TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom

KOMMUN

2016-04-04

1 (26)

Plats och tid

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-12.00
Ajournering av sammanträde kl. 10.25 – 10.35.

Beslutande

Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande
Christer Niklasson (S)
Torgny Helgesson (S)
Åsa Sikberg (M), vice ordförande
Sara Sjöberg (C) – ej beslutande
Alexander Karlsson (V) – ej beslutande

Övriga närvarande

Henrik Hedqvist, utbildningschef
Lennart Hillberg, utvecklingsledare
Helena Car, skolchef
Karina Vallström, samordnare
Kerstin Jonasson, sekreterare

Utses att justera

Christer Niklasson

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer 16 - 28
Sekreterare

Kerstin Jonasson
Vidimerande

Ordförande

Kenneth Gunnarsson
Justerande

Christer Niklasson

BEVIS OM ANSLAG

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet barn och ungdom

Sammanträdesdatum

2016-04-04

Datum då anslaget sätts upp

2016-04-06

Datum då anslaget tas ned

2016-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

16 - 28

Underskrift

Kerstin Jonasson
Utdragsbestyrkande
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2016-04-04

§ 16

Dnr Ks 2016.139

handl nr 899

Skolinspektionen – remissvar angående ansökan från Vitrio AB om
godkännande som huvudman för en gymnasieskola vid Hagströmska
Gymnasiet Uppsala, i Uppsala kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt B006
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet.
Bakgrund
Ärende Dnr 32-2016:649
Vitrio AB har hos Skolinspektionen ansökt om prövning och godkännande som
huvudman för en redan befintlig verksamhet vid gymnasieskolan Hagströmska
Gymnasiet Uppsala, i Uppsala kommun från och med läsåret 2017/2018
Ansökan avser följande nationella program.
- Estetiska programmet, inriktning bild- och formgivning
- Hantverksprogrammet, inriktning övriga hantverk.
Elevantalet uppgår år 1 till 22 elever. Fullt utbyggt år 2018 omfattar verksamheten
60 elever.
Yttrande ska senast den 12 maj 2016 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Yttrande föreligger den 23 mars 2016 från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen
regi eller i närliggande kommun genom samverkansavtal. Vi har stora problem att
med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En
allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra
kommuners/friskolors gymnasieorganisationer. De elever som väljer den
utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi
och/eller genom samverkan med närliggande gymnasieorganisationer.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16 forts
Ordförandens förslag
Ordföranden föreslår nytt förslag till beslut
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet.
Protokollsanteckning
Ersättare Alexander Karlsson (V) samtycker till utbildningschefens yttrande.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr Ks 2016.139

handl nr 900

Skolinspektionen – remissvar angående ansökan från ThorenGruppen AB
om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Gävle, i Gävle kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt B006
att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka ThorenGruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Gävle, i Gävle
kommun samt
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Bakgrund
Ärende Dnr 32-2016:809
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola,
Yrkesgymnasiet Gävle, i Gävle kommun från och med läsåret 2017/2018.
Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program.
- Barn- och fritidsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
- Handels och administrationsprogrammet
Elevantalet uppgår år 1 till 20 elever. Fullt utbyggt år 2019 omfattar verksamheten
60 elever.
Yttrande ska senast den 12 maj 2016 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Yttrande föreligger den 23 mars 2016 från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen
regi eller i närliggande kommun genom samverkansavtal. Vi har stora problem att
med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En
allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra
kommuners/friskolors gymnasieorganisationer. De elever som väljer den
utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi
och/eller genom samverkan med närliggande gymnasieorganisationer.
forts
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17 forts.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr Ks 2016.139

6 (26)

handl nr 901

Skolinspektionen – remissvar angående ansökan från ThorenGruppen AB
om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Uppsala, i Uppsala kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt B006
att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka ThorenGruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Uppsala, i
Uppsala kommun samt
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Bakgrund
Ärende Dnr 32-2016:816
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola,
Yrkesgymnasiet Uppsala, i Uppsala kommun från och med läsåret 2017/2018.
Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program.
- Barn- och fritidsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
- Handels och administrationsprogrammet
- El- och energiprogrammet
Elevantalet uppgår år 1 till 28 elever. Fullt utbyggt år 2019 omfattar verksamheten
84 elever.
Yttrande ska senast den 12 maj 2016 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Yttrande föreligger den 23 mars 2016 från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen
regi eller i närliggande kommun genom samverkansavtal. Vi har stora problem att
med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En
allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra
kommuners/friskolors gymnasieorganisationer.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom

KOMMUN

7 (26)

2016-04-04

§ 18 forts.
De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda
alternativ i egen regi och/eller genom samverkan med närliggande gymnasieorganisationer.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2016.139

handl nr 905

Skolinspektionen – remissvar angående ansökan från Kunskapscompaniet
Gymnasium KCGY AB om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola, Kunskapscompaniet
Gymnsium KCGY AB, i Uppsala kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt B006
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet.
Bakgrund
Ärende Dnr 32-2016:905
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola,
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB, i Uppsala kommun från och med
läsåret 2017/2018.
Ansökan avser nyetablering av följande nationella program.
- Naturbruksprogrammet, trädgård
Elevantalet uppgår år 1 till 30 elever. Fullt utbyggt år 2019 omfattar verksamheten
90 elever.
Yttrande ska senast den 12 maj 2016 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Yttrande föreligger den 23 mars 2016 från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen
regi eller i närliggande kommun genom samverkansavtal. Vi har stora problem att
med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En
allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra
kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning
som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och/eller genom
samverkan med närliggande gymnasieorganisationer.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19 forts.
Ordförandens förslag
Ordföranden föreslår nytt förslag till beslut
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet.
Protokollsanteckning
Ersättare Alexander Karlsson (V) samtycker till utbildningschefens yttrande.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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10 (26)

Dnr Ks 2016.139

914

Skolinspektionen – remissvar angående ansökan från Magelungen
Utveckling AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola, Magelungens Gymnasium Uppsala, i Uppsala
kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt B006
att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Magelungen Utveckling ABs ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Magelungens Gymnasium
Uppsala, i Uppsala kommun samt
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Bakgrund
Ärende Dnr 32-2016:732
Magelungen Utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Magelungens
Gymnasium Uppsala, i Uppsala kommun från och med läsåret 2017/2018.
Ansökan avser nyetablering av följande nationella program.
- Samhällsvetenskapsprogrammet
Elevantalet uppgår år 1 till 15 elever. Fullt utbyggt år 2019 omfattar verksamheten
46 elever.
Yttrande ska senast den 12 maj 2016 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Yttrande föreligger den 23 mars 2016 från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen
regi eller i närliggande kommun genom samverkansavtal. Vi har stora problem att
med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En
allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra
kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning
som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och/eller genom
samverkan med närliggande gymnasieorganisationer.
forts
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20 forts.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr Ks 2016.139

handl nr 1006

Skolinspektionen – remissvar angående ansökan från Thoren Innovation
School AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola, Thoren Innovation School Uppsala, i Uppsala
kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt B006
att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Thoren Innovation School ABs ansökan om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Thoren
Innovation School AB Uppsala, i Uppsala kommun samt
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Bakgrund
Ärende Dnr 32-2016:838
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren
Innovation School AB Uppsala, i Uppsala kommun från och med läsåret
2017/2018.
Ansökan avser utökning av befintliga nationella program.
- Teknikprogrammet
- Estetiska programmet
- El- och energiprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
Elevantalet uppgår år 1 till 52 elever. Fullt utbyggt år 2019 omfattar verksamheten
156 elever.
Yttrande ska senast den 12 maj 2016 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Yttrande föreligger den 23 mars 2016 från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen
regi eller i närliggande kommun genom samverkansavtal. Vi har stora problem att
med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21 forts.
En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra
kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning
som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och/eller genom
samverkan med närliggande gymnasieorganisationer.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom

KOMMUN

14 (26)

2016-04-04

§ 22

Dnr Ks 2016.139

handl nr 1030

Skolinspektionen – remissvar angående ansökan från Lärande i
Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola, Realgymnasiet, i Uppsala
kommun
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt B006
att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Lärande i Sverige ABs ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Uppsala
kommun samt
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Bakgrund
Ärende dnr 32-2016:896
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Realgymnasiet, i Uppsala kommun, från och med läsåret 2017/2018.
Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program.
- Handels- och administrationsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
- Bygg och anläggningsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
Elevantalet uppgår år 1 till 35 elever. Fullt utbyggt år 2019 omfattar verksamheten
105 elever.
Yttrande ska senast den 12 maj 2016 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Yttrande föreligger den 23 mars 2016 från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen
regi eller i närliggande kommun genom samverkansavtal. Vi har stora problem att
med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22 forts.
En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra
kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning
som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och/eller genom
samverkan med närliggande gymnasieorganisationer.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom

KOMMUN

2016-04-04
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16 (26)

Dnr Ks 2016.139

handl nr 1151

Skolinspektionen – remissvar angående ansökan från Development
through Education and Culture in Uppsala, (DEDUCU) ekonomisk förening
om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola, Svenska ekonomi- och handelsskolan i Uppsala, i Uppsala
kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt B006
att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att
avstyrka Development through Education and Cultur in Uppsala, (DEDUCU)
ekonomisk förenings ansökan om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola, Svenska ekonomi- och
handelsskolan i Uppsala, i Uppsala kommun samt
att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen.
Bakgrund
Ärende Dnr 32-2016:1151
Development through Education and Cultur in Uppsala, (DEDUCU) ekonomisk
förening har hos Skolinspektionen ansökt om godkänänande som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Svenska ekonomi- och
handelsskolan i Uppsala, i Uppsala kommun från och med läsåret 2017/2018.
samt
Ansökan avser nyetablering av följande nationella program.
- Handels- och administrationsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
Elevantalet uppgår år 1 till 60 elever. Fullt utbyggt år 2019 omfattar verksamheten
180 elever.
Yttrande ska senast den 12 maj 2016 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Yttrande föreligger den 23 mars 2016 från utbildningschef Henrik Hedqvist.
Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen
regi eller i närliggande kommun genom samverkansavtal. Vi har stora problem att
med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23 forts.
En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra
kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning
som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och/eller genom
samverkan med närliggande gymnasieorganisationer.
Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas.
Delges
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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18 (26)

Dnr Ks 2016.279

11.1.2.1

Programutbud vid Högbergsskolan läsåret 2016/2017

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt B 006
att till höstterminen 2016 inte starta årskurs 1, Industritekniska programmet, vid
Högbergsskolan med anledning av för få sökanden.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 210/2015 beslutat om gymnasieskolans organisation
läsåret 2016/2017, med följande program:
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Antagning till Högbergsskolan är av kommunstyrelsen delegerat till Gymnasieantagningen i Uppsala kommun och är gemensam för samtliga kommuner i
Uppsala kommuns samverkansområde. Ansökan till gymnasieskolan görs i
februari och eventuella förändringar kan göras under omvalsperioden i maj.
Förändringar i kommunens programutbud måste meddelas Gymnasieantagningen
i Uppsala kommun innan omvalsperiodens början. Detta då elever som sökt
program som inte kommer att starta ska ha möjligheten att söka och komma in på
ett annat program.
Ansökningsstatistiken efter första sökomgången visar att det industriteiniska
programmet efter avslutad ansökningsomgång har fyra (4) sökande. Av dessa var
det endast en (1) elev som vid ansökningstillfället var behörig till utbildningen.
För att kunna bedriva kostnadseffektiv undervisning av god kvalitet krävs en
grupp om minst sex (6) elever och tidigare praxis har varit att endast program med
sex – åtta (6-8) sökande efter första sökomgången ska starta.
forts.
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§ 24 forts.
Skolledningen på Högbergsskolan och utbildningschefen har i yttrande den
29 mars 2016 föreslagit att ej starta det Industritekniska programmet till hösten
2016.
Delges
Rektorer Högbergsskolan
Utbildningschef Henrik Hedqvist
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§ 25
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks 2016.210
handl nr 1440
Uppdrag enligt 30 § Hälso- och sjukvårdslagen till medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska inom Elevhälsoenheten.
Dnr Ks 2016.
Vuxenutbildningen – rektor har enligt förordningen vuxenutbildning (2011:1108)
beslutat om inrättande av orienteringskurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen, 200 poäng, inom
- samhällskunskap, historia, geografi och religion samt
- kemi, fysik och biologi.
Kurserna syftar till att ge de studerande öka begreppskunskap inom respektive
ämne samt att utveckla sin analytiska förmåga. Kurserna ska utgöra en grund för
vidare studier inom vuxenutbildningen.
Dnr Ks 2016.133
handl nr 1346
Skolinspektionen har översänt beslut avseende anmälan o m skolsituation för en
elev vid en grundskola i kommunen. Skolinspektionen lämnar anmälan till
kommunen för utredning och eventuella åtgärder.
Dnr Ks 2016.139
handl nr 1759
Skolinspektionen har översänt beslut om återkallande av godkännande för
Lärande i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella
el- och energiprogrammet med inriktningen dator och kommunikationsteknik,
barn- och fritidsprogrammet med inriktningen fritid och hälsa, estetiska
programmet med inriktningen estetik och media, hantverksaprogrammet med
inriktningen frisör samt teknikprogrammet med inriktningen informations- och
medieteknik vid den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet 2 i Gävle
kommun. Godkännandet återkallas från och med den 22 mars 2016.
Dnr Ks 2015.913
handl nr 1522
Skolverket har översänt beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för extra
platser yrkesvux och komvux hösten 2015.
forts.
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§ 25 forts.
Dnr Ks 2015.913
handl nr 1523
Skolverket har översänt beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för
yrkesinriktad och viss teoretisk utbildning på gymnasial nivå bidragsåret 2015.
Dnr Ks 2015.913
handl nr 1786
Skolverket har översänt beslut om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med SFI och svenska som
andraspråk på grundläggande nivå, bidragsåret 2016.
Dnr Ks 2016.27
handl nr 1654
Skolverket har översänt beslut om utbetalning av statsbidrag för maxtaxa inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för mars 2016.
Dnr Ks 2016.242
handl nr 1740
Skolverket har översänt beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare 2016/17.
Dnr Ks 2016.132
handl nr 1769
Skolverket har översänt beslut om statsbidrag för handledare inom Läslyftet för
läsåret 2016/17.
Dnr Ks 2015.884
handl nr 1649
Arbetsmiljöverket har översänt information efter tidigare tillsyn vid förskolan
Grodan. Arbetsmiljöverket har konstaterat att förskolan nu uppfyller kraven och
har därför avslutat ärendet.
Dnr Ks 2015.828
handl nr 1650
Arbetsmiljöverket har översänt information efter tidigare tillsyn vid förskolan
Solgläntan. Arbetsmiljöverket har konstaterat att förskolan nu uppfyller kraven
och har därför avslutat ärendet.
Dnr Ks 2015.829
handl nr 1847
Arbetsmiljöverket har översänt information efter tidigare tillsyn vid förskolan
Grodan. Arbetsmiljöverket har konstaterat att förskolan nu uppfyller kraven och
har därför avslutat ärendet.
__________
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§ 26
Meddelanden

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2016.169
1.8.1
Arbetsförmedlingen har tillsammans med Migrationsverket och Läns-styrelserna
skickat information om planering för mottagande av nyanlända för bosättning
under 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 1126
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polisen och Sveriges kommuner och landsting
har gemensamt reviderat boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.
Tillgänglig online: https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/201601-27-samverkan-i-lokalt-brottsforebyggande-arbete.html
Ks 2015.131
1.6.3
Brottsofferjouren Uppsala län har översänt sin verksamhetsberättelse med bokslut
för verksamhetsår 2015, verksamhetsplan för 2016 samt budget.
Ks 2016.1
Handl nr 1756
Försvarsmakten har skickat information om ny övningsserie i Gävle och
Karlholm.
Ks 2014.269
Handl nr 1560
Kronofogden har översänt information gällande sekundärfördelning angående
Tierps Arena.
Ks 2014.151
2.12
Leader Upplandsbygd har översänt information om sitt fortsatta arbete med
landsbygdsutveckling inom Upplandsbygd och sin slutrapport inom
driftkostnadsåtgärden programperiod 2007-2014.
Ks 2016.142
1.6.3
Länsstyrelsen i Stockholms län har skickat ett beslut angående utbetalning av
statsbidrag på 660 000 kronor till Tierps kommun för att kommunen ingår i
förvaltningsområdet för finska språket.
forts.
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§ 26 forts.
Ks 2015.1039
Handl nr 1648
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat en snabbrapport gällande inlämnade svar i
bostadsmarknadsenkäten.
Ks 2016.1
Handl nr 1697
Länsstyrelsen i Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för
fornlämning RAÄ 35:1, Tierps socken, fastigheten Årsta 12:1 Tierps kommun.
Ks 2016.224
9.4
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en bekräftelse av anmälan om
transport av farligt avfall för Tommys Smide och Gräv AB. Anmälan är giltig till
den 11 mars 2021.
Ks 2016.1
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt information om KOMPIS - en möjlighet
för kommuner att planera havet. KOMPIS-bidraget - kommunal planering i
(statlig) samverkan.
Ks 2016.731
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar en lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 726, Tierps kommun.
Ks 2016.184
Hand nr 1238
Naturvårdsverket har översänt Europeiska miljöbyrån (EEA):s rapport
Miljösignaler 2015 – Att leva i ett klimat i förändring. Tillgänglig online:
http://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2015/omfattande-rapport
(klicka på PDF och fyll i din e-postadress så skickas den till dig.)
Ks 2016.1
Handl nr 1645
NFT Öst har översänt kallelse och handlingar till sitt årsmöte den 31 mars 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 1232
Sveriges kommuner och landsting har skickat Jäv och beroende – Enkät om miljöoch hälsoskydd i kommunerna 2015. Tillgänglig online:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/jav-och-beroende.html
Ks 2016.218
1.3.6
Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelsen meddelar i meddelande nr
3/2016 att styrelsen godkänt överenskommelse med staten om vision e-hälsa
2025.
forts.
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§ 26 forts.
Ks 2016.165
13.3.3
Tierps kommun har tecknat en överenskommelse med Tierps kommun-fastigheter
AB angående kostnadsteckning för ombyggnation till HVB-hem
Ks 2016.1
Hand nr 1448
Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot tobak, tplr och HFS har översänt Tobacco
endgame rökfritt Sverige 2025. Ett kunskapsunderlag med bakgrundsfakta för
kommuner som vill medverka till en minskad rökning i Sverige – och därmed
förbättrad folkhälsa.

Cirkulär SKL
- 16:6 Ny metod att föreslå internränta för år 2017
-

16:7 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019

-

16:8 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunala anläggningar

-

16:10 Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den
januari 2016

Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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§ 27
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist informerade om följande från verksamheten:
Marknadsföring av Tierps skolor
Utbildningschefen visar en artikel från tidningen Dagens Nyheter om skolor och
lärarbehörigheten i vår kommun.
Högbergsskolan
Inför hösten 2016 blir det enbart en klass i vård- och omsorgsprogrammet.
Tidigare år har det varit två klasser.
Vallskoga förskola
Vallskogas lokaler har fuktskador. Bygglov är klart för ersättningslokaler som
beräknas vara klara till den 17 maj 2016. Under tiden har man lånat Öppna
förskolans lokaler vid Björkgården för en tillfällig placering och personal och barn
har även erbjudits plats i andra förskolor i Tierps köping.
Ordföranden tackade för informationen.
__________
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Dnr Ks 2016.230

2.9.5

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar inför läsåret 2016/2017

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal mellan Tierp och
Älvkarleby kommuner avseende gymnasieutbildningar med start höstterminen
2016.
Bakgrund
Tierps kommun har sedan tidigare samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar med följande närliggande kommuner, Gävle, Uppsala, Älvkarleby och
Östhammar.
Älvkarleby kommun har föreslagit en ändring av nuvarande gymnasiesamverkansavtalet mellan Älvkarleby och Tierps kommun. Man vill utöka avtalet till
att gälla samtliga nationella program som bedrivs i respektive kommun från
nuvarande:
Fordon- och transportprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet och
Estetiska programmet.
Föreligger förslag till samverkansavatal avseende gymnasieskolan mellan
Älvkarleby kommun och Tierps kommun.
__________
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