SAMMA
ANTRÄDESPROTOK
KOLL
m
Utskotttet barn och ungdom
201602
216

1 (2)

Plats och tid

Kommu
unhuset, A-ssalen, Tierpss köping, kll. 08.30-10.00

Beslutande

Kenneth
h Gunnarsso
on (MP), orddförande
Christer Niklasson (S)
H
(S)
(
Torgny Helgesson
Åsa Sikb
berg (M), vice ordförannde
Sara Sjö
ödal (C)
Anna Grrimberg (C))
Alexand
der Karlsson
n (V)

arande
Övriga närva

H
uttbildningschhef
Henrik Hedqvist,
Lennart Hillberg, uttvecklingsleedare
Helennaa Car, skolch
hef
Kerstin Jonasson,
J
sekreterare

Utses att justtera

Christer Niklasson

Justeringens plats och tid
Underskrifterr

Paragrafe
er 10
Sekreterare

onasson
Kerstin Jo
e
Vidimerande

Ordförande

Kenneth Gunnarsson
Justerande

N
Christer Niklasson

B
BEVIS OM ANSLAG

Justering avv utskottets protokoll har
h tillkännaagivits geno
om anslag på kommuneens anslagsttavla
Organ

Utskottett barn och ungdom

Sammanträdessdatum

2016021
16

Datum då anslaget sätts upp

2016022
22

Datum då anslaget tas ned

2016031
15

et
Förvaringsplatss för protokolle

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

10

Underskrift

onasson
Kerstin Jo
kande
Utdragsbestyrk
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Dn
nr Ks 2015.861

1.6.4

C
C-Företag
– ansökan o
om start av
v pedagogisk omsorg
g

Beslut
B
U
Utskottet
barrn och ungddom beslutaar
aatt med hänv
visning till kkvalitetskraav samt av pedagogiska
p
a och ekono
omiska skäl ej
slluta avtal med
m C Företaaget.
Reservation
R
n
Å Sikberg (M) anmäller reservation mot besllutet.
Åsa
Bakgrund
B
C Företaget har den 14 oktober 201
15 ansökt om
m start av ppedagogisk omsorg i våår
k
kommun.
C Företaget har en affärrsidé som gö
ör det möjliigt för indivvider och grrupper att
d
driva
verksamhet. C Förretaget starttades 2002 och anställeer personer med egen
a
affärsidé.
Idaag driver C Företaget åtta
å förskolo
or, en öppenn förskola samt åtta
sttycken grup
pper dagbarn
rnvårdare i Uppsala,
U
Kn
nivsta, Sala,, Östhammaar och
Jöönköpings kommun.
k
Utskottet barrn och ungddom beslutaade § 84/201
U
15 att uppdrra till utbild
dningschefenn
a snarast uttarbeta ett fö
att
förslag till av
vtal med C Företaget aangående peedagogisk
o
omsorgsverk
ksamhet i Tiierps komm
mun, som sk
ka presenteraas utskottett barn och
u
ungdom
för beslut.
C Företaget har inlämnaat kompletteeringar till tidigare
t
anssökan. Utbilldningscheff
H
Henrik
Hedq
qvist och utvvecklingsleedare Lennart Hillberg hhar träffat representant
r
ter
frrån C Företaget för inteervjuer.
Föreligger yttrande denn 15 februarii 2016 från utbildningsschef Henrik
F
k Hedqvist
o utvecklingsledare L
och
Lennart Hilllberg. Av yttrandet
y
fram
amgår att ko
ommunen ej
b sluta avttal med C Fööretaget.
bör
Delges
D
C Företaget
U
Utbildningsc
chef

Ordf
O sign

Ju
usterandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragssbestyrkande

