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Plats och tid

IFO-huset, Safiren 3tr, Tierps köping,
kl. 08:30-11:45

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
28 - 31

Utses att justera

Christer Niklasson

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Mona Olsson
Ordförande
Kenneth Gunnarsson
Justerande
Christer Niklasson

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet barn och ungdom

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-

Datum då anslaget tas ned

2017-07-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

28-31

Underskrift

Mona Olsson
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2017-06-21

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.
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Henrik Hedqvist, utbildningschef
Helena Car, skolchef
Karina Rudolph Lundberg, rektor
Högbergsskolan
Mona Olsson, sekreterare

Justerandes sign.

Sekr. sign.
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§ 28
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr KS 2017.1
handling nr. 3866
IVO:s rapport om socialtjänstens myndighetsutövning rörande
familjehemsplacerade barn. ”Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet”
Dnr KS 2017.1
handling nr. 3580
Kriminalvården, ”Råd vid begäran om handräckning från kriminalvården”
Dnr KS 2017.184
handling nr. 3294
Migrationsverket, Information om statlig ersättning för asylsökande som
träder i kraft den 1 juli 2017, 14 § förordning.
Dnr KS 2017.242
handling nr. 3686
Skolverket, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för
lärare våren 2017.
Dnr KS 2017.342
handling nr. 3573
Skolverket, Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör
utveckling av verksamhet för nyanlända elever för 2017.
Dnr KS 2017.403
handling nr. 3571
Skolverket, Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för
2017/2018.
Dnr KS 2017.420
handling nr. 2901
IVO, klagomål gentemot socialtjänsten i Tierps kommun.

Dnr KS 2017.554
handling nr. 3851
Anmälan om kränkande behandling vid Aspenskolan, Tierps kommun.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.
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§ 29
Meddelande

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Handlingar inkomna från:
Polisen
Ks 2017/311
Handl.id 2017.3097
Medborgarlöfte Tierps kommun 2017-2019 – undertecknat.
Ks 2017/312
Handl.id 2017.3096
Överenskommelse om samverkan och samarbete mellan Tierps kommun
och polisen – undertecknad.
Sveriges kommuner och landsting
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3670
Klimatet – så klart! Slutrapport för programberedningen för klimat.
Ks 2017/1

Handl.id 2017.3371

Ekonomirapport, maj 2017.
Trafikverket
Ks 2017/346
Handl.id 2017.3301
Regeringsbeslut gällande överklagandet av Trafikverkets beslut om
förändring till allmän väg av enskilda vägen 13607 mellan Kvarnbo och
Klungsten.

Forts.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.
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§ forts. 29
Ks 2017/464
Handl.id 2017.3364
Svar gällande medborgarförslag om cykelbana längs väg 709 i Örbyhus.
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2015/933
Handl.id 2017.3252
Beslut om sjötrafikföreskrift – fastbegränsning Handviken.
Ks 2017/320
Handl.id 2017.2964
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Länsstyrelsen i Uppsala län,
Naturmiljöenheten.
Ks 2016/413
Handl.id 2017.3578
Beslut om betydande miljöpåverkan för ombyggnation av kraftledning
mellan Älvkarleby och Dannemora.
Ks 2017/529
Handl.id 2017.3565
Jakttider för älg avseende de av Länsstyrelsen i Uppsala län inrättade
älgförvaltningsområdena i jaktåret 2017/2018.
Länsstyrelsen Stockholm
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2900
Information om att Länsstyrelsen Stockholm har övergått till digital
ärendehantering.
Ks 2017/402
Handl.id 2017.3333
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Orica Sweden AB.
Länsstyrelsen Gävleborg
Ks 2017/245
Handl.id 2017.3552
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för SCIOR Geomanagement AB
Länsstyrelsen Östergötland
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2934
Beslut om utvidgning av tillstånd till kameraövervakning för Spotscale AB.
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ks 2017/356
Handl.id 2017.3321
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Norconsult AB.
Forts.

Ordf. sign.
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§ forts. 29
Migrationsverket
Ks 2017/1
Information angående avveckling av asylboenden.

Handl.id 2017.2815

Sveriges lantbruksuniversitet
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3041
Rapport 2017:4 Fyrisåns avrinningsområde 2016, vattenkvalitet 2008-2016.
Folkbildningsrådet
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2888
Rapport – Folkbildningens betydelse för samhället 2016.
Stöldskyddsföreningen
Ks 2017/432
Handl.id 2017.2972
Finansiering av Grannsamverkansskyltar – ansökan om kommunbidrag
Tillgänglighetsbarometern
Ks 2017/1
Tillgänglighetsbarometern 2017- resultaten

Handl.id 2017.3583

Konkurrensverket
Ks 2017/63
Handl.id 2017.3295
Beslut om avskrivning av ärendet gällande takarbeten på en fastighet i
Örbyhus.
Tierps kommun
Ks 2017/439
Handl.id 2017.2990
Avtal mellan Tierps kommun och Tierps Energi & Miljö AB om överlåtelse
av verksamhet från Kommunen till Bolaget.
Ks 2016/94
Handl.id 2016.463
Utanordning – från Kultur och fritid till Tierps Motionsidrottsförbund.
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§ 30
Systematiska kvalitetsarbetet

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Helena Car redogjorde för justeringar av perioden för det systematiska
kvalitetsarbetet, som skolan i Tierps kommun ska arbeta utifrån. Justeringen
innebär att perioden anpassas från läsår till budgetår, vilket ger fördelar vid
implementering av kvalitetshöjande åtgärder. Årscykeln beskriver när olika
underlag relaterade till styrdokumenten ska följas upp och analyseras. Varje
förskole- och skolenhet följer samma års hjul för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Fyra gånger per år görs en delanalys i arbetslaget. Syftet är att ta reda på;
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Analyserna ska bidra till
förbättringar och skapa delaktighet i verksamheterna. Syftet är att hitta mål
genom att identifiera utvecklingsområden som kan bidra till ökad
uppfyllelse av de nationella målen.
”Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra alla verksamheter och alla
nivåer; barn/elever, grupper/klasser, lärare, arbetslag, enhetens/områdets
ledningsgrupp, skolledning, skolformens ledningsgrupp, chefskonferens,
förvaltning och politik”.
Uppföljning och redovisning till politiken sker när ett helt år har passerat,
vilket innebär att nästa redovisning blir först efter 2018.
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§ 31
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sara Sjödal (C) inkom med skriftlig protokollsanteckning som redovisas sist
i paragrafen.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist redovisar tidigare uppdrag som han har
fått av utskottet för Barn och Ungdom.
1. Utöka samarbetet med kulturskolan
2. Lärlingsbiten på Vuxenutbildningen
3. Skapa ett center för yrkesutbildningar vid Högbergsskolan
Samarbetet med Kulturskolan och Lärlingsbiten på Vuxenutbildningen är på
gång. Dessa startar till hösten enligt plan.
När det gäller att skapa ett center för yrkesutbildningar vid Högbergsskolan
presenterade Henrik Hedqvist den skriftliga rapport som har gjorts.
I dagsläget hyr Tierps kommun lokaler för yrkesutbildningarna av olika
aktörer. Lokalerna är inte ändamålsenliga och en del av lokalerna uppfyller
inte gällande säkerhetskrav och måste åtgärdas. Genom att ta bort externa
lokaler som genererar höga kostnader och samla transportprogrammet under
ett tak kan man:
-

Minimera kostnaderna för renoveringar i befintliga lokaler.
Öka det kollegiala samarbetet mellan lärarna.
Minska avstånden för eleverna.
Skapa förutsättningar för ett attraktivt och modernt transportprogram

Att skapa ett center för yrkesutbildningar kommer kräva om- och
utbyggnader. Kostnads- och tidsplan kommer att tas fram i samarbete med
fastighetsbolaget.
Forts.
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§ 31 forts.
Protokollsanteckning
Med anledning av redovisad rapport om behovet av ett Centrum för
yrkesutbildningar vid kommunens gymnasieskola Högbergsskolan
konstaterar jag att kommunen står inför mycket stora investeringar om
behoven och önskemålen ska fyllas fullt ut. Dessa investeringar kommer,
oavsett om de utförs av det kommunala fastighetsbolaget eller en privat
aktör, att resultera i flera miljoner i årlig ökad driftskostnad i form av
hyreskostnad för gymnasieskolan.
Den ekonomiska situationen för Tierps kommuns verksamheter kommer i
nära framtid vara mycket tungt belastad av alla hyreshöjningar som är
resultatet av en byggnationstakt som kommunen aldrig tidigare varit i
närheten av. Därför måste verksamheters behov noga gås igenom av
fullmäktige och prioriteringar göras, oavsett hur brådskande eller stora
behoven är. Detta för att säkerställa att det finns pengar till att de största och
mest akuta behoven tillgodoses först. Kommunen kan inte genomföra alla
de investeringar som verksamheterna önskar på en gång, de ekonomiska
musklerna har vi inte, det har ingen kommun.
Att en förstudie redan är beställd med den politiska rödgröna ledningens
godkännande och att investeringsbeslutet behandlas indirekt nästa höst i
samband med budget 2019 då beslut tas om tilldelning av medel för de nya
lokalhyrorna är inte en tillräckligt öppen process med möjlighet att diskutera
prioriteringar i de fastighetsinvesteringar som kommunen står inför. Denna
typ av indirekt investeringsbeslut har vi tidigare sett i samband med
beställning av en inomhushall för motorcross. Det minsta man kan begära
av en demokratisk process med öppenhet är att investeringen i ett Centrum
för yrkesutbildningar blir ett eget ärende på kommunfullmäktiges
dagordning. Då kan utrymme ges för en öppen och bred politisk debatt om
möjliga alternativ. Fullmäktige måste kunna debattera frågan på ett djupare
plan än om Högbergsskolan ska tilldelas årligen flertalet miljoner eller ej för
ökade hyreskostnader. Det är av vikt att principiellt kunna debattera frågan
utifrån om kommunfullmäktige är berett att ytterligare bygga lokaler i
kommunal regi som gör att kommunen står med en risk att ha tomma lokaler
ifall Högbergsskolans elevantal snabbt förändras eller intresset för
yrkesutbildningar dalar, alternativt om fullmäktige istället ser att det kan
finnas en fördel i att hyra av en extern part med möjlighet att träda från
lokalerna vid förändrat behov. Med en ökande lånestock i kommunala bolag
och ökade hyreskostnader i kommunens driftbudget ökar riskexponeringen
dubbelt, det måste finnas med i den breda politiska diskussionen om hur
kommunfullmäktige på bästa sätt tillgodoser akuta behov och prioriterar
önskemål kopplade till ett nytt Centrum för yrkesutbildningar.
Sara Sjödal
Forts.
Ordf. sign.

Justerandes sign.
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§ 31 forts.
Övrigt
Budget i balans efter maj månad. Stadsbidrag på 1.7 miljoner har inkommit
för minskade barngrupper i förskolan.
Betygen stiger på Högbergsskolan.
Skolinspektionen skulle ha gjort stor inspektion våren 2017 men den är
uppskjuten till hösten 2018.

Tallbacksskolan i Månkarbo
En artikel i tidningen UNT har handlat om den höga personalomsättningen
vid Tallbacksskolan då fem lärare har slutat Utbildningschefen informerade
om att en person har gått i pension, tre ska byta skola och endast en har sagt
upp sig (pga. för hög arbetsbelastning), och att alla tjänster har blivit tillsatta
av behörig personal
_______________________________________________

Ordf. sign.
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