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Tid och plats  13 juni 2022, kl.13:00 – 16:03, ajournering 14:03-14:10, 15:07- 15:09 i 
Opalen, Tierp 

Paragrafer § 139 - § 180 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-06-13 Anslaget tas ner: 2022-07-05 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Marie- Louise Rindå 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Lotta Carlberg (C) ordförande, §§ 139 

- 165, 167 - 180 
Linda Friberg (S) vice ordförande 
Alfred Mujambere (L) 
Marie-Louise Rindå (S) 

 
 

Beslutande ersättare Anders Hällbom (MP), § 166 
 

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Anders Hällbom (MP), §§ 150 - 180 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, sekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 139 - 177, 179 - 180 
Matthew McNeill, enhetschef IFO, §§ 139 - 177, 179 - 180 
Per Angemo, utbildningschef, §§ 178 - 179 
Annica Lagman, verksamhetschef förskola, §§ 178 - 179 
Mats Östling, utvecklare utbildning, §§ 178 - 179  
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Maria Ekstrand 

 
 
 Ordförande 
 
    Lotta Carlberg, §§ 139 - 165, 167- 180, Linda Friberg § 

166 
 
 
 Justerande 
 
    Marie- Louise Rindå   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 139 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:60  
 
§ 140 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:83  
 
§ 141 Information – Ekonomisk uppföljning 

vid negativ prognos, Individ- och 
familjeomsorg 

KS/2022:564  

 
§ 142 Systematisk verksamhetsuppföljning 

utskottet barn och ungdom 2022 – 
Tertial 1 

KS/2022:565  

 
§ 143 (KS) Svar på revisionsrapport - 

Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende 
verksamheten för placeringar av barn 
och unga 

KS/2022:247  

 
§ 144 Hemtagningsutredning enligt 11 kap. 1§ 

SoL 
KS/2022:575  

 
§ 145 Hemtagningsutredning enligt 11 kap. 1§ 

SoL 
KS/2022:575  

 
§ 146 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 147 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 148 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 149 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 150 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 151 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
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§ 152 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 153 Omprövning enligt 4 kap 1 § SoL KS/2022:575  
 
§ 154 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 155 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 156 Omprövning enligt 4 kap 1 § SoL KS/2022:575  
 
§ 157 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 158 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 159 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 160 Övervägande om umgängesbegränsning 

enligt 14 § 3 st LVU 
KS/2022:575  

 
§ 161 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 162  Stadigvarande placering i familjehem KS/2022:575  
 
§ 163 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 164 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 165 Övervägande om umgängesbegränsning 

enligt 14 § LVU 
KS/2022:575  

 
§ 166 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 167 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 168  Omprövning enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 169 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 170 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 171 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 172 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 173 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
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§ 174 (KS) Vårdnadsöverflytt KS/2022:575  
 
§ 175 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL KS/2022:575  
 
§ 176 Omprövning enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 177 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
 
§ 178 Information - Ekonomisk uppföljning 

vid negativ prognos Gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen 

KS/2022:561  

 
§ 179 Information KS/2022:32  
 
§ 180 Övervägande enligt 13 § LVU KS/2022:575  
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§ 139 
Dnr KS/2022:60  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:  
 

• Ärende 33 - ”Omprövning enligt  13 § LVU” dras ur från 
föredragningslistan 

• Ärende 45 - ”Omprövning enligt 13 § LVU” läggs till i 
föredragningslistan.  
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§ 140 
Dnr KS/2022:83  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
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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§ 141 
Dnr KS/2022:564  

Information – Ekonomisk uppföljning vid negativ prognos, 
Individ- och familjeomsorg 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna informationen, samt 
 
att uppdra verksamhetschef att upprätta åtgärdsplan utifrån utskottets 
diskussion inför beredning av beslut om åtgärder på kommunstyrelsenivå.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet barn och ungdom behöver ta del av de ekonomiska 
förutsättningarna inom verksamheten Individ- och familjeomsorg. 
Information ges om ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 och möjliga 
åtgärder för att nå budget i balans diskuteras i linje med det som anges i 
Riktlinjer för ekonomisk styrning.  
Verksamhetschef upprättar åtgärdsplan utifrån diskussion vid utskottet för 
beredning på kommunstyrelsenivå inför beslut om genomförande av 
åtgärder som kräver politiskt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Tertialrapport Individ- och familjeomsorgen 
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§ 142 
Dnr KS/2022:565  

Systematisk verksamhetsuppföljning utskottet barn och 
ungdom 2022 – Tertial 1 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna rapporten Systematisk verksamhetsuppföljning utskottet barn 
och Ungdom tertial 1 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Systematisk verksamhetsuppföljning för utskottet barn och ungdom. 
Redovisning av Barn och Ungdom  myndighet – tertial 1 2022. 
 
Rapporten redovisar; 

• Beviljade insatser 
• Utredningar  
• Orososanmälningar 
• Placeringar  

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2. Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet 
”Plan för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Rapport systematisk verksamhetsuppföljning utskottet barn och 

ungdom tertial 1 2022. 
 
Beslutet skickas till 

• Individ- och familjeomsorg 
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§ 143 
Dnr KS/2022:247  

(KS) Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
och resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar 
av barn och unga 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn och unga 
som sitt eget, samt 
 
att översända svaret till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns revisorer har uppdragit till KPMG att granska 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar av barn och unga.  
I granskningen lyfts ett antal förbättringsområden fram. Kommunens 
revisorer begär in ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 
juni 2022. 
 
I rapporten redovisas hur verksamheten är organiserad, vilket uppdrag som 
finns, kostnadsutveckling och utvecklingsarbete som gjorts för att försöka 
bromsa de ökade kostnaderna, och de ökade sociala utmaningarna i 
kommunen. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar barn och unga behöver förbättras. 
 
I granskningen framkommer att antal punkter där KPMG anser att 
verksamheten behöver utveckla sitt arbete. I stort bedömer verksamheten att 
mycket redan görs på de uppmärksammade områdena. Verksamheten 
redogör för påbörjade och planerade aktiviteter som möter de framlyfta 
förbättringsområdena. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten av placering för barn 
och unga syftar till att utveckla rättssäkerheten för placerade barn, att arbeta 
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förebyggande för att barn ska kunna leva i sitt eget hem och att använda 
kommunens resurser till främjande och förebyggande arbete. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

- Beslutet bidrar även till delmål 6.3 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 

resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn och 
unga 

• Revisorernas utlåtande - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn och 
unga 

• Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn och 
unga 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunrevisionen 
• Individ- och familjeomsorg 
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§ 178 
Dnr KS/2022:561  

Information - Ekonomisk uppföljning vid negativ prognos 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna informationen, samt 
 
att uppdra verksamhetschef att upprätta åtgärdsplan utifrån utskottets 
diskussion inför beredning av beslut om åtgärder på kommunstyrelsenivå.  
  
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet barn och ungdom behöver ta del av de ekonomiska 
förutsättningarna inom verksamheten Gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. Information ges om ekonomisk uppföljning per 2022-
04-30 och möjliga åtgärder för att nå budget i balans diskuteras i linje med 
det som anges i Riktlinjer för ekonomisk styrning.  
Verksamhetschef upprättar åtgärdsplan utifrån diskussion vid utskottet för 
beredning på kommunstyrelsenivå inför beslut om genomförande av 
åtgärder som kräver politiskt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Tertialrapport Gymnasium 
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§ 179 
Dnr KS/2022:32  

Information 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Matthew McNeill, enhetschef IFO informerar om: 

- Ökat inflöde av ärenden 
 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar om: 

- Förberedelser i verksamheten utifrån den aktuella situationen i 
Ukraina  

 
Per Angemo, skolchef informerar om: 

- Lokalfrågor 
- Erbjudande om att delta i en riktad insats för nyanländas lärande  

 
Mats Östling, utvecklare utbildning informerar om: 

- Utbildning, Lärande, Forskning – Samverkan med Uppsala 
Universitet 
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