Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-15.30
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande
Christer Niklasson (S)
Torgny Helgesson (S)
Åsa Sikberg (M)
Sara Sjödal (C) - ej beslutande
Anna Grimberg (C) - ej beslutande
Alexander Karlsson (V) – ej beslutande
Henrik Hedqvist, utbildningschef
Helena Car, skolchef
Lennart Hillberg, utvecklingsledare
Karina Vallström, samordnare
Annika Höök, sekreterare
Kerstin Jonasson, sekreterare
Åsa Sikberg

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

§ 46
Sammanträdesdagar år 2017

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för utskottet barn och ungdom år
2017
onsdagen den 1 februari
tisdagen den 7 mars
torsdagen den 6 april
onsdagen den 17 maj
onsdagen den 21 juni
onsdagen den 23 augusti
tisdagen den 12 september
onsdagen den 4 oktober (heldag)
tisdagen den 21 november
onsdagen den 20 december
Sammanträdestid kl. 08.30 förutom tisdagen den 7 mars som börjar kl. 13.00.
Bakgrund
Föreligger förslag till sammanträdesplan för utskottet barn och ungdom år 2017.
Delges
Utbildningschef
Verksamhetschef IFO, enhetschefer Sociala enheten
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§ 47

Dnr Ks 2016.635

Remiss – Promemorian en stadieindelad timplan i grundskolan och
närliggande frågor

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att teknikämnet bör inte ha någon egen tid alls – det är en tillämpning på andra
ämnen. Idag är ämnet teknik inkluderat i de naturorienterade ämnena, för de
yngre åldrarna samt
att i övrigt har Tierps kommun inget att anföra angående promemorian.
Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar skriftlig reservation till förmån för eget
yrkande./Bilaga/
Bakgrund
Regeringskansliet har översänt en promemoria med förslag på en stadieindelad
timplan för grundskolan och där tillhörande frågor har utarbetats inom
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
Remissvaren ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 23
november 2016.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) yrkar på avslag på Barn och Ungdoms beslut att teknikämnet
bör inte ha någon egen tid alls- det är en tillämpning på andra ämnen. I dag är
ämnet teknik inkluderat i de naturorienterande ämnena, för de yngre åldrarna.
Åsa Sikberg ställer sig bakom promemorian om en stadieindelad timplan i
grundskolan i sin helhet.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på Utskottet barn och ungdoms förslag samt
Åsa Sikbergs yrkande. Ordföranden konstaterar att Utskottet barn och ungdom
antagit föreliggande förslag.
Delges
Utbildningsdepartementet
Utbildningschef
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§ 48
Yttrande över inspektionsprotokoll från IVO dnr. 8.5-19478/2016

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt B 006
att anta yttrande över inspektionsprotokoll dnr. 8.5-19478/2016 som sitt eget och
översända detta till Inspektionen för vård och omsorg.
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inkom 2016-09-21 med ett
inspektionsprotokoll (2016-09-15 dnr. 8.5-19478/2016-7) med anledning av
genomförd tillsyn 2016-09-07 – 2016-09-08 av handläggning avseende missbruk
hos unga och unga vuxna.
Protokollet utgör underlag för IVO:s kommande beslut. Socialnämnden ombeds
därför inkomma med yttrande över materialets innehåll och eventuella faktafel
senast 21 oktober 2016. IVO kommer annars att utgå från att protokollet ger en
rättvisande bild av handläggningen.
Beslutsunderlag
Protokoll fört vid inspektion vid socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen i
Tierp dnr. 8.5-19478/2016-7
Meddelande om kommunicering, dnr. 19478/2016-9
Yttrande över inspektionsprotokoll dnr. 8.5-19478/2016
Beslut delges
Randi Graungaard, Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Sanna Tjernström, verksamhetsutvecklare, Individ- och familjeomsorg
Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning mitt
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§ 49
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks 2016.626
handl nr 5040
Yttrande avseende anmälan angående kränkande behandling vid Örbyhus skola,
Tierps kommun.
Dnr Ks 2016.404

handl nr 5069

Yttrande avseende anmälan angående kränkande behandling vid Aspenskolan,
Tierps kommun.
Dnr Ks 2016.139

handl nr 5280

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Hagströmska Gymnasiet Uppsala i Uppsala kommun.
Skolinspektionen avskriver ärendet. Vitrio AB har den 9 september 2016
meddelat Skolinspektionen att man återkallar ansökan.
Dnr Ks 2016.139

handl nr 5456

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Magelungens
Gymnasium Uppsala i Uppsala kommun. Skolinspektionen godkänner ansökan.
Dnr Ks 2016.139

handl nr 5524

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet
i Uppsala i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan.
Dnr Ks 2016.139

handl nr 5520

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thorén
Innovation School Uppsala i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår
ansökan.
Forts.
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§ forts.
Dnr Ks 2016.139

handl nr 5519

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan.
Dnr Ks 2016.139

handl nr 5518

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Gävle i Gävle kommun. Skolinspektionen avslår ansökan
Dnr Ks 2016.139

handl nr 5521

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB i Uppsala kommun.
Skolinspektionen avslår ansökan
Dnr Ks 2016.139

handl nr 5556

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Svenska
ekonomi- och handelsskolan i Uppsala i Uppsala kommun. Skolinspektionen
avslår ansökan
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§ 50
Meddelande

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Tierps kommun
Ks 2014.642
Avtal mellan Tierps kommun och Strömsberg IF.

Handl nr 4965

Ks 2014.643
Avtal mellan Tierps kommun och Tierps IF damfotboll.

Handl nr 4967

Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2014.247
Handl nr 4703
Beslut – Lokal trafikföreskrift om hastighetsänkning på Industrigatan (väg 740)
Tierps kommun.
Ks 2016.56
Beslut – Tillstånd till tävling för fordon på väg m.m.

Handl nr 4846

Ks 2016.1
Handl nr 5248
Beslut – Tillstånd enlig kulturmiljölagen (1988:950) till ingrepp i fornlämning
RAÅ 25:1, Söderfors socken, Tierps kommun, Uppsala län.
Ks 2016.56
Beslut – Tillstånd till tävling för fordon på väg m.m.

Handl nr 5314

Ks 2016.1
Handl nr 5327
Beslut – Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ 92:1 och 92:2,
Tegelmora socken, fastigheten Gyllby 1:97, Tierps kommun.
Ks 2016.1
Handl nr 5328
Beslut – Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ 515 Vendels socken,
fastigheten Holvarbo 1:1, Tierps kommun.
Forts.
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§ forts.
Ks 2016.224
Bekräftelse – av anmälan om transport av farligt avfall.

Handl nr 4890

Ks 2016.1
Handl nr 4871
Beslut – dispens för att färdas med båt inom förbudsområde i naturreservat
Båtfors i Älvkarleby och Tierps kommun.
Ks 2016.1
Handl nr 3434
Länsstyrelsen i Uppsala län – Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till
fornlämning RAÄ 1667, Österlövsta socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps
kommun.

Boverket
Ks 2016.648
Handl nr 5394
Beslut – om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Ks 2016.1
Handl nr 4650
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret
2016/2017.

Domstolsverket
Ks 2016.1
Handl nr 4998
Information – Nya patent- och marknadsdomstolar inrättas.
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§ 51
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist, Skolchef Helena Car och utvecklingsledare
Lennart Hillberg informerade följande från verksamheten:
Stöd till placerade elever i andra kommuner
Lennart Hillberg rapporterar om insatser i form av särskilt stöd i skolan till barn
placerade i andra kommuner av Tierps kommun. Tierps kommun har
uppföljningsansvar för barnet men huvudansvaret ligger på skolhuvudmannen i
kommunen barnet är placerad i.
Överföring av budgetöverskott
Frågan väcktes angående möjligheten att överföra överskott i budget från
verksamheten IFO till verksamheten Utbildning.
Personalfrågor
Lärarlönelyftet- Stadsbidrag för att höja lönerna söks nu och besked till berörda
lärare och rektorer är på gång. Några karriärstjänster utlyses. Rapport till
Utskottet barn och ungdom önskas efter varje utvärdering.
Skolgårdar
Information lämnas om öppna skolgårdar i kommunen. Rektor har ansvar för
ordningen och har även rätt att avhysa personer från skolgården om så skulle
anses lämpligt. Information om detta läggs även ut på Tierps insida (webplats).
Kvalitetsuppföljning
Uppföljning sker i höst efter att rektorer och förskolechefer har lämnat rapporter.
Dessa ska analyseras och utifrån detta kommer en rapport till utskottet den 10
november 2016.
Förskolan
Nya förskolor är på väg att byggas, men lokalsituationen är svår, särskilt i
köpingen och i Söderfors. Det har lett till att det idag är kö, men vi klarar
lagkravet genom om erbjuda plats på annan ort.
Information om syskonförtur ges efter att frågan väckts under mötet. Kommunen
försöker i största möjliga mån och i mån av plats placera syskon vid samma
förskola.
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§ forts.
Gymnasieskolan/Högbergsskolan
Information om gymnasieskolan med frågeställningen; Vilken gymnasieskola
vill vi ha i kommunen?
Gymnasieskolan är i hela landet idag konkurrensutsatt, med sjunkande
elevkullar och tomma platser. Högbergsskolan erbjuder innevarande läsår fyra
högskoleförberedande program och sex yrkesprogram med olika inriktningar.
Högbergsskolan är certifierad i Teknikcollege med Industritekniska programmet,
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Ansökan för certifiering
inom Vård och omsorgscollege lämnas in för Barn- och fritidsprogrammet samt
Vård- och omsorgsprogrammet. Högbergsskolan har även fem
introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till gymnasieskolans
nationella program.
Vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet ska samverka i befintlig verksamhet.
Förslag på hur yrkesutbildning kopplad till SFI kan se ut är också under arbete.
För att möta framtidens utbildningsbehov lämnas förslag om att ett centrum för
yrkesutbildningar byggs upp i Tierps kommun, med ytterligare uppdrag att ta
fram tids- och kostnadsplan för genomförande. Uppdrag gällande ungt
företagande i kommunen finns redan. Samverkansformerna mellan skola och
näringsliv/företagande ska förstärkas. Det gäller att möta marknadens behov i
samverkan med näringslivet t.ex. genom att se till att skolan är representerad på
företagsfrukostar och skapa de bästa förutsättningarna för Högbergsskolan.
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