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Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Sid 
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Plats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.30 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Reidar Andersson (M) 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e v ordf Anna-Lena Ettemo (FP), t o m § 34 
Gustaf Almkvist (M) Felicia Lundqvist (KD) 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP), t o m § 33 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Helen Sverkel (S) 
Tarja Onegård (MP), fr o m § 34 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för föredragning av sina respektive 
ärenden 

utses att justera Karolin Lundström (V) 

justeringens Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-02-19 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare hi^.ty^ Paragrafer 32-56 
Kersjtin Sundqvist * ^XLtez*^ Ordförande .. 

Cecilia Forss uecilia horss i t 

Justerande .. 

Karolin Lundström 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-02-12 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2014-02-21 nedtagande 2014-03-17 
Besvärstiden utgår 2014-03-14 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift iC.tA&.b̂ v ^ S ^ ^ ^ / ^ k 
•etera Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 2 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

1.4 Delegations- och arbetsordning 
3.5 Inbjudan - workshops "full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning" 
5.2 Bidrag till skolor/klasser som kvalificerar sig till TV-finaler 
5.3 Förberedelseklasser 

Årsbokslut för år 2013. Dnr BUN-2013-2123 

Beslut 

att godkänna årsbokslut för år 2013, samt 

att överlämna årsbokslut för år 2013 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-02-03 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar för 2013 ett resultat på 24 331 tkr 
och avviker med motsvarande belopp mot kommunfullmäktiges tilldelning 
och nämndens budget. Samtliga nämndens verksamhetsområden redovisar 
ett bättre resultat än budget med undantag för förskolan som redovisar ett 
underskott med 2 387 tkr. 

Politisk verksamhet, 242 tkr 
Kultur och fritid, 3 895 tkr 
Förskoleverksamhet, -2 387 tkr 
Grundskola 6-15 år, 5 352 tkr 
Obligatorisk grundsärskola, 9 104 tkr 
Vård och omsorg om funktionshindrade, 8 125 tkr 

§ 3 3 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 4 

Utmaning gällande drift av Uppsala musikskola. Dnr BUN-2014-0010 

att anta utmaningen från Ahlin Musik AB angående driften av Uppsala 
musikskola. 

att delegera till upphandslingsutskottet att besluta om 
förfrågningsunderlag samt besluta om entreprenör för driften 
musikskola, samt 

att meddela kommunstyrelsen beslutet. 

Reservationer 
Ylva Stadell (S), Tomas Lindh (S), Tarja Onegård (MP) och Karolin 
Lundström (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-22 till beslut. 

Ahlin Musik AB, har utmanat Uppsala musikskola. Utmaningen strider inte 
mot de avgränsningar som finns i utmanarrätten om myndighetsutövning och 
strategiska ledningsfunktioner. 

Barn- och ungdomsnämnden har ett inrättat upphandlingsutskott som 
föreslås delegeras att besluta om förfrågningsunderlag samt besluta om 
entreprenör för driften av Uppsala musikskola. 

Yrkanden 
Ylva Stadell (S) yrkar med instämmande av Tomas Lindh (S), Helen Sverkel 
(S), Tarja Onegård (MP) och Karolin Lundström (V) avslag på utmaningen. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget att anta utmaningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Stadeils (S) yrkande mot eget och 
finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 5 

Remiss - Motion väckt av Mona Szatmari Waldau och Håkan Andersson 
båda (V) om läxläsning i skolan. Dnr BUN-2013-2013 

Beslut 
Att med föreslagna tillägg avge yttrande innebärande att nämnden föreslår 

avslag på motionen. 

Reservationer 
Karolin Lundström (V), Ylva Stadell (S) och Helen Sverkel (S) reserverar sig 
enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-02-11 till beslut. 

Motionärerna föreslår att läxor ska integreras i undervisningen och att 
tillräckligt med resurser ska avsättas för att alla barn ska kunna ta till sig 
undervisningen och läxorna. Motionären föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att Styrelsen för vård och bildning får i uppdrag att utse en pilotskola 
för integrerad läxläsning, att kostnadsberäkna pilotprojektet samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att i budget säkerställa Styrelsen för vård och 
bildnings behov av utökade resurser för en utökad skoldag. Barn- och 
ungdomsnämnden håller med om motionärernas intentioner, nämligen att 
alla barn ska ges möjligheter att klara av skolarbetet, men att motionen ska 
avslås. Nämnden anser i stället att avtalet med Styrelsen för vård och 
bildning ska utvecklas med uppdrag om att pröva olika möjligheter för 
läxläsning. Skoldagen och undervisningen kan behöva organiseras om 
jämfört med hur den ser ut i dag på de flesta skolor för att se till att 
läxläsning kan rymmas inom ramen för kommunens ordinarie budget för 
grundskoleverksamheten. 

Föreslås att i yttrandet på sidan 2, sista stycket, andra meningen lyder 
"Nämnden anser i stället att avtalet med Styrelsen för vård och bildning ska 
utvecklas med uppdrag om att pröva olika möjligheter för läxläsning, som 
stimulerar eleverna till inlärning med utgångspunkt ifrån att läxorna inte ska 
vara föräldrarnas ansvar." Vidare föreslås i samma stycke att sista meningen 
lyder" Skoldagen och undervisningen kan behöva organiseras om jämfört 
med hur den ser ut i dag på de flesta skolor för att se till att läxläsning kan 
rymmas inom ramen för kommunens ordinarie budget för 
grundskoleverksamheten." 

Yrkanden 
Karolin Lundström (V) yrkar med instämmande av Ylva Stadell (S) att 
nämnden avger yttrande innebärande att nämnden föreslår bifall till 
motionen. 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med förslaget och de föreslagna tilläggen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) yrkande mot eget 
och finner bifall till eget yrkande. 

Delegations- och arbetsordning. Dnr BUN-2014-0284 

Beslut 
att revidera nämndens delegations- och arbetsordning enligt följande: 

Punkt 7.10 i barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 
"Placering av elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola", 
delegat rektor. Förslaget till revidering är en följd av nämndens beslut 
12 december 2013, § 240, om Antagningsregler för förskoleklass och 
grundsärskola. 

Punkt 0.10 revideras att lyda "Yttrande om detaljplaner och program 
som ej är av principiell betydelse eller då nämnden avstår från att yttra 
sig", delegat strateg. 

Punkt 7.2 revideras att lyda "Plats i förskola, fritidshem, pedagogisk 
omsorg - kommunal och fristående verksamhet, lagrum 8 kap 3-7, 13 
§§, 14 kap 3-8 §§, 25 kap 2 § skollagen, delegat Handläggare BOA. 

Tillägg av punkt lydande "Omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
erbjuds, lagrum 25 kap 5 §, delegat Handläggare BOA. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-02-05 till beslut. 

§ 3 6 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 7 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Musikfabriken. Dnr BUN-2014-0100 

Beslut 
att bevilja ABF Musikfabriken verksamhetsbidrag med 370 tkr för år 2014 

ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-22 till beslut. 

Kontoret föreslår att ABF:s öppna fritidsverksamhet Musikfabriken erhåller 
ett verksamhetsbidrag om 370 tkr, som finansieras ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. Bidraget avser det fortsatta arbetet med att stärka både 
kreativitet och jämställdhet bland ungdomar. 

Särskilt verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Procyon BK. Dnr 
BUN-2014-0039 

Beslut 
att bevilja Föreningen Procyon BK särskilt verksamhetsbidrag med 180 tkr 

för år 2014 ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-22 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen Procyon BK utifrån deras ansökan och den 
dialog kontoret fört med föreningen, erhåller ett verksamhetsbidrag om 180 
tkr för att komplettera och utöka fritidsutbudet i Stenhagen, genom att hålla 
lördags- och söndagsöppet på Stenhagens fritidsgård. 

§ 3 8 
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§ 3 9 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Studiefrämjandet i samverkan med 
Kreativ Musik. Dnr BUN-2013-2059 

Beslut 
att bevilja Studiefrämjandet verksamhetsbidrag med 300 tkr för år 2014 ur 

nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-22 till beslut. 

Kontoret föreslår att Studiefrämjandet i sitt samarbete med föreningen 
Kreativ Musik erhåller ett verksamhetsbidrag om 300 tkr som finansieras ur 
nämndens budget för föreningsbidrag. Verksamhetsbidraget ges för ett 
fortsatt arbete med att erbjuda barn och unga i Gottsunda och Valsätra 
möjligheten att delta i musikkoUon, och på så sätt främja integrationen i 
stadsdelarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 0 

Justering av ersättning i internavtal 2014 med Styrelsen för vård och 
bildning avseende Eksätra hem för vård eller boende (HVB) med 
resursskola. Dnr BUN-2013-2066 

Beslut 
att justera ersättningarna i internavtal för Eksätra hem för vård eller 

boende (HVB) med resursskola för år 2014 enligt följande: 

Nivå 3 omfattar samtliga kostnader under tiden barnet bor på 
Eksätra, 4 080 kronor per dygn, räknat på 7 dygn per vecka 

Nivå 2 omfattar kostnader för insatser under stöd i hemmet, 
inslussning och utslussning till hemmet 2 040 kronor per dygn, 
räknat på 7 dygn per vecka 

Nivå 1 omfattar kostnader för handledning och uppföljning i samband 
med och/eller efter utskrivning, 612 kronor per timme 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-28 till beslut. 

Internavtal för år 2014 har förhandlats fram mellan kontoret och Vård & 
bildning. Avtalet avser insatser för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning och beslutades av barn- och ungdomsnämnden den 12 
december 2013. I avtalet har av misstag två ersättningar fått felaktigt belopp. 
Ersättningsnivåerna skulle ha räknats upp två procent. 

Avtal 2014 med Labanskolan Frisärskola AB om korttidsvistelse enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till v issa funktionshindrade (LSS) 
för barn och ungdomar. Dnr BUN-2014-0178 

Beslut 

att återremittera ärendet för ytterligare utredning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-26 till beslut. 
Föreslås att ärendet återremitteras då ytterligare utredning krävs. I avvaktan 
på utredning tecknas individavtal för beslutade insatser. 

§ 4 1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 2 

Avtal 2014 med Föreningen Fyrisgården avseende korttidsvistelse 
under helger och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till v issa funktionshindrade (LSS). Dnr 
BUN-2014-0177 

Beslut 

att återremittera ärendet för ytterligare utredning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-24 till beslut. 
Föreslås att ärendet återremitteras då ytterligare utredning krävs. I avvaktan 
på utredning tecknas individavtal för beslutade insatser. 

Avtal 2014 med Föreningen FUB-gården om korttidstillsyn utanför 
hemmet i form av lägervistelse under skollov samt korttidstillsyn under 
helg enligt lagen (1993:387) om stöd och service till v issa 
funktionshindrade (LSS). BUN-2014-0180 

Beslut 

att återremittera ärendet för ytterligare utredning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-26 till beslut. 
Föreslås att ärendet återremitteras då ytterligare utredning krävs. I avvaktan 
på utredning tecknas individavtal för beslutade insatser. 

§ 4 3 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 4 

Inbjudan - workshops "full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning" 

Beslut 
att fyra förtroendevalda medges att med arvode delta vid workshops "full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning". 

Ärendet 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har inbjudit nämnden att delta i 
workshops "full delaktighet för personer med funktionsnedsättning". 

Föreslås att fyra förtroendevalda deltar vid workshops anordnade av NHO. 

§ 4 5 

Tillgång och efterfrågan 

Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 6 

Förlängning av entreprenadavtal, Tallens förskola. Dnr BUN-2014-0158 

att förlänga avtalet med C Företaget Vård och Omsorg som driver Tallens 
förskola på entreprenad ytterligare ett år. Avtalet förlängs från och med 
1 augusti 2014 till och med 1 augusti 2015 enligt den option som barn-
och ungdomsnämnden har i avtalet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-22 till beslut. 

Tallens förskola är inrymd i paviljonger med tillfälligt bygglov. Bygglovet går 
ut 1 november 2015 och går inte att förlänga. Behovet av förskoleplatser i 
området kvarstår. Barn- och ungdomsnämnden har tillskrivit 
kommunstyrelsen att permanenta dessa förskoleplatser genom att bygga in 
en permanent förskola i en renoverad/ny Almtunaskola. För största möjliga 
flexibilitet mellan förskola och grundskola bör lokalanvändningen lokaliseras i 
samma byggnad. 

Förlängning av intraprenadavtal, Boländernas förskola. Dnr BUN-2014-
0159 

Beslut 
att förlänga avtalet med Boländernas förskola som drivs på intraprenad av 

Vård & Bildning ytterligare ett år, från och med 1 augusti 2014 till och 
med 1 augusti 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-23 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden har option att förlänga avtalet med Vård & 
Bildning ett år. En förlängd avtalstid gör att barn- och ungdomsnämnden kan 
planera för hur den fortsatta driften av Boländernas förskola ska ske efter 1 
augusti 2015. 

Boländernas förskola är den enda intraprenad som barn- och 
ungdomsnämnden har upphandlat. Avtalet och upphandlingen med Vård & 
Bildning är daterat 1 augusti 2011. 

Beslut 

§ 4 7 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 8 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Cikada förskoleverksamhet. Dnr BUN-2014-0168 

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

Institutet för kritisk mediaforskning att bedriva förskola på 
Vattholmavägen 16 C under förutsättning att företaget följer 
miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav angående 
pedagogiska lokaler, inkommer med de kompletteringar som framgår 
nedan samt att dessa dokument uppfyller de krav barn- och 
ungdomsnämnden ställer för att ge godkännande till enskild huvudman 
att bedriva förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 
2014 med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

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 130 629 kr 18 353 kr 3 919 kr 
1-2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kr 18 353 kr 3 115 kr 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467 kr 18 353 kr 3 164 kr 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 kr 18 353 kr 2 720 kr 
Allmän förskola 67 948 kr 18 353 kr 2 038 kr 

Momsersättning på 6 % samt strukturersättning tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-29 till beslut. 

Stiftelsen IKM planerar att starta ett förskoleprojekt i Uppsala under namnet 
CICADA som står för Creativity, Imagination, Communication, Arts, 
Demogracy, Antiracism. CICADA ska särskilt arbeta med barns tidiga 
förmåga att tillägna sig olika språk men pedagogiken är också inspirerad av 
Montessoripedagogik och Reggio Emilia. Förskolan kommer att erbjuda 
föräldrar att introducera engelska och kinesiska på ett nytt och lekfullt sätt i 
barnens vardag. CICADA förskoleverksamhet ska också tillföra barnen en 
fördjupad kunskap om digitala medier och syftet är att bidra till en tidig 
självständig, kreativ och utforskande hållning till media. Förskolan ska ha tre 
avdelningar och 54 barn. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 9 

Anvisningar för beslut om tilläggsbelopp för elever i grundskolan och 
grundsärskolan med omfattande behov av särskilt stöd. Dnr BUN-2014-
0003 

Beslut 
att anta kontorets förslag till anvisningar för beslut om tilläggsbelopp för 

elev med omfattande behov av särskilt stöd, 

att anvisningarna ska gälla inför beslut om tilläggsbelopp från 
höstterminen 2014, samt 

att enligt förslag fastställa tilläggsbeloppens nivåer för 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-01-07 till beslut. 

Nämnden beslutade i maj 2013 att avsätta medel för ersättning för elever 
med omfattande behov av stöd, men vilkas behov inte omfattas av rätt till 
tilläggsbelopp enligt skollagen. Nämnden beslutade också att uppdra till 
kontoret att återkomma till nämnden med förslag om handläggningsordning 
för individuellt prövad ersättning. 

Kontoret har i samarbete med nämndens myndighetsenehet och 
kommunjuristerna tagit fram ett förslag till anvisningar för beslut om 
tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Kontoret 
föreslår att en skola ska kunna få tilläggsbelopp för en elev med behov av 
extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen men där eleven ändå i undervisningssituationen behöver 
stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 0 

Bidrag till skolor/klasser som kvalificerar sig till TV-finaler 

Beslut 
att till skolor/klasser som kvalificerar sig till TV-finaler ge bidrag om 

10 000 kronor. 

Ärendet 
Cecilia Forss (M) föreslår att nämnden ger bidrag om 10 000 kronor till 
skolor/klasser som kvalificerar sig till TV-finaler. 

Övriga tjänstgörande ledamöter bifaller förslaget. 

§ 5 1 

Förberedelseklasser 

Ylva Stadell (S) frågar om från vilka årskurser förberedelseklasser finns. 

Kontoret informerar om att förskoleklasser finns från årskurs 4. 

§ 5 2 

Rapporter 

Informeras om att Carola Helenius-Nilsson, direktör, är sjukskriven och att i 
hennes frånvaro är Jan Holmlund tillförordnad direktör för kontoret. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 3 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

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

§ 5 5 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§ 5 4 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 6 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 23 januari 2014 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 23 januari 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2012-02-12 
§ 34, Bilaga 1 

Särskilt yttrande gällande ärende 1.2 i barn- och ungdomsnämnden 2014-02-12, Uppsala kommun 

Utmaning gällande drift av Uppsala musikskola. 

Förbättra musikskolan, sälj inte ut den! 

Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun har 2014-01-07 mottagit en utmaning från Ahlin 

Musik AB gällande driften av Uppsala musikskola. På nämndens sammanträde 2014-02-12 

beslutades att anta utmaningen från Ahlin Musik AB angående driften av Uppsala musikskola. 

Oppositionen i barn- och ungdomsnämnden ställer sig inte bakom detta beslut. 

Uppsala musikskola bedriver en bra verksamhet med hög kvalité. Vi vill utveckla 

musikskolan och bredda dess verksamhet så att den når fler elever. Undervisningen är 

redan idag mycket bred och omfattar 25 olika instrument, 9 orkestrar, 11 ensembler och 5 

körer inom olika genrer. Den inkomna utmaningen beskriver en mycket begränsad 

verksamhet som inte alls lever upp till den kvalité och bredd som dagens kommunala 

musikskola uppvisar. Detta innebär en kraftig kvalitetssänkning och en minskad valfrihet för 

barn och ungdomar att få spela alla typer av instrument. Vi oppositionspartier värnar om att 

Uppsala musikskola är en sammanhål len musikskola som fortsätter bedrivas i kommunal 

Det finns inget som hindrar Ahlin Musik att starta sin verksamhet i Uppsala 
som ett komplement, dvs. de kan etablera sig på marknaden utan att behöva 
utmana Uppsala musikskola. Det är ett enormt resursslöseri att anta denna 
utmaning med allt vad det innebär av upphandlingar, pappersarbete, avtal osv. 
Dessa resurser skulle bättre kunna användas till att utveckla musikskolan. 

2014-02-18 

För Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Ylva Stadell 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 

Tarja Onegård 

regi. 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 

Karolina Lundström 

tf£ ku ^ 



BUN 2012-02-12 
§ 35, Bilaga 2 

Reservation gällande ärende 1.3 i barn- och ungdomsnämnden 2014-02-12, Uppsala kommun 

Motion om läxläsning i skolan 

Motionärerna föreslår: 

att Vård & Bildning får i uppdrag att utse en pilotskola för integrerad läxläsning, 

att ge Vård & Bildning i uppdrag att kostnadsberäkna pilotprojektet, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i budget säkerställa Vård & Bildnings behov av utökade 

resurser för en utökad skoldag. 

Motionärerna tar upp att forskning påvisar att föräldrars bakgrund är en av de viktigaste faktorerna 

för barnens framgång i skolan. Föräldrarnas utbildningsnivå speglar sig i barnens skolgång. Desto 

högre utbildning föräldern har desto bättre går det för barnet i skolan. Föräldrarnas utbildningsnivå 

påverkar hur de kan hjälpa sina barn med läxorna. 

Genom en förlängd skoldag kan läxorna integreras i undervisningen. Det kan leda till en större 

jämlikhet gällande skolresultat. 

Vi anser att motionen ska bifallas då vi välkomnar alla förslag som leder till en mer jämlik skola. 

2014-02-18 

Ylva Stadell 
Socialdemokraterna 

Helen Sverkel 
Socialdemokraterna 

Karolin Lundström 

Vänsterpartiet 


