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62-65

Underskrift

Annika Höök
Utdragsbestyrkande

Beslutande

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Sara Sjödal (C)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Anna Grimberg (C) - ej beslutande
Alexander Karlsson (V) – ej beslutande

Övriga
närvarande

Henrik Hedqvist, utbildningschef
Annika Höök, sekreterare
Anette Källström
Gunilla Olsson

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 62
Kvalitetsredovisning för barn och ungdom -Tierps kommun 2016

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att godkänna rapporten i sin helhet.
Bakgrund
Utbildningschefen har på sitt ansvar att årligen sammanställa en
kvalitetsredovisning vilken ingår i det systematiska kvalitetsarbetet i
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
Delges
Utbildningschef
Skolinspektionen
_________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 63
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks 2016.492

handl nr 6833

Migrationsverket har sänt över ett beslut om ersättning för utbildning i
grundskola.
Dnr Ks 2016.903

handl nr 6642

Kulturrådet har översänt beslut om bidrag till musik- och kulturskolor.
Dnr Ks 2016.739

handl nr 6603

Transportstyrelsen har översänt en tillsynsrapport gällande förarprövning.
Dnr Ks 2016.858

handl nr 6437

Uppsala kommun har översänt bilaga till samverkansavtal mellan Uppsala
kommun och Tierps kommun.
Dnr Ks 2016.433

handl nr 6856

IVO har översänt beslut Dnr: 8.5-19478/2016-10 Tillsyn av socialnämnden i
Tierps kommun. Inspektionen ställer krav på åtgärder. Vilka åtgärder som
vidtagits ska redovisas för IVO senast den 1 februari 2017
Dnr Ks 2016.728

handl nr 6634

IVO har översänt beslut Dnr:8.4.2-31251/2016-3 Tillsyn av HVB Bergis
Asyl 4. IVO avslutar ärendet.

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 63 forts.
Dnr Ks 2016.727

handl nr 6548

IVO har översänt beslut Dnr:8.4.2-31249/2016-5 Tillsyn av HVB Bergis
Asyl 3. IVO avslutar ärendet.
Dnr Ks 2016.915

handl nr 6721

Skolinspektionen har översänt beslut efter kvalitetsgranskning Dnr 4002015:6585 av utbildningen på språkintroduktion i gymnasieskolan vid
Högbergsskolan i Tierps kommun.
Dnr Ks 2016.913

handl nr 6866,
6713
Anmälan samt yttrande gällande skolsituationen för en elev vid Örbyhus
skola.
Dnr Ks 2016.852

handl nr 6317,
6567
Anmälan samt yttrande gällande skolsituationen för en elev vid Örbyhus
skola.
Dnr Ks 2016.762

handl nr 6428,
6879,6607,
6675,6936
Anmälan om kränkande behandling vid Centralskolan. Kompletteringar
samt beslut i ärendet.
Dnr Ks 2016. 928

handl nr 6843

Skolverket, Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsåret 2016
Dnr Ks 2016. 928

handl nr 6770

Skolverket, Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med SFI och svenska
som andraspråk på grundläggande nivå för bidragsåret 2016

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 63 forts.
Dnr Ks 2016. 911

handl nr 6668

Skolverket, Statsbidrag för fortbildning gällande specialpedagogiska
insatser HT 2016.
Dnr Ks 2016. 928

handl nr 6420

Skolverket, Statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller svenska
som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan för HT 2016
Dnr Ks 2016.569

handl nr 6425

Skolverket, Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör
utveckling av verksamhet för nyanlända elever för HT 2106
Dnr Ks 2016.132

handl nr 6352

Skolverket, Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret
2016/2017
Dnr Ks 2016.849

handl nr 6305

Skolverket, Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när
det gäller specialpedagogiska insatser för HT 2016
Dnr Ks 2016.242

handl nr 6950

Skolverket, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för lä-rare HT 2016
Dnr Ks 2016.858

handl nr 6994

Skolverket, Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsåret
2015/2016.
Dnr Ks 2016.810

handl nr 6992

Skolverket, Statsbidrag för lärarlönelyftet för 2016-07-01 – 2016-12-31

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 63 forts.
Dnr Ks 2016.467

handl nr 6980

Skolverket, Statsbidrag för Lärarlyftet II HT 2016
Dnr Ks 2016.945

handl nr 6892

Samverkansavtal rörande vuxenutbildning –Upplandskommuner i
samverkan (Resam)
Dnr Ks 2016.
Cirkulär 16:57, Värdesäkring av ersättnings som betalas till lärare,
skolledare m.fl som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 64
Meddelande

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2016.791
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner

Handl nr 6171

Ks 2016.1
Handl nr 6431
Beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 654, Östervåla
socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun (A 43397-2016)
Ks 2016.1
Handl nr 6453
Beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 720, Östervåla
socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun (A 44862-2016)
Ks 2016.224
Handl nr 6719
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall – Macken i Skärplinge
Ks 2016.224
Handl nr 6717
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall – Infjärdens värme AB
Ks 2016.1
Handl nr 6757
Överklagande av beslut om påförd timavgift för tillsyn enligt miljöbalken
- Länsstyrelsen avslår överklagandet
Ks 2016.1
Handl nr 6758
Överklagande av beslut om påförd avgift för prövning av tillstånd enligt
miljöbalken
- Länsstyrelsen avslår överklagandet
Ks 2016.1
Handl nr 6759
Överklagande av beslut om påförd timavgift för tillsyn enligt miljöbalken
- Länsstyrelsen avslår överklagandet
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 64 forts.
Ks 2016.1
Handl nr 6760
Överklagande av beslut om påförd timavgift för tillsyn enligt miljöbalken
- Länsstyrelsen avslår överklagandet
Ks 2016.1
Handl nr 6761
Överklagande av beslut om påförd timavgift för tillsyn enligt miljöbalken
- Länsstyrelsen avslår överklagandet
Ks 2016.56
Handl nr 6937
Tillstånd till tävling för fordon på väg m.m. – Skutskärsratten den 12 januari
2017
Ks 2016.341
Handl nr 6789, 6790, 6791
Beslut om bildande av naturreservatet Hållnäskusten i Tierps kommun samt
skötselplan
Ks 2016.235
Handl nr 6795, 6796, 6797
Beslut om bildande av naturreservatet Kapplasse i Tierps kommun samt
skötselplan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ks 2016.910
Handl nr 6665, 6666
Uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE för
2015, en sammanställning av enkätsvar
Ks 2016.960
Aktuell information om civilt försvar

Handl nr 6797

Övriga
Ks 2016.1

Handl nr 6633

Tierps Energi & Miljö AB
Kallelse/föredragningslista till extra bolagsstämma den 6 december 2016
Ks 2016.889
Handl nr 6563
Migrationsverket
Information angående effektiviseringen av handläggningen av statliga
ersättningar för asylsökande

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 64 forts.
Ks 2016.377

Handl nr 6450

Naturvårdsverket
Förhandsbesked om bidrag till maråtkomst för det planerade naturreservatet
Björns skärgård i Tierps kommun
Ks 2016.1
Handl nr 6422
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Nytt från SBU – Samverkade insatser i samhället kan minska bruk av
alkohol hos unga
Ks 2016.1
Handl nr 6663
Avfall Sverige
Intresseförfrågan angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision
Ks 2016.1
Handl nr 6664
Boverket
Meddelande om att det snart är dags att besvara Bostadsmarknadsenkäten
och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten

Ks 2016.502

Handl nr 6755

Arbetsmiljöverket
Avslutsbrev – Tierps kommun bedöms uppfylla ställda krav gällande brister
i arbetsmiljön på Grevegatan 19
Ks 2016.947
Handl nr 6912, 9613, 9614
Samordningsförbundet Uppsala län
Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län
Ks 2016.965

Handl nr 6952

UC AB
UC Näringslivsanalys 2016 - Svar på hur näringslivet utvecklas i
kommunerna
Ks 2016.1
Handl nr 6890
Havs och vattenmyndigheten
Information angående framtagandet av statliga havsplaner i Sverige

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 64 forts.
Ks 2016.939 Handl nr 6850, 6851, 6852, 6853
Vattenmyndigheterna
Information om Vattenmyndigheternas revision av åtgärdsprogram 20172021 samt sammanställning av åtgärder riktade till kommunerna i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
Ks 2016.1
Handl nr 6800
Sveriges Kommuner och Landsting
Rapport – Kritik på teknik 2016. Hur nöjd är kommuninvånaren med den
tekniska förvaltningen 2016?

__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 65
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist, Biträdande rektor Gunilla Olsson och
biträdande rektor Anette Källström informerade följande från verksamheten:
Vård och omsorgscollege
Certifieringen av Vård och omsorgscollege syftar till att genom samverkan
av lokala och nationella satsningar trygga framtida personal för
regionsbehov inom vård och omsorg, samt öka intresset att söka
utbildningen och göra vårdyrket attraktivt.
Biträdande rektor Gunilla Olsson och biträdande rektor Anette Källström
informerade om kvalitetssäkring, vilka kvalitetskriterier som ska uppfyllas
samt vilka mål som är uppsatta för 2016/2017. Nästa steg blir att certifiera
barn och fritidsprogrammet.
Kvalitetsredovisningen
Henrik Hedqvist informerar om kvalitetsredovisningen 2016 vilken ingår i
det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan. Fem punkter förs fram som medskick i arbetet med
uppföljning av kvalitetsarbetet.
1. Att omarbeta försättsbladet
2. Att utarbeta en struktur/mall för uppföljning
3. Att utveckla analysarbetet
4. Att utveckla resultatöverföring mellan det systematiska
kvalitetsarbetet och balanserad styrning
5. Att under en heldag hösten 2017 arbeta med fokus på
kvalitetsarbetet
Förskolan
Björkgårdens förskola har drabbats av mögelskador och lokalen kommer att
utrymmas. Ett informationsmöte har hållits med berörda parter och
paviljonger har beställts till början av februari 2017.

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ forts.
Grundskolan
När det gäller statistik om ranking har Tierps kommun stigit med 85 platser
gällande våra resultat utifrån socioekonomiska förhållanden.
Fyra nya karriärtjänster är på gång som gäller förstalärare vid grundskolan.
Den senaste budgetprognosen pekar mot en budget i balans.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

