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§ 188
Dnr 2020/73

Godkännande av föredragningslistan 2020 BoU
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:
 Ärende nr.21 (sekretess) läggs till föredragningslistan

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 199
Dnr 2020/74

Information
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar om:
- Välkomstmöte för studenter
- Familjerådgivningen
- Allmän information kring fax, socialjour.se och säker e-post.
Matthew McNeill, enhetschef IFO, informerar om:
- Rekrytering av 1:e socialsekreterare
- Genomlysningen från kommunstyrelsen
- Personalläget.
Per Angemo, skolchef, informerar om:
- SBS-arbetet i grundskolan
- Det systematiska kvalitetsarbetet i skola och förskola
- Lektionsobservationer på ett systematiskt sätt
- Processledarutbildning
- FOSAM-projekt, samverkan mellan Uppsala universitet och
FoSam:s medlemskommuner
- Status gällande lokaler för administrativ personal och särfristids.
Annica Lagman, skolformschef förskola, informerar om:
- Projektet Partnerskola
- Status gällande kompetensutveckling av barnskötare
- Principer gällande taxor – medskick till utskottet att titta på
rabattsatserna.
Lena Fransson, t.f. verksamhetschef Kultur och fritid, presenterar sig själv.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 200
Dnr 2020/734

Sammanträdesdagar för Tierps kommun 2021
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för utskottet barn och ungdom år
2021.
2 februari kl. 13:00
15 februari ( endast IFO) kl. 13:00
10 mars kl. 13:00
14 april kl. 13:00
11 maj kl. 13:00
22 juni kl. 13:00
24 augusti kl. 13:00
8 september (endast IFO) kl. 13:00
5 oktober kl. 13:00
17 november kl. 13:00
15 december kl. 13:00
att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2021.
Sammanfattning av ärendet

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2021. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa
veckor.
Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. 12 § ska kommunfullmäktige
besluta om när ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas.
Beslutet för år 2021 ska fastställas av kommunfullmäktige den 3 november
2020 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Webbansvarig ledningsstöd
Alla chefer

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 201
Dnr 2020/747

Kvalitetsberättelse Individ och familjeomsorgen (IFO)
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tertial 2 uppföljning av antal orosanmälningar och placeringar inom Barn
och Ungdom på Individ och Familjeomsorgen.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Rapport för tertial 2 uppföljning Barn och Ungdom IFO

Beslutet skickas till




Verksamhetschef IFO
Enhetschef Barn och Ungdom IFO

Ordförande sign

Justerare sign

7

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

§ 202
Dnr 2020/673

Godkännande av enskild huvudman för fristående
förskoleverksamhet
Beslut

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen godkänna Child Academy Uppsala
AB (bolaget) som huvudman för fristående förskola vid skolenheten
Karlholm Strand.
att slutgiltigt godkännande för skolenheten Karlholm Strand kan lämnas
först när lokaler för verksamheten har granskats och godkänts, bolaget gett
in intyg från Miljö- och byggförvaltningen och Brandmyndigheten samt
intyg på genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll och
att beslutet om godkännande av enskild huvudman gäller från och med att
detta beslut vunnit laga kraft och ett år framåt.
Reservation

Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Bolaget inkom den 14 augusti 2020 med en ansökan om att medges
godkännande att bedriva enskild verksamhet i form av fristående
förskolenhet Karlholm Strand startdatum vårterminen 2021.
Bolaget uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 § och 2 kap. 5 a § skollagen i fråga
vad gäller ägar- och ledningsprövning. Bolaget uppfyller även övriga krav
vad gäller verksamhet och kvalitet som kommunen uppställt, utifrån sin
ansökan.
Enligt 2. Kap. 5 § skollagen ska ett godkännande avse viss utbildning vid en
viss skolenhet eller förskolenhet och när det gäller tilltänkta lokaler för en
förskola ska lokalerna prövas mot bestämmelserna i 2 kap. 35 §, 8 kap. 2
och 8 §§ skollagen. Dessa bestämmelser anger att det för utbildningen ska
finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas och att barn ska erbjudas en trygg omsorg
i en god miljö. Tilltänkta lokaler och utrustning ska tillsammans med andra
faktorer möjliggöra att barn ges den ledning och stimulans som de behöver i
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål (3 kap. 3 § skollagen).
Ordförande sign

Justerare sign
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I bolagets ansökan anges att den planerade förskolan ska inrymmas i lokal
vilken ännu inte är uppförd varför erforderliga intyg från Miljö- och
byggförvaltningen och Brandmyndigheten inte har kunnat ges in. Inte heller
finns i nuläget intyg rörande livsmedelshygien och därtill hörande
egenkontroll.
Ett slutligt beslut om godkännande att bedriva fristående
förskoleverksamhet kommer att fattas när ovan nämnda intyg har getts in till
kommunen. Om kompletteringar ej inkommit inom ett år från att detta
beslut vunnit laga kraft måste en ny ansökan per enhet lämnas in.
Barnrättskonsekvenser

Godkännandet av ny förskolenhet medför att barn i Tierps kommun får en
större valfrihet och tillgång till fler förskolor. För att en enhet ska godkännas
ska den uppfylla författningar och kommunens regler avseende pedagogisk
kvalitet, trygghet och säkerhet, detta har beaktats i godkännandet av
huvudman vilket säkerställer barns rätt till lärande, trygghet, utveckling och
säkerhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Alexander Karlsson (V) yrkar att ansökan ska avslås.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet barn
och ungdom.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons
(V) yrkande och finner att utskottet barn och ungdom beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Ansökan inskickad 14 augusti samt komplettering inkommen 8
september 2020.

Beslutet skickas till




Skolchef
Kommundirektör

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 203
Dnr 2020/241

Medborgardialogprocess för skolsituation i Skärplinge och
Hållnäs
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att genomföra medborgardialogen i komplexa frågor i Hållnäs-Skärplinge
utifrån angiven metod.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav, § 49/2020, kommundirektör i uppdrag att ta fram ett
förslag på medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för
fortsatt politisk hantering av frågan. Processen ska följa den av Sveriges
kommuner och regioner, SKRs, framtagna metod för medborgardialog i
komplexa frågor.
En plan för processen har tagits fram av ett designteam. Teamet är
tvärsammansatt, där ingår tjänstepersoner och förtroendevalda från utskottet
barn och unga (företrädare för styrande och opposition).
Modellerna Tierps kommun hittills har använt för medborgardialog har
fungerat bra, men det krävs ett annat arbetssätt för komplexa frågor.
Grunden i SKRs modell är att de som är berörda av frågan behöver vara
involverade, kommunen behöver bygga tillit och ta in fler perspektiv för att
kunna fatta beslut. I dessa dialoger behöver de förtroendevalda vara med
och delta likt övriga deltagare.
Diskussioner har pågått en längre tid om behoven framöver och hur resurser
ska fördelas i skolområde 4 i Tierps kommun. Uppdraget från
kommunstyrelsens att ta fram en plan föranleddes av att det den 16 januari
respektive 18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och Framtid
Hållnäs med förslag på framtida organisation av årskurser och nyttjande av
skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området.
Utskottet barn och ungdom diskuterade frågan vid sitt möte 17 juni,
§ 138/2020 och uttrycker att frågan om skolorganisation är komplex och
innehåller många dimensioner. Den rör bland annat pedagogik, barn,
personal, föräldrar, resursfördelning och landsbygdens utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Barnrättskonsekvenser

Frågan är central för barnen. I medborgardialogen kommer barns perspektiv
fram dels genom perspektivinsamling med barn och dels genom
perspektivinsamling med pedagoger och föräldrar.
Beslutsmotivering

Designteamet har utformat planen för processen, formulerat syfte och
huvudfråga för dialogen. Nedan finns huvudfråga och syfte:
Huvudfråga: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i
Hållnäs och Skärplinge?
Syfte med att genomföra medborgardialogen: Det finns kunskap och
kompetens internt, men kommunen saknar medborgarnas perspektiv på
frågan. För att samla in kunskap och fånga idéer behövs dialog, men
den formella beslutsmakten ska finnas kvar i det politiska systemet.
Det finns ett värde i att gå in i ett samhällsledarskap och samla in fler
perspektiv från berörda. Detta för att tillsammans hitta en hållbar
lösning på frågan, både på kort och lång sikt. Processen bidrar till att
öka relations- och tillitsbyggandet i samhället.
Förutsatt att kommunstyrelsen ställer sig bakom det framtagna arbetssättet
och metoden behöver planen genomföras fullt ut, det går inte att frångå den
halvvägs. Det är viktigt att våga satsa och följa modellen från start till mål.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genomförandet av dialogprocessen kommer ta tjänstemannaresurser i
anspråk, totalt cirka 460 timmar. I det ingår två samtalsledare, designteam
med nio personer som fungerar som styr- och rådgivningsgrupp, samt även
konsultstöd i modellens metodik för samtalsledare och designteam. Utöver
det tillkommer att tjänstepersoner intervjuas under perspektivinsamlingen
och att någon/några tjänstepersoner kommer ingå i arbetsgruppen. Cirka 2030 timmar, samt hyra för lokaler och viss förtäring, i samband med
arbetsgruppens möten.
Kostnaderna ryms inom ram. Vissa omprioriteringar görs bland uppdragen
till enheten Kvalitet och strategisk utveckling.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för medborgardialog - Medborgardialogprocess för
skolsituation i Skärplinge och Hållnäs
Beslut kommunstyrelsen § 49/2020 Uppdrag
medborgardialogprocess för skolorganisation i Skärplinge och
Hållnäs

Ordförande sign

Justerare sign

11

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

Beslutet skickas till



Chef Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 204
Dnr 2020/748

Programutbud för gymnasieskolan 2021/2022
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet

Följande programutbud erbjuds läsåret 2021/2022:
 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt
arbete
 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil,
Lastbil och mobila maskiner och Transport
 Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och
Produkt- och maskinteknik
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling
 Vård- och omsorgsprogrammet
 El och energiprogrammet
 Handelsprogrammet med inriktning Lärling
 Plåtslageri med inriktning Lärling
 VVS och fastighet med inriktning Lärling
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser.
Beslutsmotivering

Det låga söktrycket på Barn- och fritidsprogrammet gör att det inte är
möjligt att erbjuda två inriktningar. Senaste året har samtliga antagna valt
inriktningen Pedagogiskt arbete varför beslutats att minska utbudet genom
att ta bort inriktningen Socialt arbete och endast erbjuda inriktningen
Pedagogiskt arbete.
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering avseende Barn- och
fritidsprogrammets inriktningar erbjuder samma programutbud som läsåret
2020/2021.
Ordförande sign

Justerare sign
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Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.
I de fall det är möjligt organiseras undervisningen för samläsning över
programgränserna för effektivt resursutnyttjande
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Utbildningschef
Rektor Högbergsskolan

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 205
Dnr 2020/434

Redovisning av ej verkställda beslut BoU Kvartal 2 2020
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Det har rapporterats totalt fyra beslut enligt SoL för barn och unga för
kvartal 2 2020 och samtliga avser insatsen kontaktfamilj.
Ej verkställt beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-03. Det är
generellt sett svårt att rekrytera kontaktfamiljer och stödfamiljer i
Tierps kommun. Familjehemssekreterare har i detta ärende varit i
kontakt med olika familjer vid ett flertal tillfällen men ingen har
hittills motsvarat de krav och behov som finns.
Verkställt beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. I samband
med föregående rapportering informerades att en
kontaktfamiljsutredning var inledd men att samtliga moment inte var
genomförda och att beslutet därför inte kunde rapporteras som
verkställt. Nu är tilltänkt familj godkänd och beslutet har varit
verkställt sedan juni 2020. Beslutet har således rapporterats som
verkställt.
Ordförande sign

Justerare sign
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Avslutade beslut som inte har verkställts:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit
svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat nej
till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit
svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat nej
till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 206
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att tidpunkten för överlämnande av förslag till beslut om grundskolans
organisation, enligt beslut i KF § 150/2019, flyttas fram till
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.
Sedan beslut ovan fattades har arbete med att förbereda medborgardialog
kring skolans organisation i Skärplinge och Hållnäs inletts.
En sådan medborgardialog kan genomföras tidigast mars 2021 med ett
färdigt beslutsunderlag tidigast juni 2021.
Under våren 2020 beviljades Tierps kommun statsbidrag för att genomföra
en utredning i syfte att kartlägga segregation i kommunen. Denna utredning
inleds oktober 2020 med preliminärt datum för slutrapport i april månad
2021.
I Tierps kommun finns planerad omfattande nybyggnation av bostäder i
Tierps köping i Siggboområdet, i Karlholms Strand samt i Örbyhus. För ett
relevant beslutsunderlag kring grundskolans organisation behövs en
kartläggning av vilken omfattning inflyttning kan bli aktuell och vilka
behov av utbildningsplatser detta medför.
Ordförande sign

Justerare sign
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Med hänvisning till punkterna ovan kan ett välgrundat förslag till beslut inte
överlämnas till Kommunfullmäktige förrän tidigast vid sammanträdet
september 2021.
Barnrättskonsekvenser

Ett förslag till beslut om grundskolans organisation får ur ett barnrättsligt
perspektiv tydliga konsekvenser varför det är av stor vikt att ett fullgott
beslutsunderlag finns att tillgå.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Utbildningschef
Kommundirektör

Ordförande sign

Justerare sign
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