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Utses att justera Linda Friberg 

Beslutande 
Ledamöter Lotta Carlberg (C) ordförande 

Linda Friberg (S) vice ordförande 
Marie-Louise Rindå (S) 

Beslutande ersättare  Emma Lokander (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare Alexander Karlsson (V) 

Anders Hällbom (MP) 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 260, 283, 285, 289 
Matthew McNeill, enhetschef IFO, §§ 260, 283, 285, 289 
Therese Andersson, 1e socialsekreterare, §§ 260, 283, 285, 289 
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Annica Lagman, verksamhetschef förskola, §§ 283, 286-288 
Gitt Näsberg, rektor förskoleområde 1 § 283 
Gunilla Olsson, rektor grundsär/gysär, § 283 

Underskrifter 

Sekreterare 

Annika Höök 

Ordförande 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 260 Godkännande av föredragningslistan 
2021 BoU 
 

2021/102  

§ 283 Information 2021 BoU 
 

2021/104  

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

2021/105  

§ 285 Systematisk verksamhetsuppföljning 
utskottet barn och ungdom 2021 
 

2021/922  

§ 286 Tierps kommuns Stipendiefond 2021 
 

2021/193  

§ 287 Programutbud för gymnasieskolan 
2022/2023 
 

2021/935  

§ 288 Verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats 
 

2021/936  

§ 289 Redovisning av ej verkställda beslut 
BoU kvartal 3 2021 
 

2021/187  
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§ 260 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
 
 
 
  

3



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-11-17  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 283 
Dnr 2021/104    
 
Information 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Matthew McNeill, enhetschef IFO informerar: 

- Allmän verksamhetsinformation 
- Inkomna anmälningar 
- Familjerätt  
- Kontrakterade jourhem 

 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 

- Verksamhetsinformation 
- Öppen förskola stängd på grund av risker med RS-virus 
- Ny IOP -idéburet offentligt partnerskap 
- Personalfrågor/Anställningar 

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

- Matematik didaktik 
- Skolranking placering 

 
Gitt Näsberg, rektor förskoleområde 1 och Gunilla Olsson, rektor 
grundsär/gysär informerar: 

- Kvarnbacken och barn med funktionshinder. 
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§ 284 
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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§ 285 
Dnr 2021/922    
 
Systematisk verksamhetsuppföljning utskottet barn och 
ungdom 2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att ta emot rapporten Systematisk verksamhetsuppföljning utskottet Barn 
och Ungdom 2021, för perioden tertial 2 och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Systematisk verksamhetsuppföljning för utskottet barn och ungdom. 
Redovisning av Barn och Unga myndighet - Tertial 2 2021.  
 
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 särskilda uppdraget 6:6 med att verka för 
hemmaplanslösningar.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Systematisk verksamhetsuppföljning för utskottet Barn och Unga 

2021 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Individ och Familjeomsorg 
 Enhetschef Barn och Unga 
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§ 287 
Dnr 2021/935    
 
Programutbud för gymnasieskolan 2022/2023  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2022/2023 och 
 
att i och med detta ta bort Industritekniska programmet ur utbudet, under 
förutsättning att beslut om särskilt uppdrag avseende detta fattas av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande programutbud föreslås erbjudas läsåret 2022/2023: 
 

 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 
 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 

 
Beslutsmotivering  
Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och 
Produkt- och maskinteknik tas bort ur Högbergsskolans programutbud då 
intresset de senaste åren varit inget eller mycket litet. Programmet tas bort 
ur programutbudet under förutsättning att beslut om särskilt uppdrag om 
detta fattas av KF den 10 november 2021. 
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering avseende 
Industritekniska programmet erbjuder samma programutbud som läsåret 
2021/2022.  
 
Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.  
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I de fall det är möjligt organiseras undervisningen för samläsning över 
programgränserna för effektivt resursutnyttjande 
 
Barnrättskonsekvenser 
I grunden finns inriktningen att utifrån givna ramar erbjuda ett brett 
programutbud vilket är positivt för barn och unga. Att ta bort 
Industritekniska programmet ur programutbudet medför inga negativa 
barnrättskonsekvenser eftersom intresset för programmet bland sökande är 
obefintligt. Att inte erbjuda programmet lösgör resurser som kan användas 
för att öka kvaliteten inom övriga program vilket i sin tur medför positiva 
konsekvenser för barn och unga. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Elevantal Högbergsskolan 2021-11-08 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Rektor Högbergsskolan 
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§ 288 
Dnr 2021/936    
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Karina Vallström till verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats från och med den 2 december 2021 och  
 
att från samma datum entlediga Linda Gagner från uppdraget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskolan med flera. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det inom hälso- och 
sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) 
och denna utses av vårdgivaren. En verksamhetschef ska bland annat 
ansvara för den löpande verksamheten som bedrivs av skolsköterskor och 
skolläkare och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög 
patientsäkerhet. 
 
Elevhälsans medicinska insats är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
regleras därför i hälso- och sjukvårdslagen. För all hälso- och sjukvård ska 
det, enligt hälso- och sjukvårdslagen, finnas en tydligt definierad 
vårdgivare. Vårdgivaren för elevhälsans hälso- och sjukvård är 
kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet säkerställer att ansvarig finns för att verksamheten som bedrivs av 
skolsköterskor och skolläkare håller god kvalitet och att elevhälsans hälso- 
och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Att utse verksamhetschef och ansvarig för anmälan enligt lex Maria medför 
i dagsläget inga merkostnader. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
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 Verksamhetschef elevhälsa 
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§ 289 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 3 2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021 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.  
 
För perioden 1 juli till 30 september 2021, kvartal 3, har det rapporterats 
totalt 8 beslut enligt SoL för barn och unga, varav 3 är rapporterade som ej 
verkställda, 3 som verkställda och 2 som avslutade utan verkställighet.   
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-07-01. Anledning till dröjsmål i 
verkställighet är en generell svårighet i att hitta lämpliga 
kontaktfamiljer. Det pågår en utredning av en föreslagen familj men då 
det inte är klargjort rapporteras det som ej verkställt. 

- Kontaktfamilj. Utökad omfattning. Beslutdatum för utökning: 2021-06-
21. Ytterligare en kontaktfamilj ska erbjudas. Rekrytering pågår. 

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-06-04. Ett uppstartsmöte med en 
tilltänkt och redan utredd kontaktfamilj är inbokat. Då det inte är 
klargjort rapporteras det som ej verkställt.   
 

Beslut som har verkställts: 
- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22. 

Datum för verkställighet: 2021-08-30. 
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Beslut som har avslutats utan att verkställas: 
- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Datum för 

avslut: 2021-09-22. Anledning till avslut är att behovet av insatsen inte 
bedöms föreligga. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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