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Mona Olsson
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)
Alexander Karlsson (V)

Övriga
närvarande

Ordf. sign.

Jon-Erik Egerszegi, utbildningschef, § 46
Helena Car, skolchef, § 46
Karina Vallström, samordnare, § 46
Anette Danielsson, rektor RO3,
Centralskolan, § 46
Anna-Karin Wängman, studierektor RO3,
Centralskolan § 46
Elisabet Noremo, intendent,
Centralskolan § 46
Mona Olsson, sekreterare
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Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 43
Sammanträdesplan 2018 för utskottet Barn och unga

Beslut
Utskottet för Barn- och unga beslutar
att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för utskottet Barn- och unga
enligt föreliggande förslag till sammanträdesplan 2018, samt
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2018
att utöver förslaget lägga till sammanträdesdatum för den 14 februari och
den 12 september 2018.
Bakgrund
Enheten för ledningsstöd har i samråd med ekonomienheten tagit fram ett
förslag till sammanträdesschema för år 2018 i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. Förslaget omfattar kommunstyrelsens
arbetsutskott, utskottet för barn och unga, utskottet för arbete och omsorg
samt utskottet för sammahällsbyggand, kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige.
Tierps kommuns styrprocess, som anger ett antal ekonomiska rapporter som
ska behandlas av kommunstyrelsen och fullmäktige, reglerar även
sammanträdesschemat. Ärendet har därför samberetts med ekonomienheten
för att de föreslagna datumen ska fungera i enlighet med styrprocessen och
som en grund till utskottens sammanträdesdatum.
Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk- och
höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa veckor.
Sammanträdesplanen för år 2018 ska fastställas av kommunfullmäktige den
31 oktober 2017 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns
hemsida.
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2018
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§ 44
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Dnr KS 2016.316
handl. 5206
Skolverket, Redovisning av statsbidrag för ökad undervisningstid för
nyanlända elever i grundskolan 2016

Dnr KS 2016.316
handl. 5206
Skolverket, Redovisning av statsbidrag för ökad undervisningstid för
nyanlända elever i grundskolan 2016

Dnr KS 2017.168
handl. 5229
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola Nordens
teknikerinstitut AB, NTI-gymnasiet Gävle i Gävle kommun.
Skolinspektionen godkänner ansökan.

Dnr KS 2017.168
handl. 5255
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola, Lärande i
Sverige AB, avseende det nationella fordons- och transportprogrammet.
Skolinspektionen avslår ansökan.

Dnr KS 2017.168
handl. 5278
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid ProCivitas
Privata Gymnasium Uppsala i Uppsala kommun, avseende det nationella
ekonomiprogrammet. Skolinspektionen avslår ansökan.
Forts.
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Forts. §

Dnr KS 2017.168
handl. 5298
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola
Thorengruppen AB, Yrkesgymnasiet Uppsala. Skolinspektionen
Godkänner ansökan.

Dnr KS 2017.168
handl. 5299
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren
Innovation School i Uppsala kommun. Skolinspektionen godkänner
ansökan.

Dnr KS 2017.168
handl. 5300
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola,
Thorengruppen AB i Gävle, avseende det nationella barn- och
fritidsprogrammet. Skolinspektionen avslår ansökan.
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§ 45
Meddelande

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:

Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4998
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Kollektivtrafikförvaltningen
UL.
Ks 2017/1
Handl.id 2017.5119
Beslut om tillstånd till ingrepp inom och i anslutning till fornlämningarna
RAÄ 1836, 1832, 1315, 802, 798 och 796, Österlövsta socken, fastigheten
Österlövsta 5:7, Tierps kommun.
Ks 2017/1
Handl.id 2017.5101
Beslut om tillstånd till ingrepp inom och i anslutning till fornlämningarna
RAÄ 1833 1834, 1377 och 1389, Österlövsta socken, fastigheten
Österlövsta 5:7, Tierps kommun.
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4919
Beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 683, Österlövsta
socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun.
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4928
Tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950), (KML), till uppsättande av
nytt staket utmed tomtgräns i fastigheten Tierp Skärsättra 1:17, Lövstabruk,
Österlövsta socken, Tierps kommun.

§ forts.
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§ 45 forts.

Ks 2017/685
Handl.id 2017.4679
Kallelse till länsstyrelsens uppföljning av kommunens arbete under 2016
enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och en mall för
redovisning av de medel som kommunen erhållit för arbetet med uppgifter
enligt nämnda lag.
Länsstyrelsen Skåne
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4884
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Lunds universitet.
Länsstyrelsen Östergötland
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4245
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för CybAero AB.
Upplandsstiftelsen
Ks 2017/1
Handl.id 2017.5190
Upplandsstiftelsens årsskrift för år 2016 om ekosystemtjänster.
Vattenmyndigheterna
Ks 2017/1
Handl.id 2017.5088
Förvaltningsplan 2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt.
Europeiska kommissionen
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4794
Inbjudan att delta i förslagsinfordran. Urval av parter som kan fungera som
Europa direkt-informationskontor i Sverige.
Migrationsverket
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4910
"Ord om migration" - ny folder från Europeiska Migrationsnätverket
(EMN).
Jordbruksverket
Ks 2017/722
Handl.id 2017.4889
Projektstöd – medfinansieringsintyg gällande projektet Förstudie för
turismprojekt Nedre Dalälvsområdet.

§ forts.
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§ 45 forts.

Stödföreningen för småskalig vattenkraft
Ks 2017/722
Handl.id 2017.4881
Information om föreningen och hotet mot småskalig vattenkraft.

Tierps kommun
Ks 2017/508
Handl.id 2017.4650
Avtal mellan Tierps kommun och Örbyhus Golfklubb gällande
marknadsföring 2017.

_______________
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§ 46
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skolchefen informerar
Helena Car redovisar uppföljning av enkät till personal och deras önskemål
om vilken fortbildning de ser att de har behov av.
Helena Car informerar dessutom om att hon slutar sin tjänst vid årsskiftet
för att påbörja en annan anställning.
Språkprojekt i Ro 4
Ann-Charlotte Simonsson, projektledare och specialpedagog, Ann-Sofie
Ekstam, talpedagog, och Karin Enqvist logoped informerar om
Språkprojektet i Ro4.
Projektet har fått 465 000:- från SPSM (Specialpedagogiska myndigheten)
och projektet fokuserar kring undervisning för elever med språkliga
funktionsnedsättningar.
Delårsrapport
Jon-Erik Egerszegi redovisar delårsrapporten för förskolan och skolan.
Förskolan redovisar ett resultat på – 2,6 mkr för perioden, vilket beräknas
bero på ökade personalkostnader pga. bl.a. ökat barnantal.
Grundskolan redovisar ett resultat på – 1,7 mkr, vilket beräknas bero på bl.a.
små elevgrupper vid vissa skolor, kostnader för mat samt vikariekostnader.
Gymnasieskolan redovisar ett resultat på +2,4 mkr, vilket beräknas bero på
bl.a. lägre interkommunala kostnader och högre interkommunala intäkter,
samt lägre personalkostnader pga. vakanser. Dock är kostnader för
studenthemmet och alla interkommunala kostnader ännu inte medräknade
och bokförda.
För att komma tillrätta med underskotten är man återhållsam med vikarier
och investeringar under resten av året inom både förskolan och skolan.
§ forts.
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§ 46 forts.
Liv och hälsa ung
Karina Vallström informerar om ”Liv och hälsa ung”. Det är en
undersökning där elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått
svara på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen
genomförs av Region Uppsala i samverkan med länets samtliga kommuner.
Undersökningen har genomförts vartannat år sedan år 2005. Ett av
resultaten som redovisades var att eleverna lever hälsosammare men
samtidigt mår sämre.
ICDP-projektet
Karina Vallström informerar om Programmet vägledande samspel ”ICDP”
som är ett pågående projekt i Tierps kommun och som hon själv deltar i.
ICDP betonar samspelet mellan barn och omsorgsgivare och hur det på sikt
har en avgörande betydelse för barnets kognitiva och sociala utveckling.
ICDP- nivå 1, erbjuds all personal på Kyrkskolan och Bruksskolan
tillsammans med områdets elevhälsoteam och familjecentralens personal.
Dessutom går biträdande rektor och enhetschef för familjecentralen samma
utbildning, totalt cirka 40 personer.
Efter avslutad nivå 1-utbildning kommer 10 personer (fyra från
familjecentralen, tre från elevhälsoteamet och tre andra lärare) gå nivå 2 för
att bli diplomerade vägledare. De får då behörighet att utbilda
omsorgsgivare, föräldrar och personal i skola och förskola.

§ forts.
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§ 46 forts.
Info från Centralskolan
Anette Danielsson, rektor för Centralskolan och RO3 presenterade sin
ledningsgrupp bestående av studierektor Anna-Karin Wängman och
intendent Elisabeth Noremo (som arbetar till årsskiftet och sedan slutar sin
tjänst i kommunen).
Ledningen har tillsammans med personalen arbetat mycket med det
systematiska kvalitetsarbetet och att bl.a. följa upp måluppfyllelser och
analysera dessa.
Det omfattande arbetet har resulterat i att man nu har ett antal långsiktiga
mål som består av:
Fler elever som når A- och B-betyg
En undervisning som möjliggör att fler elever kan få höga omdömen
och betyg oavsett årskurs, klass och ämne.
Personal som uttrycker höga förväntningar på sig själv som pedagog,
sin undervisning, på kollegor, ledning och på elever.
En kultur där eleverna ser skolan och lärandet som viktigt samt har
höga förväntningar på sin utbildning.

_________________________________________________________
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