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piats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.00 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Alexandra Westman (M), fr o m § 135, 
Héléne Brodin Rheindorf (M) ej, §§ 140-141 
Alexandra Westman (M), t o m § 134 Reidar Andersson (M) 
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Tomas Lindh (S) 
Helen Sverkel (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Tarja Onegård (MP) 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Jan Holmlund, tf direktör, 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, 2014-05-21 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare JS^^^2^..3.Uåådåmh Paragrafer 128-152 
Kerstin Sundqvist^"""" ' 

Ordförande , 001/100 
Cecilia Forss 

Justerande 

Karolin Lundström 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-05-20 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2014-05-23 nedtagande 2014-06-14 
Besvärstiden utgår 2014-06-13 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

Underskrift fr^.(frli.W^ 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§128 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 

§129 

Rädda Barnen 
Ulla Bäckmark, ordförande i Rädda Barnen och Birgitta Ingvarsson, vice 
ordförande i Rädda Barnen, redovisar resultaten från Ung Röst Uppsala 2014. 
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§130 

Periodbokslut med helårsprognos per april 2014. Dnr BUN-2014-0854 

Beslut 
att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2014, samt 

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2014 till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-16 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett resultat på minus -2 734 tkr för 
perioden januari till april 2014. Jämfört med helårsprognos per april uppvisar 
bokslutet per april ett mer negativt resultat, vilket förklaras dels av att vissa 
kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året medan nämndens intäkter 
såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. 

I nämndens helårsprognos för år 2014 förväntas en budget i balans. Inom 
förskolan blir resultatet 19 825 tkr bättre än budget vilket beror på att 200 
färre barn har en förskoleplats än nämndens och kommunfullmäktiges 
budget. Inom grundskolan förväntas ett negativt resultat på 25 165 tkr vilket 
avviker mot budget med -21 185 tkr. Resultatet beror delvis på fler elever 
inom skolan med 110 än kommunfullmäktiges tilldelning samt för lågt 
budgeterade kostnader inom några områden. I prognosen görs antaganden 
om antal personer/elever/barn för kommande månader vilket innebär en viss 
osäkerhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§131 

Förslag till Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE) 2014. Dnr BUN-2014-
0799 

Beslut 
att med Cecilia Forss (M) tillägg godkänna förslaget till IVE 2015-2018 

avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde, 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som IVE 2015-
2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde, 

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar 
som IVE 2015-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för 
nämndens verksamhetsplan 2015-2018, samt 

att nämndens verksamhetsplan 2015-2018 ska översändas till 
kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2014. 

Reservationer 
Tomas Lind (S), Helen Sverkel (S) Mattias Kristenson (S), Tarja Onegård 
(MP) och Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för respektive partis 
förslag till IVE 2015-2018. 

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

En ny IVE-process har fastställts av kommunstyrelsen 18 december 2013. 
För att ge tydliga politiska och ekonomiska förutsättningar för planeringen 
har politisk inriktning och planeringsdirektiv med tillhörande process
beskrivning utarbetats som grund för processen. Respektive nämnd ska fatta 
beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan 
beslut om hela IVE fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 21 
maj respektive 9-10 juni. 

IVE 2015-2018 kommer att justeras i november förutsatt att beslut om ny 
nämndorganisation fattas av kommunfullmäktige i juni. 

Förslag 
Cecilia Forss (M) föreslår under rubriken "Grundskola", följande tillägg "I 
förslaget till IVE finns också omnämnt ett statsbidrag på 50 mnkr som skall 
satsas på de yngsta eleverna i skolan (F-3). Barn- och ungdomsnämnden 
beräknar också att den förväntade omorganisationen per den 1 januari 2015 
kommer att minska de administrativa kostnaderna med cirka 30 mnkr. 

Med dessa två tillägg, som inte finns i de ekonomiska tabellerna, beräknar vi 
att grundskolan kommer att klara kostnadsökningarna år 2015 utan 
neddragningar i verksamheten i skolorna." 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-05-20 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
5 

§132 

Kommunrevisionen - Granskning av rutiner för anställningar och 
förtroendekänsliga poster inom UAK. Dnr BUN-2014-0622 

Beslut 

att avge yttrande till Kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-14 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden har av Kommunrevisionen ombetts att yttra sig 
om åtgärder utifrån revisionens granskning av rutiner för anställningar och 
förtroendekänsliga poster inom kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad (UAK). 

Kommunrevisionen konstaterar att anställningar har beslutats av behöriga 
chefer, men att enbart 6 av 27 har anmälts till nämnd på delegationslista. 
Nämnden har återtagit delegationen av anställningsbeslut i syfte att få 
överblick över kontorets anställningar. 

Kommunrevisionen konstaterar även att det funnits brister i hanteringen av 
en konferensresa till USA och att andra konferenser inte har anmälts till 
nämnd. Det framgår inte tydligt av granskningen att nämnden inte har 
godkänt resan för direktören och att direktörens resa har därför inte har 
anmälts till nämnd. De godkännanden som direktören gjort på delegation 
anmäldes till nämnden, men för sent. Nämnden har tidigare genom sin 
interna kontroll upptäckt att det finns kunskapsluckor kring attestering och 
förväntar sig att kontoret täpper till dessa kunskapsluckor. Nämnden har 
även tagit initiativ till en utbildning om hur det är att arbeta i en politiskt styrd 
organisation där bl.a. delegation och åtterrapportering av delegationsbeslut 
ingår. Nämnden uppmärksammar därutöver löpande arbetsgivarfrågor 
genom en stående punkt på nämndens arbetsutskott. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§133 

Avrapportering av internkontroil för perioden 1 januari till och med 30 
april 2014. Dnr BUN-2013-2128 

Beslut 

att godkänna den första av tre avrapporteringar av internkontrollen 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-29 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 23 januari 2014 om 
internkontrollplan för 2014. 

Granskningen har gjorts med anmärkning avseende: 
Representation till anställda och förtroendevalda samt extern 

representation. 

Granskningen har gjorts med mindre anmärkning avseende: 
Korrekt hantering av delegationsbeslut. 
Behörigheter är aktuella. 

Remiss - Vaccination mot hepatit B. Dnr BUN-2014-0524 

Beslut 
att avstå från att yttra sig då nämnden inte besitter kompetens inom 

området. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-16 till beslut. 

Socialstyrelsen har föreslagit att vaccination mot hepatit B ska ingå i det 
allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 

Tomas Lindh (S) yrkar med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
att nämnden avstår från att yttra sig då nämnden inte besitter kompetens 
inom området. 

§134 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§135 

Tillgång och efterfrågan 

Kontoret informerar om tillgång och efterfrågan av förskoleplatser. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§136 

Möjlighet till 30 timmars vistelsetid för barn tili föräldrar som 
arbetslösa eller föräldralediga. Dnr BUN-2014-0746 

Beslut 
att utöka tiden för barn till arbetslösa eller föräldralediga i Uppsala 

kommun till 30 timmar per vecka från och med 1 september 2014, 

att kostnaden på sju miljoner kronor ryms inom förskolans befintliga 
budget 2014 och att avsätta 20 miljoner för 2015. 

Reservationer 

Ulla Johansson (KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-13 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden har gett kontoret i uppdrag att förelägga 
nämnden ett förslag om att utöka rätten till förskola för barn till arbetslösa 
eller föräldralediga till 30 timmar per vecka. Enligt den nya skollagen är 
förskolan en egen skolform där grunden läggs för det livslånga lärandet. 
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har idag rätt till förskola 
20 timmar per vecka. 

Det finns idag 1650 barn vars föräldrar är arbetslösa (400 barn) eller 
föräldralediga (1250 barn) i Uppsala kommun. En utökning av antalet timmar 
i förskolan innebär en kostnad på cirka 20 miljoner kronor per år om samtliga 
barn i denna grupp utökar sin vistelsetid i förskolan. För 2014 innebär detta 
en kostnad på cirka sju miljoner kronor. Familjedaghem har inte specificerats 
utan alla barn har räknats som förskolebarn. 

Det finns ett fåtal förskolor som i nuläget tillämpar ett system där två 20-
timmarsbarn delar på en plats. Om dessa förskolor inte kan erbjuda 30 
timmar per vecka från 1 september kommer de att få dispens. 

Yrkanden 
Ulla Johansson (KD) yrkar avslag på förslag till att barn till föräldralediga ska 
ha rätt till 30 timmar i förskolan. Vidare yrkar hon bifall till förslaget att barn 
till arbetssökande ska ha rätt till 30 timmar i förskolan. 

Tomas Lindh (S) och Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Johanssons (KD) yrkande mot 
Tomas Lindh (S) och eget och finner bifall till kontorets förslag. 

samt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§137 

Utmaning av driften av Valsätra förskola. Dnr BUN-201-0777 

Beslut 
att inte anta Valsätrakyrkans utmaning av Valsätra förskola eftersom 

förskolan är väl etablerad i området och är en väl fungerande förskola 
idag, samt 

att meddela kommunstyrelsen beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-29 till beslut. 

Valsätrakyrkan driver det fristående fritidshemmet Spiltan och har ett nära 
samarbete med Valsätraskolan. Valsätrakyrkan önskar nu fördjupa 
samarbetet och med barnen i området genom att utmana driften av Valsätra 
förskola som för tillfället har två avdelningar och 37 barn placerade. Valsätra 
förskola är en väletablerad förskola i området Gottsunda-Valsätra utan 
klagomål och därför anser barn- och ungdomsnämnden att en utmaning inte 
är aktuell. Barn- och ungdomsnämnden avser inte att i nuläget upphandla 
ytterligare en befintlig förskola men är positiv till upphandling av driften vid 
uppförande av ny förskola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§138 

Förlängning av avtal angående Bubblans öppna förskola. Dnr BUN-
2014-0786 

Beslut 
att förlänga avtalet med C-Företagen Vård & Omsorg som driver Bubblans 

öppna förskola på Muningatan 15 i ytterligare tre månader från och 
med 1 juli 2014 till och med 30 september 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-05-14 till beslut. 

Avtalet med C-Företagen Vård & Omsorg är uppsagt per den 14 januari 
2014. Därefter avtalades om en förlängning till och med 30 juni 2014. 
Eftersom barn- och ungdomsnämnden har ett hyresavtal för lokalen på 
Muningatan 15 som går ut 30 september 2014 så föreslås att verksamheten 
på Bubblans öppna förskola får ett förlängt avtal till samma tidpunkt, d v s 30 
september 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§139 

Ansökan om ytterligare resurser för stöd till elever som lämnat 
grundsärskolan. Dnr BUN-2014-0783 

Beslut 
att bevilja Styrelsen för vård och bildnings ytterligare 760 tkr för år 2014 

för stöd till elever som lämnat grundsärskolan. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-30 till beslut. 

Nämndens ersättning till elever som lämnat grundsärskolan för att påbörja 
studier enligt grundskolans kursplaner halverades från 2 600 tkr till 1 300 tkr 
inför 2014. Detta utifrån en bedömning i avtalsdialogen om att behoven 
skulle minska. 

Nu bedömer Styrelsen för vård och bildning att stödbehoven kvarstår i en 
sådan omfattning att resurserna inte är tillräckliga. De ansöker om ytterligare 
760 tkr inför hösten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§140 

Avtal och uppdrag för fritids- och kulturverksamheterna år 2015. Dnr 
BUN-2014-0779 

Beslut 
att nuvarande avtal och uppdrag för fritids- och kulturverksamheterna 

förlängs att gälla för år 2015, 

att beslut om avtalsersättningar tas efter att budget fatställts för år 2015, 

att de avtal som förlängs för år 2015 avser: 

KFUK-KFUM. Fritidsgårdar, fritidsklubb och daglägerverksamhet 
Alnäs. 
Föreningen Fyrisgården. Fritidsgård och samordning nätverket fritid för 
alla. 
Föreningen Ungdomens Hus. Öppen fritidsverksamhet. 
Diakoninämnden Svenska kyrkan. Café Genomfarten. 
Uppsala läns 4H. 4H-gårdar och öppen fritidsverksamhet. 
Upplands Idrottsförbund. Öppen fritidsverksamhet med idrottsskolor. 
Upsala IF. Fritidsverksamhet i Gränby. 
Styrelsen för vård och bildning. Uppsala musikskola. 
Styrelsen för vård och bildning. Fritidsgårdar, fritidsklubbar, 
ungdomsevenemang. 
Styrelsen för vård och bildning. Stenhagens Bildnings- och 
kulturcentrum. 
Studiefrämjandet i Uppsala län. Barn- och ungdomskulturverksamhet, 
musikskola. 
Österledskyrkan Gamla Uppsala Missionsförsamling. Musikskola. 

Jäv 
Alexandra Westman (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandling av detta 
ärende. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-17 till beslut. 

Uppsala kommun får en ny nämndorganisation från år 2015. Inom 
verksamhetsområdet fritid och kultur omfattar uppdrag och avtal perioden 
2011-2014. Kontoret föreslår att uppdrag och avtal förlängs att gälla för år 
2015. Uppdragen ges då en fortsatt kontinuitet och den nämnd som från 
2015 får ansvaret för verksamheterna kan då utifrån eventuellt nya politiska 
riktlinjer revidera uppdrag och avtal. Avtalsersättning för år 2015 fastställs 
senare av nämnden. 

samt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§141 

Start av nya fritidsklubbar. Dnr BUN-2014-0776 

Beslut 
att Styrelsen för vård och bildning ges i uppdrag att från höstterminen 

2014 starta fritidsklubb i Gåvsta, samt att ersättningen på halvårsbasis 
fastställs till 354 tkr och på helårsbasis 2015 till 725 tkr, samt 

att KFUK-KFUM ges i uppdrag att från höstterminen 2014 starta utvidgad 
fritidsklubb i Gottsunda, samt att ersättningen fastställs senare. 

Jäv 
Alexandra Westman (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandling av detta 
ärende. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-17 till beslut. 

Nämnden beslutade den 13 december 2012, § 259, att nya fritidsklubbar för 
likvärdighetens skull ska etableras under planeringsperioden 2013-2015 och 
erbjudas i Årsta, Innerstaden/Fålhagen, Almunge, Gottsunda, Gåvsta och 
Ramstalund. 

Nya fritidsklubbar startade höstterminen 2013 i Ramstalund och Almunge. 
Kontoret föreslår nämnden att höstterminen 2014 starta fritidsklubbar i 
Gåvsta och Gottsunda. I Gåvsta föreslås att fritidsklubben integreras i 
fritidsgårdens lokaler. Nämnden föreslås att KFUK-KFUM ges i uppdrag att 
utvidga nuvarande fritidsklubb med ytterligare en fritidsklubb. Starten 
kommer att ske senare under höstterminen. Verksamheten förläggs till 
fritidsgårdens lokaler. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§142 

Förlustbidrag till ABF Musikfabriken. Dnr BUN-2014-0794 

Beslut 
att bevilja ABF Musikfabriken i Uppsala ett förlustbidrag om högst 90 000 

kronor för Birdie ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-25 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen ABF Musikfabriken erhåller ett förlustbidrag 
om högst 90 000 kronor för att organisera aktiviteter under tre dagar på LAN-
konventet Birdie. 

AB Musikfabriken i Uppsala har för år 2014 erhållit bidrag över 100 000 
kronor. Utifrån barn- och ungdomsnämndens delegations- och arbetsordning 
ska beslut över 100 000 kronor per år och förening beslutas av nämnden. 

Musikfabriken kommer tillsammans med Birdie att anordna ett tredagars 
arrangemang med fokus på tjejers intressen för e-sport, gärning och 
programmering. Evenemanget kommer att föregås av speltävlingar för tjejer, 
inspirerande speltävlingar med kvinnliga proffs inom området samt 
föreläsningar och workshops om jämställdhet inom e-sport. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§143 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Kurdiska 
Kulturcenter. Dnr BUN-2014-0713 

Beslut 
att bevilja Föreningen Kurdiska Kulturcenter särskilt verksamhetsbidrag 

för fotbollsläger med 190 000 kronor ur nämndens budget för 
föreningsbidrag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-28 till beslut. 

Kontoret föreslår att föreningen Kurdiska Kulturcenter utifrån deras ansökan 
och den dialog kontoret fört med föreningen, erhåller ett särskilt 
verksamhetsbidrag om 190 000 kronor för att under sommaren bedriva 
fotbollsläger. 

Föreningens målgrupp är flickor och pojkar i åldern 8-18 med särskilt fokus 
på åldrarna 13-18. Kurdiska Kulturcenter är en etablerad kulturförening som 
sedan några år tillbaka bedrivit fotbollsläger i Stenhagen. Flertalet av de som 
är verksamma i föreningen har också sin hemvist i området och har därmed 
etablerat ett förtroende bland de ungdomar som bor i stadsdelen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§144 

Verksamhetsredovisning av Ungdomens Hus verksamhet år 2013. Dnr 
BUN-2014-1466 

Beslut 

att godkänna verksamhetsredovisning från Ungdomens Hus år 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-23 till beslut. 
Föreningen Ungdomens Hus har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden 
att bedriva fritids- och ungdomskulturverksamhet för barn och ungdomar i 
åldern 15-25 år. Uppdraget regleras med avtal och ersätts med 691 000 
kronor och utöver det ersätter nämnden hyreskostnaden med 663 000 kr. 

Ungdomens Hus är en kulturell mötesplats för unga som drivs av unga utan 
fritidsledare och annat vuxeninflytande. Som medlem i Ungdomens Hus är 
man medansvarig för att driva och utveckla föreningens verksamhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2014-05-20 
Sid 
17 

§145 

Verksamhetsredovisning Uppsala läns 4H år 2013. Dnr BUN-2014-0774 

Beslut 
att godkänna redovisning av utförd fritidsverksamhet av Uppsala läns 4H 

år 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-25 till beslut. 

Uppsala läns 4H redovisar till nämnden genomförd verksamhet år 2013. 
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. 

Föreningen redovisar till nämnden genomförd verksamhet år 2013. Uppsala 
läns 4H ersätts för uppdraget med 848 tkr varav 180 tkr avser öppen fritids
verksamhet i Stavby och Tuna, 150 tkr för öppen fritidsverksamhet vid 4H-
gårdarna, 300 tkr öppen dagverksamhet för grundskola och förskola och 
173 tkr till temaverksamhet för grundskolans årskurser fem och sex. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-05-20 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
18 

§146 

Verksamhetsredovisning av idrottsskolor Upplands Idrottsförbund år 
2013. Dnr BUN-2014-0615 

Beslut 
att godkänna verksamhetsredovisning från Upplands Idrottsförbund av 

fritidsverksamhet med idrottsskolor år 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-25 till beslut. 

Upplands Idrottsförbund svarar från 2010 för uppdraget om idrottsskolor. 
Uppdraget är reglerat i avtal utifrån av nämnden godkänd verksamhets
beskrivning. Nuvarande uppdrag omfattar perioden 2012-2014 och ersätts 
år 2013 med 1 045 tkr. 

Syftet med verksamheten är att den ska öka barns vardagsmotion och ge 
barn möjlighet att prova på olika idrotter. Verksamheten ska inspirera och 
motivera barn till fortsatt idrottsutövning i förening och till fysisk aktivitet. 
Verksamheten ska motverka en tidig ensidig idrottsspecialisering. En jämn 
könsfördelning ska eftersträvas i verksamheten. Upplands Idrottsförbund 
kallar verksamheten för "Sportis". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2014-05-20 
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19 

§147 

Verksamhetsredovisning Upsala IF fritidsverksamhet år 2013. Dnr BUN-
2014-0618 

Beslut 

att godkänna verksamhetsredovisning från Upsala IF för år 2013. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-04-25 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. Uppdraget regleras med 
överenskommelse utifrån av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning och 
ersätts 2013 med 423 tkr. Upsala IF redovisar till nämnden genomförd 
verksamhet år 2013. 

§148 

Rapporter 

Mats Jonsson (C) utses att representera nämnden på Sävjadagen den 
24 maj 2014. 

§149 

Klagomål och synpunkter 

Föreligger ej. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Barn- och ungdomsnämnden Sid 
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§150 

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. 

§151 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§152 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 24 april 2014 till 

handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 24 april 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


