
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 2021-04-14  

 

Tid och plats 14 april 2021, kl. 13:00-16:00 i Kommunhuset, digitalt via Zoom/Opalen, 
Tierp 

Paragrafer 78, 94-95, 97-106 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-04-15 Anslaget tas ner: 2021-05-07 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Linda Friberg 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Lotta Carlberg (C) ordförande 
Linda Friberg (S) vice ordförande 
Alfred Mujambere (L) 
 
  

 

Beslutande ersättare  Alexander Karlsson (V) 
 

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Emma Lokander (M) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 78, 94-95 
Matthew McNeill, enhetschef IFO, §§ 78, 94-95 
Per Angemo, utbildningschef, §§ 94, 97-106 
Annica Lagman, verksamhetschef förskola, §§ 94, 97-106 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Annika Höök 
 

Ordförande 

Lotta Carlberg 
 

Justerande  

Linda Friberg 
 
 
 
 
  

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 2021-04-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 78 Godkännande av föredragningslistan 
2021 BoU 
 

2021/102  

§ 94 Information 2021 BoU 
 

2021/104  

§ 95 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser - Sekretess 2021 BoU 
 

2021/105  

§ 97 Interkommunal ersättning och bidrag 
till enskild verksamhet  2021 
 

2021/130  

§ 98 Revidering av delegationsordningen 
2021 
 

2021/49  

§ 99 Remiss - Förslag till allmänna råd med 
kommentarer om arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram, Dnr 2019:1947 
 

2021/358  

§ 100 Remiss - Ansökan om godkännande 
som huvudman SI 2021-856 
 

2021/177  

§ 101 Remiss - Ansökan om godkännande 
som huvudman SI 2021-714 
 

2021/177  

§ 102 Remiss - Ansökan om godkännande 
som huvudman SI 2021-711 
 

2021/177  

§ 103 Remiss - Ansökan om godkännande 
som huvudman SI 2021-672 
 

2021/177  

§ 104 Remiss - Ansökan om godkännande 
som huvudman SI 2021-657 
 

2021/177  

§ 105 Remiss - Ansökan om godkännande 
som huvudman SI 2021-632 
 

2021/177  

§ 106 Remiss - Ansökan om godkännande 
som huvudman SI 2021-623 
 

2021/177  
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§ 78 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

 Ärende 23 läggs till föredragningslistan, Remiss - Förslag till 
allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram 

 Ärende 24-30 läggs till ärendelistan, Remisser - Ansökan om 
godkännande som huvudman 
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§ 94 
Dnr 2021/104    
 
Information 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Matthew McNeill, enhetschef IFO och  Mikael Sjöberg, verksamhetschef 
IFO informerar: 

- Incidentrapportering gällande enskilt individärende 
- Högt inflöde av ärenden 
- Organisationsförändring inom verksamheten 
- Ekonomi/kostnader för verksamheten 

 
 
Per Angemo, skolchef och Annica Lagman, skolformschef för förskolan 
informerar: 

- Tillsyn arbetsmiljöverket 
- Coronaläget just nu 
- Placeringsstatistik förskolan 
- Partnerskolor Tierp 
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§ 95 
Dnr 2021/105    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - Sekretess 2021 
BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för utskottets ledamöter och 
ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen löpande vart 
efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför utskottets 

senast sammanträde 
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§ 97 
Dnr 2021/130    
 
Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet  
2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2021 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program.  
 
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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 2021. 
 
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.  
 
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform. 
Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
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skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.    
 
Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1: Interkommunal ersättning och bidrag till enskild 

verksamhet 2021 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Skolformschef förskolan 
 Ekonom Hafiza Klapuh 
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§ 98 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av delegationsordningen 2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 18 maj 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
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§ 99 
Dnr 2021/358    
 
Remiss - Förslag till allmänna råd med kommentarer om arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Dnr 
2019:1947  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolverket vill uppnå följande med en revidering. 

- Övergripande förslag kring struktur 
- Förslag i syfte att lyfta fram och synliggöra elevhälsans roll – 

specialpedagogisk kompetens 
- Förslag till ny rådspunkt om att involvera elev och vårdnadshavare i 

arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. 
- Förslag i syfte att ge ytterligare vägledning kring arbetet med 

utredning kring särskilt stöd 
- Punkten kring att en utredning ska dokumenteras i två delar föreslås 

utgå 
- Allmänna råd som rör det systematiska kvalitetsarbetet föreslås utgå 
- Förslag på språkliga förändringar av vissa allmänna råd 
- Förslag på förändringar i publikationen 

 
Barnrättskonsekvenser 
I de fall bestämmelserna inte efterlevs riskerar enskilda elevers mående och 
måluppfyllelse att påverkas vilket kan få allvarliga konsekvenser såsom till 
exempel att elever stannar hemma från skolan eller avbryter sina studier. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det remitterade förslaget innebär enbart en revidering av nuvarande råd och 
bedöms inte medföra ökade kostnader. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Konsekvensutredning AR extra anpassningar, Dnr 2019:1947 
 Förslag till allmänna råd extra anpassningar remiss, Dnr 2019:1947 
 Missiv - Remiss om förslag till allmänna råd med kommentarer om 

arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 
Dnr 2019:1947 
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Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 registrator@skolverket.se  ange dnr 2019:1947 
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§ 100 
Dnr 2021/177    
 
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman SI 2021-856  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bergstrands Gymnasium AB har ansökt hos Skolinspektionen om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola inom Bergstrands Gymnasium Uppsala, Uppsala kommun. 
 
Beslutsmotivering  
Denna utökning kommer inte att innebära några negativa konsekvenser för 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Skolinspektionen 
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§ 101 
Dnr 2021/177    
 
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman SI 2021-714  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
ThorenGruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola inom 
Yrkesgymnasiet Uppsala, Uppsala kommun. 
 
Beslutsmotivering  
Denna utökning kommer inte att innebära några negativa konsekvenser för 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Skolinspektionen 
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§ 102 
Dnr 2021/177    
 
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman SI 2021-711  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
ThorenGruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola inom 
Yrkesgymnasiet Gävle, Gävle kommun. 
 
Beslutsmotivering  
Denna utökning kommer inte att innebära några negativa konsekvenser för 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Skolinspektionen 
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§ 103 
Dnr 2021/177    
 
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman SI 2021-672  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
DBGY Juvelen AB ansöker om en sammanslagning av de befintliga 
skolenheterna Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala (under huvudman 
Hagströmska Gymnasiet AB) och Drottning Blankas Gymnasieskola 
Uppsala 2 (under huvudman DBGY Juvelen AB), med DBGY Juvelen AB 
som huvudman för den sammanslagna enheten. 
 
Beslutsmotivering  
Denna sammanslagning kommer inte att innebära några negativa 
konsekvenser för Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Skolinspektionen 
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§ 104 
Dnr 2021/177    
 
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman SI 2021-657  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
NTI Gymnasiet Ellips AB har ansökt hos Skolinspektionen om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola inom NTI Gymnasiet Uppsala, Uppsala kommun. 
 
Beslutsmotivering  
Denna utökning kommer inte att innebära några negativa konsekvenser för 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Skolinspektionen 
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§ 105 
Dnr 2021/177    
 
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman SI 2021-632  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
NTI Gymnasiet Macro AB har ansökt hos Skolinspektionen om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola inom NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle, Gävle kommun. 
 
Beslutsmotivering  
Denna utökning kommer inte att innebära några negativa konsekvenser för 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Skolinspektionen 
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§ 106 
Dnr 2021/177    
 
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman SI 2021-623  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att Tierps kommun inte har något att anföra i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hvilan Utbildning AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
inom Hvilan Gymnasium Uppsala, Uppsala kommun. 
 
Beslutsmotivering  
Denna utökning kommer inte att innebära några negativa konsekvenser för 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Skolinspektionen 
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