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§ 69
Sammanträdesdagar år 2016
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för utskottet barn och ungdom år
2016
tisdagen den 26 januari
tisdagen den 16 februari
tisdagen den 8 mars
tisdag den 5 april
tisdagen den 17 maj
tisdagen den 21 juni
tisdagen den 23 augusti
tisdagen den 13 september
tisdagen den 4 oktober (heldag)
torsdagen den 10 november
tisdagen den 20 december
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl. 08.30.
Bakgrund
Föreligger förslag till sammanträdesplan för utskottet barn och ungdom år 2016.
Delges
Utbildningschef
Verksamhetschef IFO, enhetschefer Sociala enheten
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§ 70
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11.3.5

Ansökan om skolkort — N.N.

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U Allmänt
att med hänvisning till kommunens skolskjutsbestämmelser, lokala riktlinjer,
avslå familjen N.N. ansökan om skolkort för deras två barn.
Bakgrund
N.N. har ansökt om skolkort för sina två barn. Barnen går i årskurs 4 och 6 vid
Kyrkskolan, Tierps kyrkby.
Rektor har tidigare avslagit ansökan om skolskjuts.
Föreligger yttrande den 25 september 2015 från utvecklingsledare Lennart
Hillberg. Av yttrandet framgår att avståndet mellan hemmet och skolan är
2,7 km. Enligt gällande skolskjutsbestämmelser ska avståndet mellan hemmet
och skolan vara minst 3 km för att man ska erhålla skolkort, när man går i
årskurs 4 till 6. Ansökan om skolkort bör avslås med hänvisning till kommunens
skolskjutsbestämmelser, lokala riktlinjer.
Delges
Vårdnadshavaren
Rektor Ro 1
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§ 71

Dnr Ks 2015.735

11.3.5

Ansökan om skolskjuts i form av skoltaxi — N.N.

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U Allmänt
att med hänvisning till kommunens skolskjutsbestämmelser, lokala riktlinjer,
avslå familjen N.N.s ansökan om skoltaxi för deras son.
Bakgrund
N.N. har ansökt om skoltaxi för sin son. Sonen går i årskurs 7 vid Aspenskolan,
Tierps köping. Ansökan gäller skoltaxi från hemmet och till närmaste
busshållplats/upptagningsplats.
Rektor har tidigare avslagit ansökan om skolskjuts i form av taxi.
Föreligger yttrande den 25 september 2015 från utvecklingsledare Lennart
Hillberg. Av yttrandet framgår att sträckan till busshållplats/upptagningsplats
uppgår till ca 1950 meter. Enligt gällande skolskjutsbestämmelser är möjligheten
till dispens för lång väglängd mellan hem och upptagningsplats 2 km för elever
från och med 7:e klass. Ansökan om skoltaxi från hemmet till upptagningsplats
bör avslås med hänvisning till kommunens skolskjutsbestämmelser, lokala
riktlinjer.
Delges
Vårdnadshavaren
Rektor Ro 1
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Dnr Ks 2015.851

§ 72

Utredning av behov och förutsättningar för utökade öppettider inom
barnomsorg
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att ge utbildningschefen ett utökat uppdrag att kartlägga och följa upp behovet
av barnomsorg på obekväm arbetstid och att föreslå lösningar för att tillgodose
eventuellt ökande behov samt
att återrapportera till utskottet barn och ungdom.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2015, § 64, att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda behov och förutsättningar för utökade öppettider
inom barnomsorgen.
Föreligger utredning den 25 september 2015 från utvecklingsledare Lennart
Hillberg.
Ordföranden föreslår att ge utbildningschefen ett utökat uppdrag att kartlägga
och följa upp behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid och att föreslå
lösningar för att tillgodose eventuellt ökande behov samt att återkomma med
ärendet till utskottet barn och ungdom.
Delges

Utbildningschef Henrik Hedqvist
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1.4.1

Remiss — Skolverkets konsekvensutredning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att avstå att lämna yttrande då man stödjer förslaget till förändringar.
Bakgrund
Skolverkets remiss — dnr Ks 6.1.2-2015:977
Skolverket har den 22 september 2015 översänt remiss angående förslag till
föreskrifter om:
Ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av
slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.
Ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:50) om utformningen av
terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Skolverket remitterar förslag till förändringar i föreskrifterna om utformning av
terminsbetyg och slutbetyg. Skolverket föreslår att det ska anges på betygsdokumenten om en elev som har fatt undervisning i ett nationellt minoritetsspråk fått
betyg enligt kunskapskraven i språket som förstaspråk eller andraspråk.
Synpunkter kan lämnas till Skolverket senast den 14 oktober 2015.
Utbildningschef Henrik Hedqvist föredrar ärendet.
Delges
Skolverket, färskole- och grundskoleenheten, Fleminggatan 14, 106 20 Stockholm
Utbildningschef
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§ 74
Delgivning
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Dnr Ks 2015.291
2.11.1
Caroline och Benny Schröder har överklagat utskottets beslut avseende avslag
om skolskjuts för deras barn. Förvaltningsrätten i Uppsala har översänt dom i
mål nr 1660-15 avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förvaltningsrätten i Uppsala har beslutat att upphäva utskottets beslut den
10 mars 2015, § 11.
Dnr Ks 2015.648
2.11.1
Patric Wretling, Gryttby 301, 749 85 har överklagat utskottet barn och ungdoms
beslut den 18 augusti 2015, § 64 avseende skolskjuts för sin dotter. Överklagandet har översänts till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Dnr Ks 2015.648
2.11.1
Jannike Palm Carlsson och Bengt-Erik Carlsson, Upplanda 122, 748 94 Örbyhus
har överklagat utskottet barn och ungdoms beslut, §§ 53/2015 och 63/2015
avseende skolskjuts för deras son. Överklagandet har översänts till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Dnr Ks 2015.100
1.7.2
Skolinspektionen har översänt beslut avseende anmälan om skolsituationen för
en grundskoleelev vid en grundskola i kommunen. Skolinspektionen förelägger
kommunen att senast den 21 september 2015 vidta åtgärder så att den i ärendet
aktuella elevens rätt till särskilt stöd tillgodoser.
Ordföranden i utskottet barn och ungdom har med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt A005 lämnat yttrande till Skolinspektionen den
14 september 2015, med en beskrivning av åtgärder för att stödja eleven.
Skolinspektionen har den 28 september 2015 begärt en komplettering i ärendet.
Dnr Ks 2015.231
1.7.2
Skolinspektionen har översänt beslut avseende anmälan om kränkande
behandling avseende ett barn vid en förskola i kommunen. Av beslutet framgår
att det som anmäls är inte kränkande behandling enligt skollagen. Skolinspektionen prövar inte ärendet i övriga delar. Ärendet avslutas.
forts.
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74 forts.

Dnr Ks 2015.148
handl nr 5568
Skolinspektionen har översänt beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid ProCivitas
Privata Gymnasium AB i Uppsala kommun. ProCivitas Privata Gymnasium AB
har meddelat att man återkallar ansökan. Skolinspektionen avskriver ärendet.
Dnr Ks 2015.148
handl nr 5641
Skolinspektionen har översänt beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för särskild variant inom det estetiska området av Naturvetenskapsprogrammet vid Uppsala Waldorfgymnasium i Uppsala kommun.
Skolinspektionen godkänner utbildning avseende särskild variant inom det
estetiska området av Naturvetenskapsprogrammet.
Dnr Ks 2015.148
handl nr 5642
Skolinspektionen har översänt beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för särskild variant inom det estetiska området av Estetiska
programmet vid Uppsala Waldorfgymnasium i Uppsala kommun.
Skolinspektionen godkänner utbildning avseende särskild variant inom det
estetiska området av Estetiska programmet.
Dnr Ks 2015.148
handl nr 5643
Skolinspektionen har översänt beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Plusgymnasiet i Gävle kommun.
Skolinspektionen avslår utbildning avseende det nationella vård- och
omsorgsprogrammet vid Plusgymnasiet.
Dnr Ks 2015.148
handl nr 5672
Skolinspektionen har översänt beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Livets Ords Kristna Gymnasium i Uppsala
kommun, LOKS AB. Skolinspektionen godkänner utbildning på det nationella
Teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap och det nationella
Estetiska programmet med inriktning teater. Skolinspektionen avslår utbildning
avseende det nationella Estetiska programmet med inriktningen estetik och
media vid LOKS.
Dnr Ks 2015.148
handl nr 5668
Skolinspektionen har översänt beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasiesärskola vid Livets Ords Kristna Gymnasium i Uppsala
kommun. Skolinspektionen godkänner utbildningen på det Individuella
programmet och det nationella programmet för Administration, handel och
varuhantering vid Livets Ords Kristna Gymnasium.
forts.
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Dnr Ks 2015.148
handl nr 5700
Skolinspektionen har översänt beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Gävle kommun. Skolinspektionen godkänner utbildning på de 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 och Teknikprogrammet
med inriktningen informations- och medieteknik.
Dnr Ks 2015.148
handl nr 5751
Skolinspektionen har översänt beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Kunskapsgymnasiet i Uppsala kommun.
Skolinspektionen godkänner utbildning på det nationella Vård- och omsorgsprogrammet och det nationella Teknikprogrammet med inriktningen
samhällsbyggnad och miljö vid Kunskapsgymnasiet.
Dnr Ks 2015.749
handl nr 5460
Skolverket har översänt Rapport 422 — Undervisningstid och heltidsstudier i
gymnasieskolan. Skolverket har på uppdrag av regeringen genomfört en studie
för att ta reda på hur gymnasieskolor och skolhuvudmän ser till att eleverna får
den garanterade undervisningstiden på nationella program, samt hur elevernas
rätt till heltidsstudier tillgodoses på introduktionsprogram.
Dnr Ks 2015.1
handl nr 5473
Skolverket har översänt information om elever som är papperslösa; rätt till
utbildning. Barn som vistas i landet utan tillstånd, som är så kallat papperslösa,
har rätt till utbildning. Materialet handlar om hur deras rätt till utbildning kan
tillgodoses och hur du kan bidra till att de far en trygg och väl fungerande
utbildning.
Dnr Ks 2015.1
handl nr 5072
Skolverket har översänt information om statsbidrag för utbildning för barn som
vistas i landet utan tillstånd.
Dnr Ks 2015.1
handl nr 5869
Skolverket har översänt information om ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet
höstterminen 2015. Detta avser huvudmän som har lärare som påbörjar en kurs i
Lärarlyftet under höstterminen 2015.
forts.
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Dnr Ks 2015.31
handl nr 5927
Skolverket har översänt information om nya högsta avgiftsnivåer för maxtaxan i
förskolan och på fritidshemmen Påminnelse om uppföljning av kvalitetssäkrande åtgärder för 2015.
Dnr Ks 2015.31
handl nr 6028
Skolverket har den 28 september 2015 översänt utbetalningsmeddelande om
maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet samt
uppföljning av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder 2015.
Pärm
Inspektionen för vård och omsorg (WO) har översänt meddelande med
information om att regeringen har i regleringsbrevet från budgetåret 2015 gett
WO i uppdrag att utveckla en metod för hur myndigheten ska utöva tillsyn över
hur kommunerna fullgör sin egenkontroll. 30 kommuner fick besvara en
webbenkät med frågor som gällde egenkontroll. Utifrån svaren i enkäten gjorde
WO ett urval av sex kommuner för tillsyn. Tre utav dessa sex kommuner
kommer även att granskas med inspektion och dialog. Tierps kommun är inte
uttagen för någon inspektion från WO.
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§ 75
Meddelanden
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks

2015.437
1.6.3
Delegationen för unga till arbete har den 3 september 2015 skickat ett
meddelande om beslut om statsbidrag för utarbetande av en lokal
överenskommelse om samverkan mellan kommuner och arbetsförmedling.
Dnr Ks 2015.1
Handl nr 5485
Det har inkommit en kallelse till samrådsmöte angående myggbekämpning i
Natura 2000 nedre Dalälven.
Dnr Ks 2015.723
1.6.3
Jordbruksverket har den 25 augusti 2015 översänt ett meddelande om
utbetalning av 500 000 kronor för hållbar utveckling i fiskeområde gällande
projektet Omlöp Tämnarån.
Dnr Ks 2015.590
1.4.1
Länsstyrelsen Uppsala län meddelar med stöd av 3 kap 84 § trafik-förordningen
(1998:1276) och 2 kap 8 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) tillstånd till
SMK Uppsala för motortävlingen Rally Uppsala den 1-3 oktober 2015.
Dnr Ks 2015.160
Handl nr 5354
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från
Skärplinge Grus AB om transport av farligt avfall enligt 42 §
avfallsförordningen (2011:927). Anmälan är giltig t o m 2020-08-25.
Dnr Ks 2015.160
Handl nr 5355
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från
Lugnets Entreprenad AB om transport av farligt avfall enligt 42 §
avfallsförordningen (2011:927). Anmälan är giltig t o m 2020-08-25.
Dnr Ks 2015.160
Handl nr 5356
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från
Fäcklinge gård AB om transport av farligt avfall enligt 42 § avfallsförordningen
(2011:927). Anmälan är giltig t o m 2020-08-25.
forts.
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Dnr Ks 2015.1
Handl nr 5073
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för
fornlämningarna RAÄ 122:1 och 122:2, Österlövsta socken, fastigheten
Österlövsta 1:1, Tierps kommun.
Dnr Ks 2015.1
Handl nr 5154
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för
fornlämningarna RAÄ 1140, Österlövsta socken, fastigheten Österlövsta 5:7,
Tierps kommun.
Dnr Ks 2015.1
Handl nr 5242
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en kopia på ett beslut gällande Erasteel
Kloster AB. Länsstyrelsen godkänner med stöd av 26 kap. 9 §, 10 kap. 1 och 2
§§ och 2 kap. 3 och 8 §§ miljöbalken redovisningen av utförda
efterbehandlingsåtgärder genom övertäckning av rökgasstoft vid Ingså deponin
på fastigheten Söderfors bruk 1:128, Tierps kommun.
Dnr Ks 2015.679
Handl nr 5276
Mellanskog skogsägarna har den 25 augusti 2015 översänt en bekräftelse på
uppsägning av Tierps kommuns medlemskap.
Dnr Ks 2015.1
Handl nr 5903
Migrationsverket har den 23 september 2015 översänt information om det ökade
behovet av boendeplatser.
Dnr Ks 2015.1
Handl nr 5601
Regeringen har skickat en inbjudan till samråd kring Kulturskole-utredningen
(Ku 2015:02) i Göteborg den ldecember 2015.
Dnr Ks 2015.805
2.11
Sterner Law har skickat ett brev angående uthyrningsförbud gällande Pesarby
2:112 och överlåtelseförbud gällande fastigheterna Pesarby 2:107, 2:108, 2:109,
2:110, 2:24 och 2:112, 2:129, Tobo 1:57 och 1:58.
Dnr Ks 2015.1
Handl nr 5872
Svenskt Näringsliv har skickat tidningen "Företagsklimat 2015" som innehåller
ranking av kommunernas företagsklimat år 2015.
forts.
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Dnr Ks 2015.778
Handl nr 5689
Sveriges kommuner och landsting har skickat Öppna jämförelser företagsklimat 2015 — en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
Finns tillgänglig att läsa online här: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppnajamforelser-foretagsklimat-2015.html
Dnr Ks 2015.774
8.2.2
Tierps kommun har skickat "Declaration if support from the competent
authority" gällande projektet Life Älväng. Deklarationen är en viljeyttring att
kommunen stödjer projektet.
Dnr Ks 2015.1
Handl nr 4994
Vattenfall Vattenkraft AB har översänt sin miljöredovisning för vattenkraft år
2014. Finns tillgänglig att läsa online här:
https://cmporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/om-vattenfall/omenergi/miljoredovisning_vattenkraft_2014.pdf
Cirkulär SKL
- 15:23 Budgetförutsättningar för åren 2015-2018
- 15:24 Budgetpropositionen för år 2016
Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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§ 76
Information från produktionen
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Utbildningschef Henrik Hedqvist informerade följande från verksamheten:
Långsiktig strategi
- ändrade arbetsuppgifter för utvecklingsledaren med utökat personalansvar
inom grundskolan
- samordnartjänst för barn med särskilda behov
- gemensam resurs för arbetet med "Metoder i vardagen"
- förslag om att utreda skolor med mindre än 50 elever
- inga områdesförändringar
Utbildningschefen, utvecklingsledarna, strategigruppen, chefer, skolutvecklingsgruppen, fackliga organisationer och politiken har varit delaktiga i det långsiktiga strategiarbetet.
Handelsprogrammet
- arbetet pågår med att utreda. Vid nästa utskottssammanträde lämnas förslag till
programutbud för läsåret 2016/2017.
Nyanlända flyktingbarn
- det har inte blivit någon stor tillströmning ännu utav nyanlända flyktingbarn i
våra skolor.
SKL — analysarbetet
- SKL har gjort analysarbete och intervjuer tidigare. En återkoppling med SKL
ägde rum föregående vecka. En plan för arbetet med samsyn, ledning,
kvalitetsarbete är påbörjad. SKL återkommer till kommunen i november.
Förskoleenkät 2015
- en enkät är genomförd inom förskolans verksamhetsområde. Utvecklingsledare
Lennart Hillberg presenterar enkätsvaren.
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§ 76 forts.
Kulturskolan
Utskottet besökte Kulturskolan och fick en guidad tur genom alla lokaler.
Kulturskolan har flyttat in i f.d. estetiska programmets lokaler vid Möbeln.
Fredrik Westergren informerade om all verksamhet som kulturskolan erbjuder
elever i hela kommunen, såsom dans, sång och körer, teater, bild och form,
ensembler.
Halalmärkt kyckling
Maria Skeri, kostkonsulent, deltar vid sammanträdet och informerade om
diskussioner som blossat upp på kommunens "Facebook"- sida och flera
synpunkter som inkommit som handlar om halalmärkt kyckling i skolmaten.
Ett förtydligande angående halalmärkt kyckling finns nu utlagt på kommunens
hemsida www.tierp.se eftersom det förekommit felaktiga uppgifter i ämnet.
Alla frågor bör hänvisas dit.
Utbildningschef Henrik Hedqvist påtalade vikten av stöd från kommunens
ledning då påtryckningar av detta slag drabbar enskilda tjänstemän.
Ordföranden tackade för informationen och avslutade sammanträdet.
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