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Tid och plats  17 januari 2023, kl.13:15 - 16:00, ajournering 13:55 - 14:10 och 15:07 - 
15:11, i stora A-salen, kommunhuset, Tierp 

Paragrafer § 1 - § 6 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2023-01-23      Anslaget tas ner: 2023-02-13 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Börje Wennberg 

Beslutande  Lotta Carlberg (C) 
Daniel Blomstedt (M)  
Elin Åkerlund (KD) 
Peter Zoné (KD), ordförande 
Kristoffer Nordfors (L) 
Börje Wennberg (S) 
Ylva Skiöld (V) 
Marie-Louise Ljungmark (SD) 
Dennis Åkerlind (TList) 
Max Fredriksson (MP) §§ 4-5 

 

Ersättare   

Mötessekreterare Evelina Håkansson  

Övriga närvarande Louise Pettersson, utredare/utvecklare 
Kristina Sennblad, enhetschef Kvalitet & strategisk utveckling 
Anna Persson, chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
Roger Kjettselberg, VD Tierps Kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen 
Fredrik Holmgren, kostchef 
Johanna Yngve, teamledare för projektgruppen Tierps Kommunfastigheter AB 
och AB Tierpsbyggen 
Patrik Helgesson, fastighetschef Tierps Kommunfastigheter AB och AB 
Tierpsbyggen 
Per Angemo, skolchef 

Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson  
 
 Ordförande 
 
    Peter Zoné 
 
 Justerande 
 
    Börje Wennberg   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 1 Godkännande av föredragningslistan KS/2023:78  
 
§ 2 Information - att arbeta i en tillfällig 

fullmäktigeberedning 
KS/2022:1043  

 
§ 3 Genomgång av beredningens uppdrag KS/2022:1043  
 
§ 4 Statusrapport gällande det parallella 

kortsiktiga arbetet 
KS/2022:1043  

 
§ 5 Kunskapsinhämtning och presentation 

av underlag 
KS/2022:1043  

 
§ 6 Sammanträdesplan KS/2022:84  
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§ 1 
Dnr KS/2023:78  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 2 
Dnr KS/2022:1043  

Information - att arbeta i en tillfällig fullmäktigeberedning 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Louise Pettersson, utredare/utvecklare, informerar om vad det innebär för 
beredningens ledamöter och ersättare att arbeta i en tillfällig 
fullmäktigeberedning. Praktisk information ges om kallelse med underlag, 
tjänstgöringsblanketter med mera. Hur man ska tänka kring partitillhörighet 
i beredningen belyses och innebörden av att beredningen själv bestämmer 
sina arbetsformer tas upp.  
 
Beslutsunderlag 

• Presentation – Möte 1 tillfällig beredning 
• Vägledning för tillfälliga fullmäktigeberedningar 
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§ 3 
Dnr KS/2022:1043  

Genomgång av beredningens uppdrag 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Louise Pettersson, utredare/utvecklare, går igenom och presenterar 
beredningens uppdrag och mål. En viktig del i uppdraget är att beredningen 
ska fokusera på den långsiktiga lösningen. Andra punkter som tas upp är 
tidplanen, beredningens tillgång till resurser och utmaningar för 
beredningen.  
 
Beslutsunderlag 

• Presentation – Möte 1 tillfällig beredning   
• Uppdragsbeskrivning - Tillfällig beredning - Ändamålsenliga 

lokaler, kostproduktion och likvärdig skolgång för grundskolans 
elever i Tierps köpings upptagningsområde 
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§ 4 
Dnr KS/2022:1043  

Statusrapport gällande det parallella kortsiktiga arbetet 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Per Angemo, skolchef, Fredrik Holmgren, kostchef, Johanna Yngve, 
teamledare för projektgruppen Tierps Kommunfastigheter AB och AB 
Tierpsbyggen, och Patrik Helgesson, fastighetschef Tierps 
Kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen, presenterar arbetet med de 
kortsiktiga lösningarna för Centralskolans lokaler och verksamhet.  
 
Beredningens ledamöter och ersättare har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag 

• Presentation - Centralskolan 2023-01-17 
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§ 5 
Dnr KS/2022:1043  

Kunskapsinhämtning och presentation av underlag 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Per Angemo, skolchef, Fredrik Holmgren, kostchef, Johanna Yngve, 
teamledare för projektgruppen Tierps Kommunfastigheter AB och AB 
Tierpsbyggen, och Patrik Helgesson, fastighetschef Tierps 
Kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen, informerar om 
utformningen av Centralskolans tre huskroppar samt tillagningskök och 
skicket på dessa. Tankar och förutsättningar för olika långsiktiga lösningar 
för lokaler, verksamhet och tillagningskök presenteras. 
 
Beredningens ledamöter och ersättare har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag 

• Presentation - Centralskolan 2023-01-17 
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§ 6 
Dnr KS/2022:84  

Sammanträdesplan 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att godkänna följande sammanträdesdagar: 
 
Onsdag den 25 januari, klockan 13:15 – 16:00 
Fredag den 3 februari, klockan 13:15 – 16:00, reservtillfälle för ytterligare 
kunskapsinhämtning 
Onsdag den 8 februari, klockan 09:00 – 12:00  
 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig på ledningsstöd 
• Berörda tjänstepersoner  
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