med: 
"Ge kommunerna frihet på riktigt! 

Det är positivt att närhetsprincipen kan överges i samband med placering i kommunala skolor. Innan 
en genomgripande förändring av antagningen genomförs behöver den emellertid föregås av en 
noggrann konsekvensanalys, något som dessvärre saknas i förevarande promemoria. 

I de fall då prestationsgrund är möjlig för urval, exempelvis genom betyg eller antagningsprov, ska 
den också beaktas. Vid bestämmande av urvalskriterier ska även avsteg kunna göras från 
bestämmelserna i 10 kapitlet, 9 paragrafen, där det framgår att tester och prov i grundskolan inte far 
utgöra urvalsgrund (jämför utredningens förslag i kommentaren till paragraf 2, s. 23). Om intentionen 
med förslaget är att öppna upp för en mer anpassad antagning efter lokala förhållanden, är det en 
nödvändig förändring att göra undantag från flera av Skollagens bestämmelser. 

Föreslagna förändring behöver kunna utvärderas." 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upecaelte UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Christopher Lagerqvists (M), Oscar Mattis 
(L), Anna Johanssons (C) och Martin Wisells (K13)tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-27 
Yttrande över promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolar 
(U2017/01031/S) 2017-05-12 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag, 2017-05-11 § 56 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 88 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period 
januari-april 2017 
UBN-2017-2051 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 
2017, samt 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämndens resultat per mars visar ett överskott på 1,6 mnkr vilket är 58,8 mnkr högre än budgeterat. 
Resultatet per mars förklaras av bland annat lägre personalkostnader, på grund av problem att 
rekrytera. Ersättningar till fristående huvudmän är lägre än budgeterat på grund av färre elever än 
beräknat. I resultatet för perioden ingår 1,4 mnkr i engångskostnader. 

Helårsprognosen för nämnden visar på ett resultat på 12,5 mnkr. I helårsprognos redovisar 
hemkommun ett överskott på 14,7 mnkr och huvudman ett underskott på 2,2 mnkr, i prognosen för 
huvudmannen ingår 5,7 mnkr i engångsposter. Hos hemkommunen beror det beräknade överskottet på 
lägre antal elever inom grundskola och gymnasiesärskola än budgeterat. 

I förslaget om ombudgetering, som ska behandlas av kommunfullmäktige, berörs utbildnings-
nämnden av ombudgeteringen som är en följd av ny ekonomimodell. Enligt förslaget reduceras 
nämndens kommunbidrag med 9,9 mnkr och prognos inklusive den förändringen blir 2,6 mnkr 

Nämnden beslutade 22 april 2015 om en plan för att succesivt minska underskottet för gymnasieskolan 
och fa en ekonomi i balans läsåret 2017/2018. Under åren har ett antal åtgärder vidtagits för att uppnå 
detta och gymnasieskolan har nu för 2017 budget och prognos i balans. 

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet +/- 50 mnkr, vilket motsvarar en procent av intäkterna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-28 
Utbildningsnämnden — delårsbokslut och helårsprognos per mars 2017 2017-05-03 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag, 2017-05-11 § 57 
Muntlig föredragning 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 89 

Entreprenad förskolor 
UBN-2017-0269 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att optionen i avtalet mellan utbildningsnämnden och C företaget inte utlöses för den upphandlade 
förskolan Tallen, vilket innebär att avtalet upphör den 31 juli 2018, 

att ingen ny upphandling sker för Solskenets förskola, vilket innebär att avtalet upphör den 30 juni 
2018, 

att optionen för Bullerbyns förskola utlöses för 6 månader, vilket innebär att avtalet upphör den 30 
juni 2018, 

att i det fall C företaget ansöker om att bli godkänd som huvudman för att starta fristående förskolor 
prövar utbildningsnämnden i ett särskilt ärende, samt 

att i det fall det inte är aktuellt med en övergång till fristående regi återgår förskolorna att drivas i 
kommunal regi. 

Särskilt yttrande 
Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KID) lämnar 
särskilda yttrande i bilaga 1. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen föreslår att den nuvarande driftsformen, entreprenadförskola, avslutas. Det 
innebär följande för respektive förskola: 
- Optionen för Tallens förskola utlöses inte. 

Ingen ny upphandling görs avseende förskolan Solskenet. Nuvarande avtal är redan förlängd 
utifrån option och kan inte förlängas ytterligare utan ny upphandling. 

- För Bullerbyns förskola föreslår utbildningsförvaltningen att optionen utlöses för endast 6 
månader efter överenskommelse med C företaget. 

Denna lösning innebär samma avslutningstid för driftsformen för de tre förskolorna. Under 
omställningstiden fram till sommaren 2018 finns utrymme för planering av förskolornas övergång till 
ny driftsfonn. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-27 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag, 2017-05-11 § 58.. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 90 

Yttrande till JO Riksdagens ombudsmän i skolplaceringsärenden (dnr 
1667-2017 och dnr 1962-2017) 
UBN-2017-1588 och UBN-2017-1701 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lämna yttrande till JO i skolplaceringsärenden enligt bilaga. 

att utbildningsnämnden följer upp vidtagna åtgärder på juni-nämnden. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har anmodats yttra sig över två anmälningar som gjorts till JO Anmälningarna 
avser nämndens handläggning av två skolplacerings ärenden. 

Utbildningsnämnden föreslås yttra sig att Uppsala kommuns leverantör av IT-systemet har brustit i 
uttaget av listor för de barn som flyttat eller bytt adress. När mätningar blir fel får det dominoeffekter 
för andra placeringar och därför var det nödvändigt att skjuta upp placerings-besluten. 

Sammantaget anges i förslaget till yttrande att det vid den aktuella tidpunkten inte hade fattats några 
beslut av det slag som anmälarna gör gällande. Händelseförloppet berodde på ett tekniskt fel och 
någon beslutsfattare med delegation från nämnden har inte fattat några skol-placeringsbeslut. Att några 
vårdnadshavare gått in och kunnat se preliminära placeringsbesked av aktuellt slag kan inte i sig 
innebära att några gynnande förvaltningsbeslut fattats. 

Felet som uppstod är olyckligt för både elever och vårdnadshavare. När tjänstemännen blev varse hur 
det förhöll sig gjorde de allt för att rätta till det fel som IST sedermera tog på sig. Frågeställningen om 
förvaltningen verkligen gjort allt som står i dess makt att rätta till felet måste därför besvaras med ett 
bestämt ja. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Oscar Matti (L), Anna Johansson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar att 
utbildningsnämnden följer upp vidtagna åtgärder på juni-nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 
Ordföranden ställer därefter Christopher Lagerqvists (M), Oscar Mattis (L), Anna Johanssons (C) och 
Martin Wisells (Kl)) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-11 
Yttrande JO:s dnr 1667-2017 och 1962-2017 2017-05-11 
Remiss från JO Riksdagens ombudsmän 2017-04-04 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 91 

Initiativ om lokalplanen från Unn Harsem (C) 
UBN-2017-2331 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I samband med nämndens behandling av lokalförsörjningsplan vid sammanträdet i april, väckte Unn 
Harsem (C) frågor kopplade till planen. Vid nämndens sammanträde den 22 maj redovisades svar på 
frågorna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse och svar på initiativet 2017-05-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upeam UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 92 

Initiativ om lärlingsutbildning från Anna Manell (L) 
UBN-2017-2332 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utifrån fråga väckt av Anna Manell (L) vid utbildningsnämndens sammanträde i april gavs vid 
nämndens sammanträde den 22 maj information om arbetet med lärlingsutbildning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse och svar på initiativet 2017-05-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPlalue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

§ 93 

Anmälningsärenden 

Initiativ 
Inga initiativ inlämnade. 

§ 94 

Delegationsärenden 
UBN-2017-0675 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga anmälningarna till handlingarna 

Ärendet 
Anmälningar redovisade på utbildningsnämndens möte den 22 maj 

1. Delegationsbeslut från och med 2017-04-19 — 2017-05-22 
• Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller annan myndighet, 

7.1.6 
• Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg— kommunal och fristående verksamhet, 7.4.3 
• Uppsägning av plats vid tre obetalda räkningar, 7.4.3.1 
• Föreläggande vid tillsyn, 7.4.4 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola/fritidshem samt fritidsverksamhet, 7.4.6 
• Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjud, 7.4.10 
• Plats i förskoleklass, 7.5.2 
• Mottagande och placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.3 
• Tilläggsbelopp för barn och elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 7.5.4 
• Beslut i fråga om elev tillhör målgruppen för grundsärskolan, 7.5.7 
• Skolskjuts enligt reglemente, 7.5.13 
• Busskort med befintlig linjetrafik enligt reglemente, 7.5.14 
• Beslut om att en elevs utbildning på ett nationellt program till sitt innehåll får avvika från vad 

som annars gäller programmet, 7.6.13 
• Beslut om resor mellan bostad och skolor, 7.6.19 
• Tilläggsbelopp för extraordinära stöd åtgärder, 7.6.22 
• Ekonomisk överenskommelse mellan kommuner, folkbokförd i Uppsala kommun, som tas emot 

i Uppsala kommun på yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, 7.6.24 
• Beslut i fråga om huruvida elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, 7.6.25 
• Fastställande av, inom ramen för programmålet, lokalt valbara kurser som alternativ eller 

komplement till de av skolverket fastställda valbara kurserna, 7.6.27 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upe,alue UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-22 

2. Yttrande detaljplan 
3. Domar och beslut 

• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-3009 
• Förvaltningsrättens beslut — överklagat beslut, UBN-2017-1835 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-2364 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-1833 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-2460 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-2332 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2016-2364 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2015-2118 
• Förvaltningsrättens dom— överklagat beslut, UBN-2016-2004 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2015-0707 
• Förvaltningsrättens dom— överklagat beslut, UBN-2015-5191 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2015-5190 
• Förvaltningsrättens dom — överklagat beslut, UBN-2015-3735 

4. Skrivelser/Avtal 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Eskilstuna kommun, UBN-

2017-1888 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Borlänges kommun, UBN-

2017-1889 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Surahammars kommun, 

UBN-2017-1890 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Stockholms 

idrottsgymnasium, UBN-2017-2124 
• Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning — Västerbergslagens 

utbildningsförbund, UBN-2017-2212 
• Strategi och åtgärdsprogram ANDTL Uppsala län 2017-2021 
• Namninsamling om att stoppa flytten, UBN-2017-2410 
• Skrivelse från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Uppsala angående upplägg av 

högskoleförberedande kurser på Bygg- och anläggningsprogrammet på Bolandsgymnasiet, 
UBN-2017 -2509 

5. Uppföljning skolklagomål och anmälan om kränkande behandling 2016 
• April 2017 
• Redovisning till skolinspektionen 
• Uppföljning av beslut 

6. Protokoll från utskott 
• Förskoleutskottet 2017-05-17 
• Grundskoleutskottet 2017-05-17 
• Gymnasieutskottet 2017-05-17 
• Arbetsutskottet 2017-05-11 

7. Protokoll från facklig samverkan 
• Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2017-04-12 

8. Protokoll/protokollsutdrag — övrigt 
• Utbildningsnämnden 2017-04-19 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UBN 2017-05-22 
Ärende 14 "Förskolor på entreprenad, förändring" 
UBN-2017-0269 

Yttrande från Alliansen 
Under Alliansens styre testades ett nytt grepp: förskolor på entreprenad. Detta möjliggjor-
des av "utmanarrätten" vilken tillät en prövning av om en verksamhet var lämplig att drivas 
av någon annan aktör än kommunen. I det här fallet fanns C Företagen lämpliga att driva 
tre av kommunens förskolor; Solskenet, Bullerbyn och Tallen. Kvaliteten har varit god och 
så väl familjer som personal har varit nöjda. 

Den rödgröna majoriteten avskaffade utmanarrätten i mars 2015. Under våren 2017 ville så 
den rödgröna majoriteten kommunalisera Solskenet, Bullerbyn och Tallen. 

För Alliansen är det viktigt att människor kan forma sina liv och välja både för-
skola och arbetsgivare. Därför mottog vi kommunaliseringsbeskedet med bestört-
ning. 

Förhandsbeskedet ledde också till våldsamma protester från föräldrar och personal på de 
tre förskolorna. Familjerna som aktivt valt ett alternativ till kommunal förskola fann plötsligt 
att deras förskolors framtid stod på spel och personalen hotade att fly. Lokalerna tillhör 
kommunen och inventarierna C Företagen. Förskolorna riskerade att tömmas på såväl per-
sonal som inredning. 

Lyckligtvis drog majoriteten tillbaka förslaget. 

Det ärende som nu ligger på bordet handlar om att inte utlösa optioner och inte upphandla 
driften på nytt. Syftet är att möjliggöra för C Företagen att ansöka om att bli huvudman och 
självständigt kunna ta över driften och ansvaret permanent för de tre förskolorna. Detta 
tycker Alliansen är positivt och vi hoppas att (S), (Mp) och (V) minns intentionen när ansö-
kan kommer på bordet. Vi vill inte veta av någon "smygkommunalisering". 

Det enda sättet att långsiktigt garantera att valfrihet och mångfald finns i Uppsala framöver 
är att rösta på Alliansen. 

Christopher Lagerqvist (M) Anna Manell (L) 

Unn Harsem (C) Martin Wisell (Kd) 
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