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Tid och plats  25 januari 2023, kl.13:15 – 16:15, ajournering 13:35-13:45 i Lilla A-
salen, Tierp 

Paragrafer § 7 - § 11 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2023-02-01 Anslaget tas ner: 2023-02-22 

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) 
Dennis Åkerlind (TList) 
Max Fredriksson (MP) 

 

Beslutande Ersättare Marie-Louise Rindå (S) §§ 6-7  

Mötessekreterare Pontus Stålberg  

Övriga närvarande Louise Pettersson, utredare/utvecklare 
Mats Östling, utredare/utvecklare 
Per Angemo, utbildningschef 
Anna Persson, chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling 

Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Pontus Stålberg  
 
 
 Ordförande 
 
    Peter Zoné 
 
 
 Justerande 
 
    Börje Wennberg   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
  Upprop   
 
  Val av justerare   
 
§ 7 Godkännande av föredragningslistan KS/2023:78  
 
§ 8 Reflektioner och frågor från föregående 

möte och/eller på underlag 
  

 
§ 9 Status gällande det parallella kortsiktiga 

arbetet 
  

 
§ 10 Kunskapsinhämtning och presentation 

av underlag gällande skolsegregation 
och statistik: befolkningsprognos, 
elevunderlag och bostadsbyggande 

  

 
§ 11 Deltagare till intressentanalys   

 
 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Beredning för ändamålsenliga lokaler, 
kostproduktion och likvärdig skolgång 
2023-01-25 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

3 
 

 
 
 
§ 7 
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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§ 8 
Dnr   

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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§ 9 
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 
Utbildningschef Per Angemo föredrar för det nuvarande läget kring 
Centralskolan och kommunikationen till vårdnadshavare och elever. 
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§ 10 
Dnr   

Kunskapsinhämtning och presentation av underlag gällande 
skolsegregation och statistik: befolkningsprognos, 
elevunderlag och bostadsbyggande 

 
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 
Hållbarhetsstrateg Frida Johnsson föredrar om skolsegregation med 
koppling till Agenda 2030. Grunden för informationen är Swecos 
kartläggning av segregationen 2018 med uppdrag att kartlägga 
segregationen i kommunen samt få fördjupad kunskap om segregationens 
orsaker lokalt och regionalt.  
 
Mats Östling, utredare/utvecklare, föredrar om det fria skolvalets effekter 
och hur det samspelar med boendesegregationen samt på vilket sätt 
kommunen arbetar och kan arbeta med det.  
 
Louise Pettersson, utredare/utvecklare, föredrar statistik om barn mellan 0-
16 år i Tierps kommun, statistik om befolkningen i stort och en ny 
framtagen befolkningsprognos där befolkningen förväntas öka. 
 
Anna Persson, chef tillväxt och samhällsbyggnad, föredrar om 
bostadsbyggande i Tierps kommun, bygglovsstatistik och prognos om 
framtida bostadsbyggade. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation Skolsegregation 
• Sweco - Kartläggning och nulägesanalys av segregation i Tierp 

210303 
• Statistik unga 0-16 år 
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• Beredningstillfälle 2 - Bostadsbyggande 
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§ 11 
Dnr   

Deltagare till intressentanalys 
 
 
Beslut 
Beredningen för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
beslutar 
 
att fortsätta arbetet vid nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristina Sennblad, chef kvalitet och strategisk utveckling, informerar om 
syfte och förutsättningar inför utformningen av intressentdialoger. 
Beredningen behöver ta ställning till vilka intressenter som ska bjudas in att 
yttra sig och ge information till beredningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation inför intressentdialog 
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