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Tid och plats  02 mars 2023, kl.09:00 - 11:52 i Stora A-salen, Tierp 
Paragrafer § 17 - § 21 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2023-03-10 Anslaget tas ner: 2023-03-31 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Börje Wennberg 

Beslutande  Lotta Carlberg (C) 
Elin Åkerlund (KD) 
Peter Zoné (KD), ordförande 
Kristoffer Nordfors (L) 
Börje Wennberg (S) 
Ylva Skiöld (V) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
Max Fredriksson (MP) 

 

Beslutande ersättare Marie-Louise Rindå (S)  

Mötessekreterare Pontus Stålberg 

Övriga närvarande Louise Pettersson, utredare/utvecklare 
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling 
Matilda Svahn, vikarierande oppositionsråd 
Martin Bällstav, fastighetsstrateg Tierps Kommun 
Patrik Helgesson, fastighetschef ABTB/TKAB 
Per Angemo, utbildningschef 
Frida Kjetselberg, rektor So 3 (Centralskolan och Tallbackskolan) 
Karin Herbertsson, rektor So 1 (Kyrkskolan och Aspenskolan) 
Gunilla Olsson, rektor So 3 (Anpassad grundskola) 
Adam Nyström, chef planering och myndighet 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
  Val av justerare   
 
§ 17 Godkännande av föredragningslistan KS/2023:78  
 
§ 18 Återkoppling från partigrupper samt 

reflektioner och frågor från föregående 
möte och/eller på underlag 

Dnr  

 
§ 19 Status gällande det parallella kortsiktiga 

arbetet 
Dnr  

 
§ 20 Workshop – olika scenarion/lösningar 

av skolsituationen i Tierps köping 
Dnr  

 
§ 21 Förberedelse av intressentdialogen Dnr  

 
 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Beredning för ändamålsenliga lokaler, 
kostproduktion och likvärdig skolgång för 
grundskolans elever i Tierps köpings 
upptagningsområde 
2023-03-02 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

3 
 

 
 
 
§ 17 
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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§ 18 
Dnr   

Återkoppling från partigrupper samt reflektioner och frågor från 
föregående möte och/eller på underlag 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att godkänna att beredningen tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje partiföreträdare får lyfta frågor och synpunkter samt vilka 
återkopplingar de haft med sina respektive partier. Tjänstemännen besvarar 
och tar med informationen tillbaka till verksamheten. 
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§ 19 
Dnr   

Status gällande det parallella kortsiktiga arbetet 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att godkänna att beredningen tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Patrik Helgesson, chef Fastighet Tierpsbyggen, och Per Angemo, skolchef 
redogör för det kortsiktiga arbetet för att få skolverksamheten att fungera 
tills en långsiktig lösning är beslutad. 
 
Beredningens ledamöter ges tillfälle att ställa frågor. 
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§ 20 
Dnr   

Workshop – olika scenarion/lösningar av skolsituationen i 
Tierps köping 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att workshoppen anses avslutad och att förslagen tas vidare till förvaltningen 
för kostnadsberäkning och möjlighetsbedömning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristina Sennblad, chef kvalitet och strategisk utveckling, och Louise 
Pettersson, utredare/utvecklare, håller i workshoppen där ledamöterna tar 
fram förslag på visionär nivå för framtida skolsituation i Tierps köping.  
 
Därefter tar tjänstemännen förslagen tillbaka till verksamheten som 
möjlighetsbedömer och kostnadsberäknar dem utifrån nyckeltal till ett 
framtida beredningssammanträde. 
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§ 21 
Dnr KS/2022:1043  

Förberedelse av intressentdialogen 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att uppdra till tjänsteorganisationen att genomföra en intressentanalys. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling, summerar vad 
beredningen hittills sagt om intressentdialogen. Vilka grupper beredningen 
vill höra och om vad.  
 
Vid beredningsmötet 16 mars kommer beredningen fastställa 
genomförandet av intressentdialogen, vilka verktyg som ska användas och 
vilka intressenter som behöver höras. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation möte 4 inför intressentdialog 
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