Plats och tid

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

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
87 - 99

Utses att justera

Åsa Sikberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Tierps köping, 16/4 kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare
Mona Olsson
Ordförande
Kenneth Gunnarsson
Justerande
Åsa Sikberg

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet barn och ungdom

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-16

Datum då anslaget tas ned

2018-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

87 – 99

Underskrift
Mona Olsson
Utdragsbestyrkande

Beslutande

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Alexander Karlsson (V)
Sara Sjödal (C), gick 11.20

Övriga
närvarande

Mona Olsson, sekreterare
Annica Lagman, samordnare utbildning
Karina Vallström, samordnare
Ulf Sjulander, skolchef

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 87
KS 2018.229

handling 1089

Remissvar angående ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig, fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet 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
Lärande i Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Uppsala, Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Ansökan avser följande program:
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Yttrande
Tierps kommun har inte något att anföra i ärendet.
Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.
Beslut skickas till
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 88
KS 2018.229

handling 1102

Remissvar angående ansökan från Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid Uppsala Universitet om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid
Internationella gymnasiet Uppsala 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 Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitets
ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Internationella gymnasiet Uppsala i Uppsala
kommun från läsåret 2019/2020
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar reservation för eget yrkande.
Bakgrund
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet har ansökt hos
Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid Internationella gymnasiet Uppsala i
Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Ansökan avser följande program:
-Samhällsvetenskapsprogrammet
-Ekonomiprogrammet
Yttrande föreligger från utbildningschef Jon-Erik Egerszegi.
Tierps kommun bedriver ovanstående (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.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 88 Forts.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Åsa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Delges
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se
_____________________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 89
KS 2018.299

handling 938

Remissvar angående ansökan från JENSEN Education college om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Uppsala, 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 JENSEN education college om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasium vid JENSEN gymnasieskola
Uppsala, i Uppsala kommun
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar reservation för eget yrkande.
Bakgrund
JENSEN education college har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Uppsala, i Uppsala kommun.
fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Ansökan avser följande program:
Teknikprogrammet
Yttrande föreligger från utbildningschef Jon-Erik Egerszegi.
Tierps kommun bedriver ovanstående (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.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.

Forts.
Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 89 Forts
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Åsa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se
___________________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 90
KS 2018.299

handling 1006

Remissvar angående ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasieskola vid LBS Uppsala, 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 Ljud & Bildskolan LBS AB ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid LBS
Uppsala, i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation för eget yrkande.
Bakgrund
Ljud & Bildskolan LBS AB har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid LBS Uppsala, i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret
2019/2020
Ansökan avser följande program:
Estetiska programmet
- Bild och formgivning
- Estetik och media
Teknikprogrammet
-Design och produktutveckling
-Informations- och medieteknik
Yttrande föreligger från utbildningschef Jon-Erik Egerszegi.
Tierps kommun bedriver ovanstående (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.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 90 Forts
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Åsa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se
________________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 91
KS 2018.299

handling 1081

Remissvar angående ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Real Global 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 Lärande i Sverige AB ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Real Global i
Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020
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 godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Real
Global i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Ansökan avser följande program:
Ekonomiprogrammet
-Ekonomi
-Juridik
-Estetik och media
-Naturvetenskap
-Naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetarprogrammet
-Beteendevetenskap
-Medier, information och kommunikation
-Samhällsvetenskap

Forts.
Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 91 Forts
Teknikprogrammet
-Design och produktutveckling
-Informations- och medieteknik
-Teknikvetenskap
Yttrande föreligger från utbildningschef Jon-Erik Egerszegi.
Tierps kommun bedriver ovanstående (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.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Åsa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se
_________________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 92
KS 2018.299

handling 1082

Remissvar angående Lärande i Sverige AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Real Global 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 en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Real Global i Gävle
kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020
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 godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Real
Global i Gävle kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Ansökan avser följande program:
Ekonomiprogrammet
-Ekonomi
-Juridik
Estetik och media
Naturvetenskapsprogrammet
-Naturvetenskap
- Naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet
-Beteendevetenskap
-Medier, information och kommunikation
Forts.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 92 Forts.
Teknikprogrammet
-Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
-Teknikvetenskap
Yttrande
Yttrande föreligger från utbildningschef Jon-Erik Egerszegi.
Tierps kommun bedriver ovanstående (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.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Åsa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se
___________________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 93
KS 2018.229

handling 892

Remissvar angående ansökan från ThorenGruppen AB om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Uppsala 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
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet
Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020
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 godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
yrkesgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Ansökan avser följande program:
Barn- och fritidsprogrammet
-Pedagogiskt arbete
Hotell- och turismprogrammet
-Hotell och konferens
Yttrande föreligger från utbildningschef Jon-Erik Egerszegi.
Tierps kommun bedriver ovanstående (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.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 93 Forts.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Åsa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se
______________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 94
KS 2018.299

handling 937

Remissvar angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Gävle, 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
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i
Gävle, Gävle kommun.
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar reservation för eget yrkande.
Bakgrund
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
yrkesgymnasiet i Gävle, Gävle kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Ansökan avser följande program:
Barn- och fritidsprogrammet
-Pedagogiskt arbete
Yttrande föreligger från utbildningschef Jon-Erik Egerszegi.
Tierps kommun bedriver ovanstående (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.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.
Forts.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 94 Forts.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Åsa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se
_________________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 95
KS 2018.299

handling 1101

Remissvar angående ansökan från Thoren Innovation School om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uppsala, 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 Thoren Innovation Schools ansökan om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Thoren Innovation School Uppsala, i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret
2019/2020
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar reservation för eget yrkande.
Bakgrund
Thoren Innovation School har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uppsala, i Uppsala kommun.
fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Ansökan avser följande program:
Samhällsvetenskap
-Medier, information och kommunikation
El- och energiprogrammet
-Dator och kommunikationsteknik

Forts.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 95 Forts.
Yttrande föreligger från utbildningschef Jon-Erik Egerszegi.
Tierps kommun bedriver ovanstående (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.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yttrande ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) vill tillstyrka ansökan.
Proposition
Ordföranden redogör för förslag till beslut från Utskottet barn och ungdom
samt Åsa Sikbergs yrkan. Ordförande konstaterar att Utskottet barn och
ungdom antagit föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se
________________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 96
Delgivning
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Region Uppsala
Dnr 2018/1
handl 2018.1074
Protokollsutdrag från Sjukhusstyrelsens sammanträde den 2 mars 2018
”Förbättrat stöd och behandling för barn och unga med missbruk och
beroende”
Skolinspektionen
Dnr 2017/313
handl 2018.866
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om skolsituationen för en elev på
Aspenskolan i Tierps Kommun
Dnr 2017/967
handl 2018.983
Svar med anledning av Skolinspektionens besök vid Högbergsskolans
gymnasiesärskola i Tierps Kommun
Dnr 2017/968
handl 2018.860
Svar med anledning av Skolinspektionens beslut för grundsärskola efter
tillsyn gällande Centralskolan i Tierps kommun
Skolverket
Dnr KS 2018/332
handl nr 1463
Statsbidrag gällande Samordnare för nyanländas lärande
Dnr KS 2018/334
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018

handl nr 1469

Dnr KS 2018/335
handl nr 1471
Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättade karriärsteg för lärare för
2018/2019
Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 97
Meddelanden
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Diarienummer: KS 2018/1
Handlingsid: KS 2018.1216
Handlingsid: KS 2018.1039
Handlingsid: KS 2018.604
Handlingsid: KS 2018.574
Handlingsid: KS 2018.1491
Handlingsid: KS 2018.1490
Handlingsid: KS 2018.1468
Diarienummer: KS 2018/291
Handlingsid: KS 2018.1283
Diarienummer: KS 2017/393
Handlingsid: KS 2018.1278
Diarienummer: KS 2017/1063
Handlingsid: KS 2018.1405
Diarienummer: KS 2017/1062
Handlingsid: KS 2018.1404
Diarienummer: KS 2017/1061
Handlingsid: KS 2018.1403

________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 98
Information från verksamheten
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Annica Lagman informerar om läget inom förskoleverksamheten. Två gånger per
år stäms läget av. 15 mars var det 1 110 barn i förskoleverksamhet och 41 barn i
pedagogisk omsorg.
I dagsläget är det 200 barn i kö. Barnen är dock i olika åldrar. Länge har det varit
1 000 barn i förskolan (under 2 000 talet). Mellan 1 300-1 400 barn mellan 20202024 kommer det vara enligt en prognos som har tagits fram av Niklas Eriksson.
Så här långt ser prognosen ut att stämma. Efter 2020 beräknas ökningen avta och
antalet förväntas ligga på samma nivå.
Regeringen planerar att skjuta till pengar till sommarlovskorten. UL planerar för att
erbjuda sommarlovskort gratis tack vare det.
Skola har ett avtal med Kommunal om extra tjänster som kan användas som t.ex.
rastvakter, i förskolan som extra resurs och klä på barn, läsa böcker m.m. Tjänster
som det inte krävs utbildning för.
2.3 miljoner har tilldelats till Tierps kommun för att utjämna socioekonomiska
skillnader mellan skolor och områden.
Ulf Sjölander redogör för antagningsstatistiken till gymnasiet.
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§ 99
Övrigt
Åsa Sikberg efterfrågar information om rekryteringsläget till Hållnäs skola då det
saknas personal. För närvarande finns det ingen sökande till utannonserade tjänster.
I Hållnäs skola är det 27 elever fördelat på sju årskurser.
__________________________________________________________________
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