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Plats och tid

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl.08.30– 12.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Henrik Hedqvist, utbildningschef
Lennart Hillberg, utvecklingsledare
Kerstin Jonasson, sekreterare

Utses att justera

Åsa Sikberg

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer 1 -10
Sekreterare

Kerstin Jonasson

Vidimerande

Ordförande

Kenneth Gunnarsson
Justerande

Åsa Sikberg

BEVIS OM ANSLAG

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

Utskottet barn och ungdom

Sammanträdesdatum

2015-01-21

Datum då anslaget sätts upp

2015-01-

Datum då anslaget tas ned

2015-02-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

1 - 10

Underskrift

Kerstin Jonasson
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1
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Dnr Ks 2014.939

2.11.1

Ansökan om kvällsomsorg

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att avslå N.Ns. ansökan omkvällsomsorg för sin son N.N.
Reservation
Åsa Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Bakgrund
N.N. har i skrivelse den 7 december 2014 överklagat rektors beslut avseende
ansökan om kvällsomsorg för sin son. N.N. ansöker om kvällsomsorg en kväll i
veckan.
Föreligger yttrande den 5 januari 2015 från utvecklingsledare Lennart Hillberg.
Av yttrandet framgår att ansökan bör avslås då kvällsomsorg inte kan ges inom
ramen för den ordinarie fritidshemsorganisationen.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) yrkar att utskottet barn och ungdom beslutar
att bevilja N.N. ansökan om barnomsorg utanför ordinarie öppettider
(kvällsomsorg) en gång i veckan.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på utskottet barn och ungdoms förslag samt
Åsa Sikbergs yrkande. Ordföranden konstaterar att utskottet antagit föreliggande
förslag.
Delges
N.N.
Rektor Ro 2
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2.11.1

Överklagande av skolskjutsbeslut

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt U Allmänt
att bevilja skolskjuts för N.N. dotter N.. under månaderna november till och med
mars.
Bakgrund
N.N. har i skrivelse den 22 december 2014 överklagat rektors beslut om att avslå
busskort för sin dotter N.. Familjen bor i Månkarbo och dottern går i årskurs 4 vid
Tallbacksskolan i Månkarbo.
I överklagan hänvisas till väg 746 beskaffenhet med tung trafik, begränsad sikt,
smal vägren och höga snitthastigheter. Marianne hänvisar även till att en flicka i
samma klass som dottern har beviljats skolskjuts.
Föreligger yttrande den 5 januari 2015 från utvecklingsledare Lennart Hillberg.
Av yttrandet framgår att med hänsyn tagen till den aktuella vägsträckans
trafikförhållande och vägens beskaffenhet är omständigheterna sådan att de utgör
skäl till att bevilja skolskjuts under månaderna november till och med mars.
Delges
N.N.
Rektor Ro 3
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1.7.2

Anmälan om särskilt stöd för en grundskoleelev vid grundskola i Tierps
kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Skolinspektionen ärende Dnr 41-2013:2080.
Skolinspektionen tog den 13 februari 2013 emot en anmälan från pappan till en
elev vid en grundskola i Tierps kommun. Pappan uppgav att eleven inte får det
stöd som eleven har rätt till för att uppnå kunskapskraven.
Yttrande samt kompletterande yttranden i ärendet har expedierats till Skolinspektionen den 13 juni, 27 augusti och 13 november 2013.
Skolinspektionen har den 27 november 2014 översänt beslut med ett föreläggande
att vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses. Redovisning ska
senast den 26 januari 2015 vara Skolinspektionen tillhanda.
Vid dagens sammanträde rapporterade utvecklingsledare Lennart Hillberg om
samarbetet med rektor för att färdigställa ett yttrande med svar på de frågor som
Skolinspektionen har begärt. Yttrandet kommer att undertecknas av ordföranden
och delges vid nästa sammanträde.
Delges
Utvecklingsledaren/Rektor
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§ 4
Val av representanter i programråd vid gymnasieskolan Högbergsskolan

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att under mandatperioden 2015 – 2018 utse följande ledamöter till respektive
programråd vid Högbergsskolan
Programråd
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskaps-/Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Ledamöter
Kenneth Gunnarsson
Alexander Karlsson
Åsa Sikberg
Christer Niklasson
Alexander Karlsson
Torgny Helgesson
Sara Sjödal
Anna Grimberg
Åsa Sikberg

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har § 33/99 beslutat att inrätta programråd vid
varje yrkesförberedande program vid gymnasieskolan, Högbergsskolan i Tierp.
Programråden består av representanter från utskottet barn och ungdom, lärarna,
eleverna, arbetsgivarens intresseorganisationer, fackliga organisationer,
arbetsförmedlingen samt från del lokala näringslivet.
Programråden träffas en gång per termin. Programledaren är ansvarig och
sammankallande till träffarna. Högbergsskolan har för närvarande 10 programråd.
Delges
Högbergsskolan (rektor, bitr.rektor, programlagsledare).
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§ 5
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks 2014.791
2.11.1
Förvaltningsrätten i Uppsala har den 16 december 2014 översänt underrättelse
angående tillämpning av skollagen. Möjlighet för kommunen att lämna yttrande
över innehållet i handlingen. Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 17
december 2014 lämnat yttrande i ärendet.
Dnr Ks 2013.765
Handl nr 7066
Skolinspektionen har den 15 december 2014, dnr 43-2013:4718, översänd beslut
efter uppföljning efter tillsyn vid fritidshemmen. Skolinspektionen bedömer att
Tierps kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i
fritidshemmen har avhjälpts. Tillsynen avslutas därmed.
Dnr Ks 2014.139
Handl nr 7018
Skolinspektionen har den 11 december 2014 översänt beslut avseende ansökan om
godkännande som ny huvudman för gymnasieskola vid Livets Ords Kristna
Gymnasium i Uppsala kommun. Skolinspektionen har godkänt LOKA AB som ny
huvudman för gymnasieskola vid Livets Ords Kristna Gymnasium i Uppsala
kommun.
Dnr Ks 2014.139
Handl nr 7021
Skolinspektionen har den 11 december 2014 översänt beslut avseende
återkallande av godkännande för Stiftelsen Livets Ord som huvudman för
gymnasieskolan.
Dnr Ks 2014.147
Handl nr 6988,6989
Skolverket har översänt beslut den 4 december 2014 angående statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015 och förtydligande.
Dnr Ks 2013.165
Handl nr 7312
Skolverket har översänt beslut den 19 december 2014 angående återkrav för
statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen 2013.
forts.
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§ 5 forts.
Dnr Ks 2014.16
Handl nr 7347
Skolverket har översänt information den 29 december 2014 avseende maxtaxa och
kvalitetssäkrande åtgärder m.m.
Dnr Ks 2015.31
Handl nr 98
Skolverket har översänt beslut den 8 januari 2015 avseende maxtaxa, fastställda
bidragsramar för 2015.
Dnr Ks 2014.1
Handl nr 7490
Sveriges Kommuner och Landsting har den 12 december 2014 översänt skriften
”Stöd för att utveckla kvaliteten i fritidshem”.
__________
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§ 6
Meddelanden

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2014.911
8.3.2
Energimyndigheten har meddelat att Tierps kommun beviljas 280 000 kr för att
genomföra projektet Energi- och klimatrådgivning.
Ks 2014.943
2.11.3
Förvaltningsrätten i Uppsala har i mål nr 5175-13, 5177-13 beslutat att avslå Tierp
kommuns överklagande gällande Skatteverkets grundläggande beslut om årlig
taxering taxeringsåren 2008 och 2009.
Ks 2014.1
Handl nr 7050
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att med stöd av 3 kap 14 § och 2 kap 12 §
Kulturmiljölagen ge tillstånd till nedtagning av träd vid Karlsholmsbruks kvarn,
Karlholm 1:48, Västlands socken, Tierps kommun.
Ks 2014. 1
Handl nr 7243
Länsstyrelsen Uppsala län har för kännedom skickat en kopia på en ansökan om
lokal trafikföreskrift på enskilda vägarna tillhörande Sikhjälmakustens
vägförening i höjd med Storsand, Tierps kommun.
Ks 2014.1
Handl nr 7049
Länsstyrelsen i Uppsala län har gett Löfs Schakt AB tillstånd till yrkesmässig
vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall, enligt 36 §
avfallsförordningen (2011:927).
Ks 2014.1
Handl nr 2015.57
Länsstyrelsen i Uppsala län har gett Tierps transport och Återvinning AB tillstånd
till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall,
enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).
Ks 2014.1
Handl nr 7020
Länsstyrelsen i Uppsala län översänt två kopior på synemän enligt 9 kap
jordabalken. Personerna är behöriga 5 december 2014 till och med 15 december
2017.
forts
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§ 6 forts.
Ks 2014.1
Handl nr 7251
Sverige kommuner och landsting har översänt God revisionssed i kommunal
verksamhet 2014.
Ks 2014.911
8.3.2
Sverige kommuner och landsting har skickat rapporten Öppna jämförelser Energi
och klimat 2014 - Byggnader och transporter i kommuner och landsting.
Ks 2014.1
Handl nr 7228
Sveriges kommuner och landsting har översänt överenskommelse om stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015.
Ks 2014.151
2.12
Tierps kommun har skickat in en avsiktsförklaring – ansökan om att bilda leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020 .
Cirkulär
14:57 Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige
14:58 Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder
__________
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§ 7
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist, utvecklingsledare Lennart Hillberg informerar
följande från verksamheterna:
Ledningsorganisation
Det har under ca två års tid pågått en försöksperiod med att rektor för
rektorsområde 1 (Aspenskolan, Burksskolan, Kyrkskolan, Mehede skola) även
varit rektor för rektorsområde 4 (Ol-Andersskolan, Björkängsskolan, Hållnäs
skola). Försöksperioden kommer nu att brytas och istället så tillsäter man en t.f.
rektor i rektorsområde 4 med start den 1 februari och vårterminen ut. Senare i vår
påbörjas en rekrytering för en tillsvidaretjänst vid rektorsområde 4.
Ordföranden tackade för informationen.
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Dnr Ks 2015.88

2.9.5

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar inför läsåret
2015/2016
Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att innevarande samverkansavtal med Uppsala kommun fortsätter att gälla även
för läsåret 2015/2016
att godkänna föreliggande justering i § 4 och § 9 av samverkansavtal mellan
Uppsala och Tierps kommun att gälla för läsåret 2015/2016 samt
att innevarande samverkansavtal med Gävle, Älvkarleby och Östhammars
kommuner fortsätter att gälla även för läsåret 2015/2016.
Bakgrund
Tierps kommun har sedan tidigare samverkansavatal avseende gymnasieutbildningar med följande närliggande kommuner;
Gävle, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner.
Uppsala kommun
Justering av innevarande samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tierps
kommun har inkommit. Justeringen avser att gälla från och med läsåret 2015/2016
och avser ändring i § 4 och § 9 i samverkansavatalet.
Samverkansavtal för gymnasieutbildning läsåret 2014/15 behandlades av
kommunstyrelsen den 4 februari 2014, § 16.
Gävle kommun
Samverkansavatal för gymnasieutbildning läsåret 2014/15 behandlades av
kommunstyrelsen den 4 februari 2014, § 16.
Ingen uppsägning av innevarande avtal har ägt rum. Avtalet gäller till och med
2014-06-30 med automatisk förlängning med ytterligare ett år i sänder om
skriftlig uppsägning inte har ägt rum 6 månader före avtalstidens utgång.
Älvkarleby kommun
Samverkansavtal för gymnasieutbildningar läsåret 2012/2013 behandlades av
kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 195.
forts.
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§ 8 forts.
Ingen uppsägning av innevarande avtal har ägt rum. Avtalet upphör att gälla vid
det första läsårets slut som infaller efter det att ett år gått från dagen för
uppsägning.
Östhammars kommun
Samverkansavtal för gymnasieutbildningar och gymnasiesärskola för läsåret
2014/15 behandlades av kommunstyrelsen den 4 februari 2014, § 16.
Ingen uppsägning av innevarande avtal har ägt rum. Avtalet förlängs med ett läsår
i taget om inte någondera part före den 30 november begär inskränkning i avtalet.
__________
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Dnr Ks 2015.58

1.6.2

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2015

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2015 enligt nedanstående bilaga 1
att beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk omsorg/
skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program samt
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2015.
Bakgrund
Ekonomienheten har den 15 januari 2015 överlämnat förslag till interkommunal
ersättning och bidrag till enskild verksamhet för kalenderåret 2015.
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och
förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär också att beslut om
bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas som förvaltningsbesvär
hos allmän förvaltningsdomstol.
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en fristående
skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna verksamheten av motsvarande slag. Som underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används kommunens budget för kalenderåret
2015.
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor
består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent (1%) för
pedagogisk omsorg, respektive tre procent (3%) för övriga verksamheter. Enskilda
verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent (6%) av det totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens genomsnittskostnad för
lokaler för respektive verksamhet/skolform.
forts.
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§ 9 forts.

Bilaga 1
Pedagogisk omsorg
1-2 år >15 tim
1-2 år <15 tim
3-5 år >15 tim
3-5 år <15 tim
Förskola
1-2 år >15 tim
1-2 år <15 tim
3-5 år >15 tim
3-5 år <15 tim

Kommun, Kommun
Enskild, kr/år
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/mån
117 082
9 757
124 744
10 395
70 750
5 896
75 380
6 282
93 916
7 826
100 062
8 338
56 850
4 737
60 570
5 047
Kommun, Kommun
Enskild, kr/år
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/mån
115 109
9 592
122 595
10 216
74 720
6 227
79 580
6 632
94 915
7 910
101 088
8 424
62 604
5 217
66 676
5 556

I alla ovanstående belopp är föräldraavgiften avdragen.

Skolbarnsomsorg

Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
33 497
2 791
35 849
2 987

I alla ovanstående belopp är föräldraavgiften avdragen.

Förskoleklass
Grundskola 1-9
Tilläggsbelopp
Elevassistent
Modersmål

Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
48 859
4 072
51 791
4 316
90 191
7 516
95 603
7 967
Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
91 131
7 594
96 601
8 050
4 834
403
5 123
427

Ersättning för Svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet.

Grundsärskola,
träningsskola
Grundsärskola,
särskola

Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
301 920
25 160
320 035
26 670
262 080

21 840

277 806

23 150

forts.
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§ 9 forts.

Bilaga 1

Gymnasiesärskola,
verksamhetsträning
Gymnasiesärskola,
yrkesträning

Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
406 303
33 859
430 679
35 890
203 373

16 948

Vuxenutbildning
Särvux
Vuxenutbildning

215 576

17 965

förhandlas – ansvarig rektor
förhandlas – ansvarig rektor

Gymnasieprogram

Barn & Fritid
Bygg
Ekonomi
El
EEDAT
EEELT
Fordon
- Personbil åk 1-3
- Maskin & Transport åk
1-3
- Transport åk 1
- Transport åk 2-3
Handel
Industri
IMYRK

Kommun,
Kommun,
Enskild,
Enskild,
GY2000,
GY2011,
GY2000,
GY2011,
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
89 189
89 189
94 540
94 540
111 866
111 866
118 578
118 578
81 061
85 924
96 322
96 322
102 101
102 101
99 286
99 286
105 243
105 243
111 689
111 689
118 390
118 390

IMIND
IMSPR
Naturvetenskapligt
Vård & Omsorg
Samhällsvetenskapligt
Teknik

125 568
125 568

125 568
125 568

133 102
133 102

133 102
133 102

125 568
174 794
87 540
114 013
-

125 568
174 794
87 540
114 013
Resp
Yrkesprogram
135 289
100 755
85 444
95 252
81 964
93 537

133 102
185 282
92 792
120 854
-

133 102
185 282
92 792
120 854
Resp
Yrkesprogram
143 406
106 800
90 570
100 967
86 882
99 150

85 444
81 964
93 537

90 570
86 882
99 150

I samtliga fall tillkommer kostnader för eventuella skolskjutsar och elevers
särskilda behov av resurser.
Beträffande belopp för övriga nationella program som ej finns med här, hänvisas
till samverkansavtal med Uppsala kommun.
__________
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Uppföljning av ungdomar 16 till 20 år

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
Bakgrund
I enlighet med lag har kommuner ett uppföljningsansvar för ungdomar upp till den
dag de fyller 20 år.
Under år 2014 har kontinuerlig uppföljning gjorts på ungdomar skrivna i Tierps
kommun. Ungdomarna har inte varit skrivna på Högbergsskolan eller annan
kommuns gymnasieskola. Mer parten av dessa ungdomar har efter kontakt visat
sig antingen vara inskrivna på universitet, institutionsplacerade, studerande
utomlands, arbetande, barnlediga eller aktivt arbetssökande. I gruppen finns också
ungdomar som på grund av sina psykiska handikapp inte kunnat ta emot annat
stöd än de som har erbjudits från habilitering och psykiatri.
De ungdomar som har fått riktat stöd har fått detta genom anpassade teoretiska
studier, praktiskt arbete eller genom en kombination av de båda. Gruppen av
ungdomar som får stöd är under ständig förändring och en del ungdomar har valt
att avsäga sig alla former av riktat stöd.
Arbetet med att identifiera och följa upp de ungdomar som inte finns registrerade
eller av någon anledning inte avslutar sin utbildning pågår kontinuerligt under
hela året och är inte knutet till något specifikt datum.
Ungdomar som är födda mellan åren 1994 och 1998 och som har varit föremål för
riktade insatser har fördelats som följer;
2 st födda år 1994
5 st födda år 1995
6 st födda år 1996
1 st född år 1997
2 st födda år 1998
Föreligger sammanställning den 7 januari 2015 över ungdomar 16 till 20 år från
utvecklingsledare Lennart Hillberg.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

