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j2 TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Barn och Ungdom

KOMMUN

2017-04-06

Beslutande

2 (26)

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) (lämnade mötet
efter § 22)

Övriga
närvarande

Helena Car, skolchef
Annica Lagman, samordnare
Annika Höök, sekreterare
Mona Olsson, sekreterare
Informerade när § 22 avslutats
Gunilla Johansson, förskolechef Nord
Agneta Person Ramsten, förskolechef Syd
Karin Asplund, bitr. förskolechef Syd/Väst

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Barn och Ungdom

KOMMUN

2017-04-06

KS 2016.192

§9

Dom mål nr 1135-16 — Tillämpning av skollagen
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att uppdra till utbildningschefen att teckna avtal med C-företagen.

Bakgrund
C -företaget har tidigare ansökt om att få starta barnomsorg i Tierps
kommun (se ansökan). Ansökan har avslagits (se dom från
Förvaltningsrätten).
Bifogat:
Tidigare ansökan (fr 2015)
Dom från Förvaltningsrätten

Delges

C Företaget
Utbildningschef

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
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§ 10

KS 2017.168

4 (26)

handling nr. 1177

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från Development
through Education and Culture om godkännande som huvudman för
gymnasieskola i Uppsala kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att med hänvisning till detta yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Development through Education and Cultures ansökan om
godkännande som huvudman för en gymnasieutbildning i Uppsala kommun.
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation för eget yrkande.
Bakgrund
Development through Education and Culture (ekonomisk förening) har
ansökt hos Skolinspektionen om prövning och godkännande som huvudman
för gymnasieutbildning i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Ansökan avser följande program:
-Handels- och administrationsprogrammet
-Ekonomiprogrammet
Elevantalet uppgår vid fullt utbyggda program till 96 respektive 96 elever i
de två programmen.
Yttrande
Yttrande föreligger från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Tierps kommun bedriver ovanstående program (del av) i egen regi och har
tomma platser. Av konkurrensskäl blir det svårare för Tierps egen
gymnasieskola att bedriva en högkvalitativ utbildning om ytterligare
gymnasieplatser erbjuds i och med ett godkännande enligt ansökan ovan.

Forts.
Ordf. sign.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Barn och Ungdom

TIERPS
KOMMUN

2017-04-06

§ 10 forts.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Asa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.

Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Justerandes sign.

Ordf. sig .,
)

Se

n.
W.9)

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
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§ 11

KS 2017.168

6 (26)

handling 1108

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från Lärande i
Sverige AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i
Gävle kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att med hänvisning till detta yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Lärande i Sverige AB ansökan om godkännande som huvudman
för gymnasieskola i Gävle kommun
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation för eget yrkande.
Bakgrund
Lärande i Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om prövning och
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Gävle i Gävle kommun fr.o.m. läsåret
2018/2019.
Ansökan avser följande program:
-Fordons- och transportprogrammet
-Vård- och omsorgsprogrammet
-Restaurang- och livsmedelsprogrammet
-Hotell- och turismprogrammet
Elevantalet uppgår vid fullt utbyggda program till 15, 15, 15 respektive 15
elever i de fyra programmen.
Yttrande
Yttrande föreligger från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Tierps kommun bedriver del av programmen i egen regi och har tomma
platser. Av konkurrensskäl blir det svårare för Tierps egen gymnasieskola
att bedriva en högkvalitativ utbildning om ytterligare gymnasieplatser
erbjuds i och med ett godkännande enligt ansökan ovan.

Forts.
Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 11 forts.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.
Yrkande

Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition

Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Asa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Delges

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

n

Ordf. si n.

Justerandes sign.

Sekr. sign.
f1
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§ 12

8 (26)

handling 1276

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från Nordens
teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för
gymnasieskola i Gävle kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att med hänvisning till detta yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Nordens teknikerinstitut ABs ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation för eget yrkande.
Bakgrund
Nordens teknikerinstitut AB har ansökt hos Skolinspektionen om prövning
och godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid NTI-gymnasiet Gävle i Gävle kommun fr.o.m. läsåret
2018/2019.
Ansökan avser följande program:
-Teknikprogrammet
-El- och energiprogrammet
-Naturvetenskapliga programmet
Elevantalet uppgår vid fullt utbyggda program till 72, 60 respektive 72
elever i de tre programmen.
Yttrande
Yttrande föreligger från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen regi och har tomma
platser. Av konkurrensskäl blir det svårare för Tierps egen gymnasieskola
att bedriva en högkvalitativ utbildning om ytterligare gymnasieplatser
erbjuds i och med ett godkännande enligt ansökan ovan.

Forts.
Justerandes sign.

‘lk

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 12 forts.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Asa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.

Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

gto

Utdragsbestyrkande
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KS 2017.168

§ 13

10 (26)

handling 1110

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från Thorén
Innovation School AB om godkännande som huvudman för en
gymnasieskola i Uppsala kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att med hänvisning till detta yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Thorén Innovation School ABs ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun.
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation för eget yrkande.
Bakgrund

Thorén Innovation School AB har ansökt hos Skolinspektionen om
prövning och godkännande som huvudman för gymnasieutbildning i
Uppsala kommun (utökning) fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Ansökan avser följande program:
- Estetiska programmet
- Teknikprogrammet
- El- och energiprogrammet
Elevantalet uppgår vid fullt utbyggda program till 42, 42 respektive 84
elever i de tre programmen.
Yttrande
Yttrande föreligger från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Tierps kommun bedriver del av programmen i egen regi och har tomma
platser. Av konkurrensskäl blir det svårare för Tierps egen gymnasieskola
att bedriva en högkvalitativ utbildning om ytterligare gymnasieplatser
erbjuds i och med ett godkännande enligt ansökan ovan.

Forts.
Ordf. sign.

Justerandes sign.

43L41

Sekr. sign.

dik
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§ 13 forts.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Asa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.

Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Justerandes sign.

Sekr. sign.

ah

Utdragsbestyrkande
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§ 14
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handling 1097

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från Thorengruppen
AB om godkännande som huvudman för en gymnasieskola i Gävle
kommun
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att med hänvisning till detta yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Thorengruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola i Gävle kommun.
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation

Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation för eget yrkande.
Bakgrund

Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om prövning och
godkännande som huvudman för gymnasieutbildning i Gävle kommun
(utökning) fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Ansökan avser följande program:
- Barn- och fritidsprogrammet
- Handels- och administrationsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
Elevantalet uppgår vid fullt utbyggda program till 24, 24 respektive 24
elever i de tre programmen.
Yttrande

Yttrande föreligger från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Tierps kommun bedriver del av programmen i egen regi och har tomma
platser. Av konkurrensskäl blir det svårare för Tierps egen gymnasieskola
att bedriva en högkvalitativ utbildning om ytterligare gymnasieplatser
erbjuds i och med ett godkännande enligt ansökan ovan.

Forts.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 14 forts.

Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Asa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

si n.
Ordf.t__

Justerandes sign.

Sekr

ign.

Utdragsbestyrkande
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KS 2017.168

§ 15

14 (26)

handling 1210

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från Thorengruppen
AB om godkännande som huvudman för en gymnasieskola i Uppsala
kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att med hänvisning till detta yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Thorengruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola i Uppsala kommun.
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation för eget yrkande.
Bakgrund

Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om prövning och
godkännande som huvudman för gymnasieutbildning i Uppsala kommun
(utökning) fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Ansökan avser följande program:
- Barn- och fritidsprogrammet
- Handels- och administrationsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Elevantalet uppgår vid fullt utbyggda program till 24, 24, 24 respektive 18
elever i de fyra programmen.
Yttrande
Yttrande föreligger från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Tierps kommun bedriver del av programmen i egen regi och har tomma
platser. Av konkurrensskäl blir det svårare för Tierps egen gymnasieskola
att bedriva en högkvalitativ utbildning om ytterligare gymnasieplatser
erbjuds i och med ett godkännande enligt ansökan ovan.

Forts.
Ordf. dian.--,

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 15 forts.

Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Asa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.

Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Justerandes sign.
CK

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 16

KS 2017.168

16 (26)

handling 1095

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från ProCivitas
Privata Gymnasium AB om godkännande som huvudman för
gymnasieutbildning i Uppsala kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att med hänvisning till detta yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka ProCivitas Privata Gymnasium AB ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieutbildning i Uppsala kommun.
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation för eget yrkande.
Bakgrund
ProCivitas Privata Gymnasium AB har ansökt hos Skolinspektionen om
prövning och godkännande som huvudman för gymnasieutbildning i
Uppsala kommun (utökning) fr.o.m. läsåret 2018/2019.
— Ekonomiprogrammet
— Samhällsvetenskapliga programmet
-Naturvetenskapliga programmet
Elevantalet uppgår vid fullt utbyggda program till 180, 90 respektive 90
elever i de tre programmen.
Yttrande
Yttrande föreligger från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Tierps kommun bedriver del av programmen i egen regi och har tomma
platser. Av konkurrensskäl blir det svårare för Tierps egen gymnasieskola
att bedriva en högkvalitativ utbildning om ytterligare gymnasieplatser
erbjuds i och med ett godkännande enligt ansökan ovan.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.

Forts.
Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

4ts
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§ 16 forts.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Asa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.

Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf. si n.
1
,

Justerandes sign.
-,

Sekr.

Utdragsbestyrkande
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handling 1094

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från Rytmus AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Rytmus Uppsala i Uppsala kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet.
Bakgrund
Rytmus AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Rytmus
Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Ansökan avser följande program:
- Estetiska programmet, musik
Yttrande
Tierps kommun har inte något att anföra i ärendet.
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.

Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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handling 1275

Skolinspektionen — remissvar angående ansökan från Uppsala
Waldorf gymnasium om godkännande som huvudman för en särskild
variant av gymnasieutbildning vid fristående gymnasieskola i Uppsala
kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004.
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet.
Bakgrund
Stiftelsen Uppsala Waldorf gymnasium har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbildning
vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymnasium i Uppsala
kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Ansökan avser följande program:
- särskild variant av Estetiska programmet.
Yttrande
Tierps kommun har inte något att anföra i ärendet.

Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2017.

Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf. sign.

/

--,

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Programråd

Utskottet diskuterade hur programråden och politikens medverkan kan
utvecklas.
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att uppdra åt utskottets ordförande att föra synpunkterna och förslagen
vidare till vederbörande programrådsansvarige.

Ordf. sign.

Justerandes sign.
lik.)

Sekr. 'gn.
S2)
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§ 20
Delgivning
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

handling nr.826, 2030
Dnr KS 2017.41
Anmälan om skolsituationen för elev på Aspenskolan i Tierps Kommun
samt yttrande till Skolinspektionen skickat 170308.
Dnr KS 2016.561
handling nr. 1715
Beslut om godkänd redovisning för Statsbidrag för Lågstadiesatsningen
2015/2016.
Dnr KS 2017.300
handling nr. 1964
Beslut om beviljad ansökan för statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för
2017. Beviljat belopp på 870 114 kronor.
Dnr KS 2017.158
handling nr. 1962
Beslut om beviljad ansökan för statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för
2017. Beviljat belopp på 229 628 kronor.
Rapport från IVO "Unga personer inom missbruks- och beroendevården".
Nationell tillsyn av samverkan mellan olika aktörer samt socialtjänstens
myndighetsutövning.
Dnr KS 2016.463
handling nr. 1711
Beslut om återrapportering av vidtagna åtgärder utifrån tillsyn av hur Tierps
Kommun utreder och beslutar om nödvändiga insatser för att personer
mellan 15-25 år ska få hjälp att komma till rätta med sin
missbruksproblematik.
IVO avslutar ärendet.
Dnr KS 2017.1
handling nr. 1371
Beslut, Olands Utvecklingscenter AB har ansökt om tillstånd att bedriva
stödboende. Ansökan gäller Olands Utvecklingscenter stöd Tierp.
IVO bifaller Olands Utvecklingscenter AB:s ansökan.

Forts.
Ordf. sign.
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§ 20 forts.
Dnr KS 2017.305
handling nr. 1989
Meddelande, IVO har mottagit klagomål gällande socialtjänsten i Tierp.
IVO har registrerat uppgifterna och kan använda dem vid planering av
kommande tillsyner. IVO överlämnar skrivelsen till ansvarig nämnd.
Dnr KS 2017.23
handling nr. 1985
Beslut, Barn och elevombudet förelägger Tierps kommun att senast den 26
juni 2017 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande
behandling uppfylls.
Dnr KS 2017.255
handling nr. 1664
Öppet brev från IPA (International play association) Lekfrämjandet Barns
rätt till lek, till ordförande och högste tjänsteman i barn och
ungdomsnämnden. Önskemål om att kommuner ska inrätta sociala
mötesplatser i den egna kommunen.
Dnr KS 2017.1
handling nr. 1450
Beslut från Sjukhusstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda
förutsättningar för att införa missbruksverksamhet enligt Mini- Maria i
Region Uppsala.
Dnr KS 2017.275
handling nr. 1792
Beslut från Skolverket om ansökan om statsbidrag för yrkesvux och
yrkesvux i kombination med SFI för bidragsperiod 1, första halvåret 2017.
Dnr KS 2017.275
handling nr. 1793
Tillägg (med anledning av tryckfel) till "Beslut från Skolverket om ansökan
om statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med SFI för
bidragsperiod 1, första halvåret 2017".

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.
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§21
Meddelande

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

Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017/21
Handl.id 2017.1772
Beslut om tillstånd till tävling på väg, Tämnaren runt den 20 maj 2017
Ks 2017/1
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för UL

Handl.id 2017.1687

Ks 2017/963
Handl.id 2017.1633
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för GrimmDrone AB
Ks 2017/987
Handl.id 2017.1632
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för AMKVO AB
Ks 2017/170
Handl.id 2017.1430
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall, Gill & Hållander
Entreprenad AB
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1305
Beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning 784, Tierps socken,
fastigheten Väster-Ensta 1:37, Tierps kommun
Ks 2016/1010
Beslut om reviderade kommuntal

Handl.id 2017.1547

Ks 2016/949
Hand. id 2017.1451
Rapport gällande Bostadsmarknasenkäten 2017 — en förenklad version av
kommunernas bedömning kring bostadsmarknadsläget i Uppsala län i
januari månad 2017
Forts.

Justerandes sign.
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§ 21 forts.
Handl.id 2017.1378
Ks 2016/776
Beslut angående ansökan om hastighetssänkning på enskilda vägen 13516 —
Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan
Länsstyrelsen Stockholm
Ks 2017/78
Handl.id 2017.1306
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Polismyndigheten
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1346
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för FastOut AB
Ks 2017/112
Handl.id 2017.1377
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Sweco Civil AB
Ks 2017/149
Handl.id 2017.1739
för
Missing
People
Sweden
Beslut om tillstånd till kameraövervakning
Ks 2917/268
Hand.id 2017.1732
Utbetalning av stadsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för finska
språket
Regionsstyrelsen
Ks 2017/250
Handl.id 2017.1624
Protokollsutdrag, § 40/17. Beslut om förlängning av överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län
2012-2017
Handl.id 2017.1622
Ks 2017/249
av
om
förlängning
överenskommelse
Protokollsutdrag, § 41/17. Beslut
om
samverkan kring hällo- och sjukvård i Uppsala län till och med 2017-09-30
Handl.id 2017.1623
Ks 2017/164
Protokollsutdrag, § 32/17. Beslut om regional samverkansstruktur inom
område hälsa, stöd, vård och omsorg — centrumutbildningar
Sveriges kommuner och landsting
Hand. id 2017.1315
Ks 2016/526
Återkoppling avseende: Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till
stöd för utvecklingen av en mer konskapsbaserad socialtjänst
Forts.
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§ 21 forts.

Handl.id 2017.1630

Ks 2017/1
Sammanträdesplan för 2018
Håbo kommun

Handl.id 2017.1573
Ks 2017/947
Protokollsutdrag, § 14. Beslut om ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Uppsala län
Hand. id 2017.1572
Ks 2017/164
Protokollsutdrag § 15. Beslut om överenskommelse om regionalt forum
Knivsta kommun
Handl.id 2017.1519
Ks 2017/162
Protokollsutdrag, § 15 2017-02-27 samt beslutsunderlag från
samverkansnämnden angående inriktningsbeslut för samverkan inom IT för
fem kommuner
Regeringskansliet
Handl.id 2017.1313
Ks 2017/1
planering
kommunal
för bostäder
Utredningen
om
till
dialog
med
Möjlighet
Trafikverket
Ks 2017/1
Slutrapport — Arbetsplatskontroll Väg 713, Vendel

Handl.id 2017.1314

Länsstyrelsen i Kronobergslän
Handl.id 2017.1574
Ks 2016/980
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Positionsbolaget AB

Justerandes sign.
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§ 22
Information från produktionen
Beslut

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

Skolchef Helena Car och samordnare Annica Lagman informerade om
följande från sina verksamheter:
Företagarfrukost
6/4 genomfördes företagarfrukost i Högbergsskolan. Skolan berättade om
sin verksamhet och fick möjlighet att visa upp sig för företagarna. Helena
Car poängterar att det är viktigt och bra att delta och ett bra forum att knyta
kontakter.
Bombhot
Högbergsskolan bombhotades via mejl. Rektor Carina Rudolp Lundberg
och Utbildningschef Henrik Hedqvist beslutade i samråd att skolan skulle
utrymmas och stängas. För att kunna utvärdera hur händelsen hanterades har
en enkät skickats ut till berörd personal.
Björkgården
Björkgården har utrymts och förskoleverksamheten har förflyttats till
baracker. Barnen kommer att vara kvar i dessa tills det finns ett nytt
alternativ.
Parallellt håller man på att utarbeta en plan för att se vilket framtida behov
det finns utifrån barnkullarna som finns och de som kan tänkas födas inom
en tioårsperiod. Utifrån beräkningarna kommer man att göra en plan för hur
man ska göra med förskolan.
Regelbunden tillsyn
Skolinspektionens planerade tillsyn i Tierp under våren har skjutits fram till
hösten. Regelbunden tillsyn sker varje gång på särskolan och
gymnasieskolan medan övriga skolor väljs ut utifrån fastställda kriterier.
Förskolecheferna informerade om verksamheten.

Ordf. igq.
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