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Utdragsbestyrkande

Beslutande

Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande
Christer Niklasson (S)
Torgny Helgesson (S)
Åsa Sikberg (M)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Sara Sjödal (C)
Anna Grimberg (C)
Alexander Karlsson (V)

Övriga
närvarande

Ordf. sign.

Sofia Nohrstedt, chef för Kultur- och fritid
Fredrik Westergren, chef för Kulturskolan
Mona Olsson, sekreterare

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr KS 2017.136
handling nr. 2201
Tierps Kommun har blivit utvald att delta i Skolinspektionens
kvalitetsgranskning om huvudmännens klagomålshantering
Dnr KS 2017.136
handling nr. 2202
Verksamhetsredogörelse kvalitetsgranskningen Huvudmännens
klagomålshantering
Dnr KS 2017.120
handling nr. 2080
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för
2017/2018 – beviljad ansökan.
Dnr KS 2017.325
handling nr. 2098
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2017.
Dnr KS 2017.1
handling nr. 2054
Information om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Dnr KS 2017.120
handling nr. 2222
Reviderat beslutsmeddelande för ansökan om karriärtjänster för bidragsåret
2017/2018.
Dnr KS 2017.342
Rekvisition av statsbidrag, VT2017.

handling nr. 2189

Dnr KS 2017.429
handling nr. 2953
Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
för 2017.
Dnr KS 2017.1
handling nr. 2136
Tiangruppen AB har ansökt om ändring av tillstånd att bedriva hem för vård
eller boende enligt socialtjänstlagen.
Forts.
Ordf. sign.
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§ 24 forts
Dnr. KS 2017.762
handling nr. 2137
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Centralskolan, Tierps kommun.
Dnr. KS 2016.1729
Leverans av Skolon Användarsynk.

handling nr. 2095

Dnr. KS 2017.388
handling nr. 2687
Tierps Kommun förnyar inte överenskommelser om resursstöd i skolan för
familjehemsplacerade barn.
Dnr. KS 2016.938
handling nr. 2935
Angående nya arvodesriktlinjer och överenskommelse avseende ersättning
för gode män för ensamkommande barn.
Dnr. KS 2016/938
handling nr. 2936
Arvodesriktlinjer för gode män till ensamkommande barn.
Dnr. KS 2017/403
Ansökan om personalförstärkning Skolbibliotek.

handling nr. 2775

Dnr. KS 2017/159
handling nr. 2758
Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska
insatser för 2017.
________________________________
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§ 25
Meddelande

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017/170
Handl.id 2017.1960
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall gällande SS
Lantbrusentreprenad AB
Ks 2017/170
Handl.id 2017.2034
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall gällande Söderfors
Industriteknik AB
Ks 2017/170
Handl.id 2017.2688
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall gällande Agriax
lantbruk och entreprenad
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1854
Information om att naturvårdsverket har beslutat om nya och uppdaterade
områden av riksintresse för friluftslivet i länet
Ks 2017/31
Handl.id 2017.2326
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Derry Philip
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2672
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB
Ks 2017/384
Handl.id 2017.2445
Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
”Tegelsmorasjöns fågelliv”

Forts.
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§ 25 forts
Ks 2017/107
Handl.id 2017.2668
Beslut om hastighetssänkning på enskilda vägen 13854
Länsstyrelsen Stockholm
Ks 2017/233
Handl.id 2017.2311
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Svensk
Markentreprenad AB
Länsstyrelsen Örebro län
Ks 2017/191
Handl.id 2017.2438
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Spectravision
AB
Länsstyrelsen Skåne
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2037
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Lunds
universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Ks 2016/1
Handl.id 2017.2308
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skanska Sverige
AB
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2309
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Fiskevårdteknik
i Sverige AB
Heby kommun
Ks 2017/162
Handl.id 2017.2009
Delgivning av beslut i Kommunstyrelsen § 51 Gemensam IT-nämnd
Knivsta kommun
Ks 2017/162
Handl.id 2017.2297
Delgivning av beslut i Kommunstyrelsen § 40 Inriktningsbeslut för
samverkan inom IT för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby
Enköpings kommun
Ks 2017/164
Handl.id 2017.1941
Delgivning av beslut i Kommunfullmäktige § 45 Överenskommelse om
samverkansstruktur mellan region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län
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§ 25 forts
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ks 2017/307
Handl.id 2017.2312
Förhandsbesked gällande utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
Ks 2017/307
Handl.id 2017.2771
Meddelande om utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
CSN
Ks 2017/1

Handl.id 2017.2328

Anmälan till studiestartsstöd
Region Uppsala
Ks 2017/164
Handl.id 2017.2147
Delgivning av beslut från Regionstyrelsen § 59 Överenskommelse avseende
Regionalt forum samt samrådsorgan
Ks 2017/164
Handl.id 2017.2148
Delgivning av beslut från Regionstyrelsen § 71 Strategi och åtgärdsprogram
– ANDT-L för Uppsala län 2017-2021
Samordningsförbundet Uppsala län
Ks 2017/1
Inbjudan till medlemssamråd 12 maj 2017

Handl.id 2017.2526

Arbetsmiljöverket
Ks 2017/1
Resultatet från skoltillsynen 2013-2016

Handl.id 2017.1859

Brottsofferjouren Uppsala län
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1849
Handlingar och redovisningar från jourens årsmöte, bland annat årsbokslut
från 2016
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§ 25 forts
Arbetsförmedlingen
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1891
Brev från Mikael Sjöberg Arbetsförmedlingens generaldirektör – Lättare att
få extratjänster i kommunen
Ks 2016/333
Handl.id 2017.2145
Lokal överenskommelse om samverkan för minskad ungdomsarbetslöshet
Skatteverkets, Service och folkbokföringskontoret mittregionen
Ks 2016/341
Handl.id 2017.2184
Lokal överenskommelse om Digital servicepunkt Tierp
Högskolan i Gävle
Ks 2017/333
Handl.id 2017.2146
Samverkansavtal avseende verksamhetsförlagd utbildning mellan Tierps
kommun och Högskolan i Gävle
Förvaltningsrätten i Uppsala
Ks 2016/358
Handl.id 2017.2327
Dom gällande överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU

_____________
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§ 26
Sofia Nohrstedt, chef för Kultur- och fritid informerar

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritid
Sofia Nohrstedt informerade om Kultur- och fritids verksamhet utifrån deras
uppdrag som är att: ”erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och
fritidsaktiviteter”. Man ska dessutom ”främja bildningssträvande, bedriva
folkbiblioteksverksamhet och erbjuda alla kommunala skolor
skolbiblioteksservice”.
I Tierps Kommun avsätter man 1 % av byggprojekteringskostnaden som ska
gå till utsmyckning och konst.
På gång i Tierp:
Ombyggnad av Möbeln till Kulturhus
- När ritningarna av ombyggnationen av Möbeln är färdigställda 31
maj 2017 ska man gå ut till de boende i Tierps Kommun och ta reda
på vad deras önskemål är om vad Möbeln ska användas till.
Friluftsliv och idrott
- Ombyggnad av Vegavallen, hinderbanan utökas, ute gym, grillplats,
- Natur och utflyktsguide till 24 ställen inom Tierps Kommun
- Problem med skadegörelse eftersom det saknas
verksamhetsvaktmästare
Kulturarvstrappan
- Kulturarvsprogram för grundskolan i Tierps Kommun (unikt för
Tierp) När man går ut nian ska man ha besökt alla kulturarv i Tierps
Kommun.
Kulturskolan
- 60 % av undervisningen bedrivs under dagtid vilket ökar
möjligheten för elever att delta
- 360 elever
- Stab av 19 lärare
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§ 26 forts.
-

Bedriver bl.a. teater, bild- och form, musik, dans och
särskoleverksamhet (lockar barn bl.a. från Östhammars kommun)
Avgift 650:- per termin och barn

Kulturskola kallas det när det är minst tre estetiska verksamheter i utbudet
(jämfört med musikskola där det endast bedrivs musik)
Fritidsgårdarna
- Fördubblat antal besök (gäller i Tierp)
- I sommar har en fritidsgård öppet hela sommaren.
Kulturprogram – barn och unga
- Världens bästa sommarlov
- Familjelördagar
- Kulturslingan
- Skapande skola
Ny regional kulturplan är på gång.
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§ 27
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist informerade följande om verksamheten:
Ekonomi
Resultatet redovisades ur delårsrapporten för första tertialet 2017 som gäller
förskola, grundskola och gymnasium.
60 000 back på förskolan hittills i år men prognosen för året är ett 0 resultat
Att man inte har gått mer back beror på att man har duktiga chefer som
håller budget, men man ser också att sjuktalen bland personalen ökar.
Grundskolan redovisar ett underskott på 800 000 och prognos är minus
2 500 000 för hela året. Huvuddelen av underskottet rör RO4. Ett
åtgärdsarbete för att komma till rätta med underskottet har satts i gång.
Utbildningschefen kommer att informera om detta på kommande KSsammanträde.
Gymnasieskolan har en prognos för hela året på plus 1 500 000, vilket bl.a.
beror på ett ökat söktryck inför hösten.
Totalt 1 000 000 back i prognos för alla tre verksamheter tillsammans.
Diskrepans mellan nationella prov och betyg
Nyligen uppmärksammades att det i landet finns en stor diskrepans mellan
resultat på nationella prov och slutbetyg. Orsaker kan vara att det sätts
glädjebetyg eller att elever har förbättrat resultaten mellan proven. Störst
skillnad är det på friskolor.
För gymnasiet i Tierp är det 8,3 procent av eleverna på Högbergsskolan som
får högre betyg än vad man presterar på nationella prov, vilket anses som
lågt i jämförelser.
För grundskolan är det låg diskrepans och Tierp ligger under
riksgenomsnittet.
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§ 27 forts
C-företaget
C-företaget kommer att starta med två dagbarnvårdare. Tierps kommun
skriver inget avtal, utan betalar ut ersättning när verksamheten kommer
igång på samma sätt som till andra privata aktörer.
Uppdrag att ta fram underlag för försöksverksamhet med barnomsorg på
obekväm arbetstid
Henrik har fått i uppdrag att se över förslag om barnomsorg mellan 05-22.
Annica Lagman ser över behovet och kommer att genomföra ett
studiebesök. Avsikten är att komma igång med utökade öppettider på en
förskola i Tierp under 2018
NTA-profil
Kennet Gunnarsson informerar om att skolan i Mehedeby ska profileras som
en matte-NTA-skola (Naturvetenskap och Teknik för Alla).
Personal
Vikarierande förskolechef Lotta Nordström har slutet och ersätts av Kim
Feldt för område Ost fram till årsskiftet.
Förskolechef Bo Sundberg går i pension och ersätts av Karin Asplund som
vikarie för område Väst fram till årsskiftet.
Då rekrytering av ny utbildningschef pågår, väljer nuvarande
utbildningschef Henrik Hedqvist att inte tillsvidareanställa dessa utan
överlåta det till tillträdande chef att se över organisationen.
Övrigt
Åsa Sikberg ställde några frågor angående skolmiljön på Högbergsskolan
och Henrik Hedqvist besvarade dessa.
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