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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 193 Godkännande av föredragningslistan 
2021 BoU 
 

2021/102  

§ 207 Information 2021 BoU 
 

2021/104  

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

2021/105  

§ 209 Remiss - Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga (SOU 2021:34), dnr 
S2021/104102 
 

2021/569  

§ 210 Revidering av regler för skolskjuts och 
elevresor 
 

2021/553  
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§ 193 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

 Ärende 20 Yttrande till överklagan, läggs till ärendelistan. 
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§ 207 
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: 

- Lägesrapport från verksamheten 
- Återrapportering gällande verksamheten under sommaren 
- Personalfrågor 
- Ärendeflöde i verksamheten 

 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 

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

- Återkoppling gällande antagning vid Högbergsskolan 
- Information kring preliminära resultat gällande betyg/behörighet i 

grundskolan 
- Lägesrapport sjukfrånvaro/bemanning/behörighet i förskolan 
- Skolskjuts Söderfors-återrapportering 
- Information kring svar på revisionsrapport - Granskning av 

grundskolans styrning 
- Information kring grundskolans organisation-ärende till KF 

 
Thomas Kihlström, chef för tillväxt och samhällsbyggnad och Adam 
Nyström, kommunarkitekt informerar: 

- Processen kring planering av förskolor 
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§ 208 
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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§ 209 
Dnr 2021/569    
 
Remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (SOU 2021:34), dnr S2021/104102  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har erbjudits att svara på SOU 2021:34 Börja med barnen! 
Remiss på delbetänkandet av utredningen om en sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga. 
 
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på 
många decennier med syfte att skap en god och nära vård. Denna process 
behöver systematiskt beakta barns rättigheter enligt barnkonventionen. Som 
ett led i detta tillsattes utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga”. Utredningen ger i detta delbetänkande förslag som ger 
regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i 
Sverige som ska minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och 
sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. 
Utredningen föreslår att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- 
och sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och 
unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården. Programmet ska 
bidra till att barns och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp 
och stöttas på ett likvärdigt sätt och med kvalitet under hela uppväxten, från 
graviditet till vuxen ålder. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska 
vara i fokus och utgöra en plattform för tidiga samordnade insatser med 
möjlighet till fördjupade insatser inom övrig vård och omsorgvid behov. 
Utredningen föreslår vidare att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn 
och unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och 
huvudmän inom skolväsendet införs. Sex steg beskriver också hur barn och 
unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt stöd i vården. 
Sammantaget bildar detta ett mer ändamålsenligt och resurseffektivt system 
som främjar hälsan hos barn och unga och frigör resurser till de som har 
störst behov. Ett fortsatt och mångårigt arbete på alla nivåer kommer dock 
att krävas i vård och omsorg om detta ska kunna bli den vändpunkt och den 
nationella samling som behövs. Pandemins effekter på barn och unga har 
ökat angelägenheten i att detta arbete påbörjas nu. 
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Beslutsmotivering  
Då förslagen i utredningen i stort bygger på att stärka förebyggande och 
hälsofrämjande insatser för barn och unga så skapar en sådan förändring 
förutsättningar för att dessa individer får ett friskare liv som unga och 
vuxna. Det i sin tur innebär att vi får en större andel i befolkningen som är 
arbetsföra och kan bidra till att samhällsekonomin stärks. 
 
Tierps kommun ställer sig bakom förslagen i sin helhet och trycker extra på 
några delar:  

 För kommunen är det viktigt att det blir en tydlighet i hur ansvaret 
fördelas mellan primärvård och förskola/skola/elevhälsa. Tierps 
kommun trycker också på vikten av skolhuvudmännens 
representation i framtagandet av ”Vägledning om elevhälsa” i 
”Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga” samt ”Vägledning 
för rektorer och skolhuvudmän”.  

 Tierps kommun understryker vikten av, att en tydlighet i samverkan 
gentemot förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst, där 
primärvården har ett övergripande ansvar, kommer att vara en 
nyckelfaktor för att lyckas med förändringen.   

 När det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser så 
samverkar kommunen mycket med andra myndigheter och 
civilsamhället och det är viktigt att sådan samverkan inte tappas bort 
i den här förändringen. 

 Tierps kommun vill även tydliggöra att, om förändringarna medför 
ökade resursbehov för till exempel elevhälsan så behöver resurser i 
proportion till detta tillföras för att inte skapa kvalitetsskillnader 
utifrån kommunernas ekonomiska förmåga vilket skulle kunna leda 
till en ojämlik vård.  

 
Barnrättskonsekvenser 
Utredningens förslag får i huvudsak positiva konsekvenser för barn. Barnets 
rättigheter enligt barnkonventionen stärks. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Utredningens förslag får positiva konsekvenser för samhällsekonomin. 
Förslagen bidrar till att en långsiktigt hållbar fysisk, psykisk och social hälsa 
i befolkningen och därmed en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. 
Förslaget bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för hälsofrämjande 
och förebyggande arbete och samverkan. Inledningsvis får kommunerna 
vissa kostnader för implementering av förslagen. På längre sikt bedömer 
utredningen att de samhällsekonomiska besparingarna är större än 
kostnaderna.   
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar till Socialdepartementet 
 Delbetänkandet SOU 2021:34, Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga. 
 
Beslutet skickas till 

 Socialdepartementet 
 Kommundirektör 
 Skolchef 
 Verksamhetschef Individ och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Närvårdsstrateg 
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§ 210 
Dnr 2021/553    
 
Revidering av regler för skolskjuts och elevresor  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderade regler för skolskjuts och elevresor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns regler för skolskjuts och elevresor föreslås revideras enligt 
nedan beskrivning. Syftet med revideringen är att skapa ett tydligare 
dokument såväl för handläggaren som för medborgarna. 
 
s.2 Uppdaterat verksamhet och dokumentansvarig. 
 
s.6 Funktionsnedsättning hos eleven 
Tydliggjort att det är behandlande läkare, psykolog eller liknande som ska 
utfärda intyg vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en 
funktionsnedsättning. 
 
s.6 Särskilda omständigheter 
Handläggaren har delegation att fatta beslut om skolskjuts och elevresor 
enligt gällande lagstiftning och Tierps kommuns regler för skolskjuts och 
elevresor. I de fall handläggaren föreslår bifall av ett beslut som denne inte 
har delegation att fatta, lämnas ärendet vidare till utskottet barn och 
ungdom. Det gäller även i de fall handläggaren bedömer att ärendet är av 
principiell beskaffenhet och bör prövas av utskottet barn och ungdom. 
 
s.6 Fritidshem 
Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven på 
fritidshem” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns 
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan 
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren. 
 
s.6 Skolskjuts vid växelvis boende 
Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis 
boende” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns 
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan 
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren. 
 
s.8 Handläggningstid 
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Tillagd text om senast datum för ansökan om elevresa. Första meningen är 
även omformulerad. 
 
s.8 Tillsynsansvar 
Tillagd text om att vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och 
tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. 
Chauffören har även frigjorts ansvaret om att gällande ordningsregler följs 
då ansvaret åligger vårdnadshavaren. 
 
s.9 Vänte- och restider 
Tillagd text om att i de fall växelvist boende föreligger kan res- och/eller 
väntetiden avvika från kommunens riktlinjer. 
 
s.9 Överklagande av beslut 
Vid överklagan om beslut för gymnasieelev är benämningen skolskjuts 
ändrad till elevresa. 
 
Barnrättskonsekvenser 
I förslaget till reviderade regler för skolskjuts och elevresor har 
vårdnadshavarens ansvar förtydligats gällande att vårdnadshavaren ska se 
till att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert 
sätt som möjligt. Det kan såväl vara en fördel för eleven att tillsammans 
med sin vårdnadshavare träna på att klara skolvägen på ett så säkert sätt som 
möjligt, som en nackdel att kommunen förtydligar att ansvaret åligger 
vårdnadshavaren vilket kan leda till mer restriktiva bedömningar av rätten 
till skolskjuts. 
 
Förslaget är även uppdaterat med text om att res- och/eller väntetiden för en 
elev kan avvika från kommunens riktlinjer i de fall växelvist boende 
föreligger. Denna regel tillämpas redan vid handläggning i de fall en 
vårdnadshavare bor utanför upptagningsområde för elevens 
folkbokföringsadress och anvisad skola. 
 
De övriga revideringarna bedöms inte påverka barn och unga på ett negativt 
sätt. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderade regler för skolskjuts och elevresor 
 Gällande regler för skolskjuts och elevresor 

 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren 

10


	Protokoll förstasida
	Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU
	Beslut UTSKBoU 2021-08-24
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU

	Information 2021 BoU
	Beslut UTSKBoU 2021-08-24
Information 2021 BoU

	Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - Sekretess 2021 BoU
	Beslut UTSKBoU 2021-08-24
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - Sekretess 2021 BoU

	Remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), dnr S2021/104102
	Beslut UTSKBoU 2021-08-24
Remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), dnr S2021/104102
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
	Beslut UTSKBoU 2021-08-24
Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
	Sida 1
	Sida 2



