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H
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(
Torgny Helgesson
Åsa Sikb
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§ 36
D
Delgivning

Beslut
B
U
Utskottet
barrn och ungddom beslutaar
a lägga info
att
ormationen till handlin
ngarna.
B
Bakgrund
Dn
nr Ks 2016.192
handl nr
n 2705
F
Förvaltnings
srätten i Upppsala har öv
versänt undeerrättelse avvseende C Företaget
F
ekonomisk förenings
f
övverklagandee av utskotteets tidigare beslut. Yttrrande över
h
handlingen
är
ä expedieraad till Förvaaltningsrätteen i Uppsalaa den 23 maaj 2016.
Dn
nr Ks 2016.404
handl nr
n 2775,
Barn- och elevombudet (BEO) har den 5 april 2016 tagit emot en anm
B
mälan
g
gällande
kränkande behhandling vid
d en grundsk
kola i vår koommun. BE
EO begär
y
yttrande
från
n huvudmannnen och ön
nskar svar på de12 frågoor. Yttrandee föreliggerr
d 31 maj 2016
den
2
från orrdföranden i utskottet.
Dn
nr Ks 2016.435
handl nr
n 2904
B
Barnoch elevombudet har tagit em
mot en anmälan den 7 aapril 2016 avseende
a
k
kränkande
behandling vvid en grund
dskola. Anm
mälaren har återkallat sin
s anmälan.
B
BEO
utrederr därför intee ärendet occh avskriver detsamma..
Dn
nr Ks 2016.461
n 3111
handl nr
Innspektionen
n för vård occh omsorg, IVO, har den 2 juni 20016 översän
nt beslut efteer
tiidigare tillsy
yn den 29 m
mars 2016 vid
v HVB Beergis. IVO aavslutar ären
ndet.
T
Tillsynen
haar huvudsakl
kligen visat att
a arbe4tet i de granskkade delarnaa är
o
organiserat
så
s att de möj
öjliggör en trygg
t
och sääker vård.
Dn
nr Ks 2016.463
handl nr
n 3127
Innspektionen
n för vård occh omsorg, IVO, har den 3 juni 20016 översän
nt meddelannde
o inspektio
om
on. IVO harr beslutat attt genomföraa en tillsyn den 7-8 sep
ptember 20116.
T
Tillsynen
om
mfattar i huvvudsak gran
nskning av nämndens
n
hhandläggnin
ng av personner
m
mellan
15-25
5 år inom m
missbruks- och
o beroend
devården.
foorts.
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§ 36 forts.
Dn
nr Ks 2016.447
handl nr
n 2972
Skolinspektiionen har deen 25 maj 2016 tagit em
S
mot en anonnym anmälaan mot
g
gymnasiesko
olan. Av anm
mälan fram
mgår att ett klagomål
k
läm
mnats in tilll kommunenn
föör utredning
g. Skolinspeektionen av
vskriver ären
ndet.
Dn
nr Ks 2016.139
handl nr
n 2899
S
Skolinspekti
ionen har deen 23 maj 2016 översän
nt beslut avvseende ansö
ökan om
g
godkännand
e som huvuudman för Lärande
L
i Sv
verige AB föör gymnasieeskola vid
R
Realgymnas
iet i Gävle kkommun. Godkännand
G
de gäller förr utbildning som startarr
efter den 30 juni 2016.
Dn
nr Ks 2016.139
n 2900
handl nr
Skolinspektiionen har deen 23 maj 2016 översän
S
nt beslut avvseende återrkallande avv
g
godkännand
e för Lärandde i Sverigee AB som huvudman
h
föör gymnasieeskolan
reealgymnasiet i Gävle kkommun. Go
odkännandeet återkallass från och med
m den 1 juuli
2
2016.
Dn
nr Ks 2016.1
handl nr
n 3098
S
Skolinspekti
ionen har övversänt info
ormation om
m att under hhösten göra en enkät med
m
elever, föräld
drar och perrsonal på vååra skolor. Enkäten
E
skaa besvaras av
a elever i
g
grundskolan
ns årskurs 5 och 9 samt gymnasiesk
kolans år 2,, vårdnadshavare till
elever i försk
koleklass, ggrund- och grundsärsko
g
ola samt peddagogisk peersonal i
g
grundoch gymnasiesko
g
ola.
nr Ks 2016.426
handl nr
n 2864
Dn
Skolverket har
S
h översäntt beslut den 16 maj 201
16 avseendee statsbidrag
g för mindree
b
barngrupper
i förskolann för läsåret 2016/17.
Dn
nr Ks 2016.441
handl nr
n 2945
S
Skolverket
har
h översäntt beslut den 27 maj 201
16 avseendee statsbidrag
g för hjälp
m läxor elller annat skkolarbete 20
med
016 för huvu
udmän inom
m skolväsen
ndet.
Dn
nr Ks 2016.464
handl nr
n 3152
Skolverket har
S
h översäntt beslut den 31 maj 201
16 avseendee statsbidrag
g till
h
huvudmän
fö
ör Entreprennörskap i sk
kolan år 201
16.
Dn
nr Ks 2016.467
handl nr
n 3187
Skolverket har
S
h översäntt beslut den 2 juni 2016
6 avseende sstatsbidrag för Lärarlyfftet
III vårtermineen 2016.
foorts.
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§ 36 forts.
Dn
nr Ks 2016.317
handl nr
n 3267
Skolverket har
S
h översäntt beslut den 3 juni 2016
6 avseende sstatsbidrag till
skkolhuvudm
män som inräättar karriärsteg för läraare under biidragsåret 2015/2016.
2
Dn
nr Ks 2015.253
handl nr
n 3287
Skolverket har
S
h den 7 junni 2016 öveersänt beslut avseende sstatsbidrag för
p
personalförs
tärkningar iinom elevhäälsan för år 2015.
Dn
nr Ks 2016.
S
Skolverket
har
h översäntt rapport Beeskrivande data
d 2015.

handl nr
n

Dn
nr Ks 2015.1072
handl nr
n 3399
Migrationsverket har deen 9 juni 20
M
016 översäntt beslut avseeende ansök
kan om
ersättning fö
ör utbildningg i grundsko
ola.
_
_________
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§ 37
M
Meddelande
en

Beslut
B
U
Utskottet
barrn och ungddom beslutaar
a lägga med
att
ddelandenaa till handlin
ngarna.
B
Bakgrund
Dn
nr Ks 2014.151
Handl nr 2863
L
Leader
Uppllandsbygd hhar skickat en
e inbjudan
n till sin avsllutande stäm
mma den 200
juuni 2016 dåå föreningenn upplöses.
Dn
nr Ks 2016.1
Handl nr 2977
Länsstyrelseen i Uppsalaa län har meed stöd av 2 kap 12 § K
L
Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat
b
om tillstånd för Bergvik Skog
S
Öst AB
B till ingrep
pp inom
foornlämning RAÄ 517, Vendels so
ocken, fastig
gheten Hov 1:35, Tierp
ps kommun.
F
Föryngrings
åtgärderna bbegär enligtt anmälan en
e torplämniing.
Dn
nr Ks 2016.1
Handl nr 3424
Länsstyrelseen i Uppsalaa län har meed stöd av 2 kap 12 § K
L
Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat
b
om tillstånd för Bergvik Skog
S
Öst AB
B till ingrep
pp i
foornlämningsområde tilll fornlämningarna RAÄ
Ä 103:1 ochh 600, Österrlövsta
soocken, fastiigheten Östeerlövsta 5:7
7, Tierps kom
mmun. Föryyngringsåtg
gärderna berrör
enligt anmällan ett förhisstoriskt grav
vröse o forn
nlämningsom
mrådet till en
e boplats.
Dn
nr Ks 2016.1
Handl nr 3101
Länsstyrelseen i Uppsalaa län har meed stöd av 2 kap 12 § K
L
Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat
b
om tillstånd för Örbyhus Gods
G
AB tilll ingrepp in
nom
foornlämning RAÄ 538, Vendels so
ocken, fastig
gheten Berggby 2:5, Tierps kommuun
föör föryngrin
ngsåtgärder . Föryngringsområdet berör
b
en torrplämning och
o en
fäärdväg.
Dn
nr Ks 2016.482
Handl nr 3417
Länsstyrelseen i Uppsalaa län har skiickat ett besslut gällandee jakttider för
L
f älg
a
avseende
de av Länsstyyrelsen i Upp
psala län inrättade älgfförvaltningss-områdena
jaaktåret 2016
6/2017.
Dn
nr Ks 2016.224
Handl nr 2692
L
Länsstyrelse
en i Uppsalaa län har skiickat en bek
kräftelse av anmälan om
m transport av
faarligt avfalll. Anmälan är giltig till den 4 maj 2021.
2
foorts.
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§ 37 forts.
Dn
nr Ks 2015.1028
Handl nr 2971
L
Länsstyrelse
en i Uppsalaa län har öveersänt ett beeslut gällandde prövotid
ds-utredninggar
röörande skju
utbana inom
m Marma skjjutfält i Tierrps och Älvvkarleby kom
mmuner.
Dn
nr Ks 2016.457
Handl nr 3106
L
Länsstyrelse
en i Uppsalaa län har öveersänt en beegäran gällaande uppföljjning av
tiillsyn enligtt Miljöbalkeen.
Dn
nr Ks 2016.443
Handl nr 2952
Länsstyrelseen i Västmannlands län har
L
h skickat genomföran
g
nde av vatteenm
myndigheter
rnas åtgärdssprogram – sammanställning av m
myndigheterss och
k
kommuners
redovisningg av genomförda åtgärd
der 2015.
Dn
nr Ks 2016.1
Handl nr 2684
M
Migrationsv
erket har skkickat inform
mation angåående föränndringar i lag
g (1994:1377)
o mottagan
om
nde av asylssökande m.ffl. (LMA).
Dn
nr Ks 2016.454
Handl nr 3079
Migrationsverket har skkickat inform
M
mation om att
a de har beeslutat om tilldelning
t
i
raamavtalsupp
phandling aav tillfälligaa asylboendeen.
Dn
nr Ks 2016.378
Handl nr 2973
Polisen har översänt
P
ö
en kopia på ettt tillståndsb
bevis enligt ordningslag
gen gällandde
skkyddsjakt i detaljplaneelagt områdee.

Cirkulär SK
C
KL
- 16:19 Överenskom
Ö
mmelse om ändringar
ä
i Bestämmels
B
ser för train
neejobb
- 16:20 Överenskom
Ö
mmelse om ändringar
ä
i Bestämmels
B
ser för arbettstagare i
arbetsliv
vsintroduktiion - BAL 16
1
- 16:27 Vägledning
V
fför erhållan
nde av statsb
bidrag för ökkat bostadsb
byggande
- 16:28 Försöksverkssamhet med
d tidsbegrän
nsad anställnning enligt skollagen
- 16:29 Sotningsindeex 2016
- 16:31 Arbetsdomst
A
tolens dom 2016 nr 26, fråga om bberäkning av
v den förhöjjda
ersättnin
ngen
- 16:32 Omplacering
O
g i samband
d med arbetssbrist
C
Cirkulären
finns
fi
tillgänggliga på: htttp://brs.skl.se/skbibl/brrsbibl_cirk.h
htm

Ordf
O sign

Ju
usterandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragssbestyrkande

SA
AMMANTRÄ
ÄDESPROTO
OKOLL
Utsskottet barrn och ungd
dom
20160621

7 (8)

§ 38
In
nformation
n från produ
uktionen

Beslut
B
U
Utskottet
barrn och ungddom beslutaar
a lägga info
att
ormationen till handlin
ngarna.
Bakgrund
B
S
Skolchef
Heelena Car occh utvecklin
ngsledare Leennart Hillbberg informeerade följannde
frrån verksam
mheten:
Prognos
P
P
Prognosen
fö
ör verksamhheterna visaar på ett noll-resultat viid årets slut.
Personalsitu
P
uationen
A
Anette
Danieelsson är nyyanställd som rektor vid Centralskkolan och bö
örjade sin
tjjänst den 31
1 maj 2016.
Carina Rudo
C
olf Lundbergg är tillförordnad rekto
or vid Högbeergsskolan under ett årr.
R
Rekrytering
påbörjas föör en biträdaande rektor vid Högberrgsskolan.
SSommarskollan
S
Sommarskol
lan vid Asp enskolan haar i år 60 eleever, varav 29 elever är
ä från år 9 och
o
reesterande ellever från årr 8 och gym
mnasieskolan
n.
Centralskolaan har man uppnått godda resultat, alla elever är
ä
Innom rektorssområde 3 C
b
behöriga
till gymnasiet..
SStatsbidrag
S
Statsbidrag
pågår
p
för
- Minskade grupper
g
i föörskolan
- Karriärtjän
nster
- Lärarlönesaatsningen
- Nytt statsbiidrag - Satssning på Frittidshem, an
nsökan är inl
nlämnad till Skolverket.
Ung Företag
U
gsamhet
E Ungt Förretag från H
Ett
Högbergssko
olans fordon
nsprogram llyckades ta sig till SM-fiinal och plaacerades på 3:e plats.
foorts.
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§ 38 forts.
Teknik-colleg
T
ge
T
Tierp,
Östhaammar och U
Uppsala kom
mmuner sam
mverkar tilllsammans med
m olika
fööretag i Tek
knikcollege.. Nuvarandee finansierin
ng upphör i februari 20
017. Under
n
nästa
år kom
mmer regionnkommunen
n att ta över ansvaret föör Teknik-co
ollege.
Teo Härén
T
F
Författare
occh talare som
m föreläser om kreativiitet kommer
er till Aspen
nskolan den
2 septembeer 2016. Eveentuellt delttagande från
27
n ledamöterr anmäles tilll ordförandde
K
Kenneth
Gun
nnarsson.
Avslutning
A
O
Ordföranden
n tackade föör informatio
on och tack
kade ledamööter för våreens möten och
ö
önskade
trev
vlig sommarr.
_
__________
_
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