
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 2021-06-22  

 

Tid och plats 22 juni 2021, kl. 13:00-16:15 i Kommunhuset, digitalt via Zoom, Tierp 

Paragrafer 154, 180-182 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-06-22 Anslaget tas ner: 2021-07-14 

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) 
Marie-Louise Rindå (S) 
  

 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Emma Lokander (M) 
Alexander Karlsson (V) 
Anders Hällbom (MP) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Maria Ekstrand, Nämndsekreterare 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO 
Matthew McNeill, enhetschef IFO 
Per Angemo, utbildningschef, § 181 
Annica Lagman, verksamhetschef förskola, § 181 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Annika Höök 
 

Ordförande 

Lotta Carlberg 
 

Justerande  

Linda Friberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 2021-06-22  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 154 Godkännande av föredragningslistan 
2021 BoU 
 

2021/102  

§ 180 Rapport Barn och unga, tertial 1. 
 

2021/610  

§ 181 Information 2021 BoU 
 

2021/104  

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

2021/105  
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§ 154 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan utan revideringar. 
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2021-06-22  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 180 
Dnr 2021/610    
 
Rapport Barn och unga, tertial 1.  
 
Beslut  
Utskottet barn och unga beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistik gällande Individ- och familjeomsorgens arbete gällande 
myndighetsutövning barn och unga för tertial 1.  Analys och diskussion av 
materialet sker muntligt på sammanträdet. 
I handlingen framkommer att en volymökning, i jämförelse med samma 
period föregående år, har skett på samtliga presenterade områden i 
rapporten, dvs insatser, utredningar och inkomna orosanmälningar. Detta är 
en trend som ses i riket i övrigt enligt en publikation från socialstyrelsen 
som det refereras till i rapporten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det är av största vikt att tjänstemannaorganisationen och Utskottet noga 
följer utvecklingen av Individ- och familjeomsorgs arbete gällande barn och 
unga för att ha möjlighet att möta ökade, eller ändrade behov med adekvata 
resurser. Rapporten är en del av detta arbete. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Rapport BoU Tertial 1 2021 

 
Beslutet skickas till  

 Individ- och familjeomsorg 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 181 
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: 

- Personalläge/rekryteringar 
- Läge inför sommarledigheten 

 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 

- Tillfällig organisationsförändring blir permanent i höst 
- Rekrytering av personal 
- Trappan, samtalsbehandling för barn och ungdomar i grupp, till 

Tierp 
- Information gällande Socialjour.se 

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

- Ledningsorganisationen Högbergsskolan 
- Lägesrapport placering i förskolan 
- Nybyggnation och renovering av förskola/skola  
- Statistik resultat åk 9/gymnasieskolan 
- Förskola- placeringsstatistik samt sjuktal personal 
- Certifiering grön flagg för förskolor 

 
Protokollsanteckning  
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) inkommer med en 
protokollsanteckning/Bilaga/. 
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2021-06-22  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 182 
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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