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Tid och plats  12 oktober 2022, kl.13:00 – 16:30 i Opalen IFO-huset, Tierp 

Paragrafer § 241 - § 273 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-10-12 Anslaget tas ner: 2022-11-03 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

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), §§ 266-268 

  

 

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Emma Lokander (M), §§ 266-268 

 

 

 
Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  

Matthew McNeill, enhetschef IFO, §§ 241-265, 269-273 

Per Angemo, utbildningschef, §§ 266-268 

Annica Lagman, verksamhetschef förskola, §§ 266-268 

Karina Vallström, verksamhetschef elevhälsa, §§ 266-268 

 
   
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Lotta Carlberg 

 
 
 Justerande 
 
    Linda Friberg   
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  
 

 Upprop Dnr  

 

  Val av justerare Dnr  

 

§ 241 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:60  

 

§ 242 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:83  

 

§ 243 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 244 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 245 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 246 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 247 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 248 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 249 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 250 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 251 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 252 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 253 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 254 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 255 Rapport till utskott vid avslutad insats Dnr  

 

§ 256 Begäran om förlängd utredningstid Dnr  

 

§ 257 Omprövning enligt 4 kap 1 § SoL Dnr  

 

§ 258 Omprövning enligt 13 § LVU Dnr  
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§ 259 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 260 Omprövning enligt 4 kap 1 § SoL Dnr  

 

§ 261 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 262 Omprövning vuxenplacering Dnr  

 

§ 263 Systematisk verksamhetsuppföljning 

utskottet barn och ungdom 2022 tertial 

2 

KS/2022:565  

 

§ 264 Ekonomisk uppföljning vid negativ 

prognos2207220BoU 

KS/2022:564  

 

§ 265 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 2 2022 

KS/2022:315  

 

§ 266 (KS) Svar på remiss av promemorian 

Elever i grundskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasieskolan ska 

lättare få läsa i snabbare takt och på en 

högre nivå 

KS/2022:666  

 

§ 267 (KS) Riktlinje för tilläggsbelopp för 

barn och elever i behov av extraordinärt 

stöd 

KS/2022:780  

 

§ 268 Information KS/2022:32  

 

§ 269 Yttrande till överklagan Dnr  

 

§ 270 Yttrande till överklagan Dnr  

 

§ 271 Yttrande till överklagan Dnr  

 

§ 272 (KS) Särskilt förordnad vårdnadshavare Dnr  

 

§ 273 Upphörande av vård enligt LVU Dnr  
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§ 241 
Dnr KS/2022:60  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar 

 

att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

 Ärende 31-33 Yttrande till överklagan läggs till ärendelistan 

 Ärende 34 Särskilt förordnad vårdnadshavare läggs till ärendelistan 

 Ärende 35 Upphörande av vård enligt LVU läggs till ärendelistan 
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§ 242 
Dnr KS/2022:83  

Inkomna beslut och skrivelser 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar  

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I utskicket av handlingar till utskottets ledamöter och ersättare bifogas 

inkomna beslut och skrivelser från IFO  gällande individuell sekretess som 

politiken bör ta del av.  
 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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§ 263 
Dnr KS/2022:565  

Systematisk verksamhetsuppföljning utskottet barn och 
ungdom 2022 tertial 2 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar 

 

att godkänna rapporten Systematisk verksamhetsuppföljning utskottet barn 

och Ungdom tertial 2 2022 och lägga den till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Systematisk verksamhetsuppföljning för utskottet barn och ungdom. 

Redovisning av barn och Ungdom tertial 2 2022. 

 

Rapporten redovisar: 

 Orosanmälningar 

 Utredningar  

 Beviljade insatser  

 Placeringar 

 

Barnrättskonsekvenser 

För att kunna utveckla arbetet med stöd till barn och unga är det viktigt att 

verksamheten analyseras för att resurserna ska användas på bästa möjliga 

sätt. Genom att optimera verksamheten kommer vi att ge fler barn och unga 

rätt stöd och insatser tidigare. 

 

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 2 2022. 

 

Beslutet skickas till 

 Individ- och familjeomsorg 
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§ 264 
Dnr KS/2022:564  

Ekonomisk uppföljning vid negativ prognos2207220BoU 
 

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 2022-07-31 och 2022-08-

31, tertial 2 rapport, 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  
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§ 265 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.  

 

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 

kommunfullmäktige besluta  

 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 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 april till 30 juni 2022, kvartal 2, har det rapporterats totalt 

två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har rapporterats 

som ej verkställt beslut och ett av besluten har rapporterats som avbrott i 

verkställighet. 

 

Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 
- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Anledningen till 

att beslutet ännu inte är verkställt är att den enskilde inte medverkat 

till att insatsen ska påbörjas. Motiveringsarbete pågår. 

 

Beslut som har rapporterats som avbrott i verkställighet: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-04-

01. Anledning till dröjsmålet av verkställighet är brist på personal i 

verksamheten. I avvaktan på rekrytering av ny boendestödjare har 

annat boendestöd erbjudits men den enskilde har tackat nej och 

erhåller stöd av närstående tills det finns boendestödjare på plats. 
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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 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 266 
Dnr KS/2022:666  

(KS) Svar på remiss av promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få 
läsa i snabbare takt och på en högre nivå 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att Tierps kommun instämmer i de i promemorian föreslagna ändringarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vi instämmer i de i promemorian föreslagna förändringarna. I och med att 

förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen är de 

ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 

Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen att uppfylla 

kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. 

 

I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-skolan, 

specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre nivå och 

gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte får den 

utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas efter sina 

egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Det kan leda till en bättre undervisningssituation och till bättre 

kunskapsresultat för dessa elever.  

Ändringar föreslås i läroplanerna för grundskolan, specialskolan, same-

skolan och gymnasieskolan för att ytterligare betona skolans ansvar för 

särskilt begåvade och högpresterande elever. Av läroplanerna ska framgå att 

särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har svårigheter att 

nå målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller betygskriterierna 

eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Det ska vidare framgå att 

rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får möjlighet att studera på en 

högre nivå.  

Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 

och elevens vårdnadshavare medger det. Huvudmannen ska få besluta om 

andra lärotider än de som gäller för övriga elever.  

I gymnasieskolan kan elever läsa högskolekurser vid sidan av gymnasie-

studierna. I promemorian föreslås att huvudmannen ska få besluta om andra 

lärotider än de som gäller för övriga elever för att ge tid till 
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högskolestudierna. Det föreslås också att högskolekurser ska få ingå i ett 

utökat program i gymnasieskolan. Huvudmannen ska kunna besluta att ett 

nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven 

medger det.  

Elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå. Det föreslås 

därför att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i grund-skolan, 

specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt 

gymnasieskolans ämnesplan. I samma syfte föreslås att uppgifter som avser 

undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan inom 

grundskolan, specialskolan och sameskolan ska få överlämnas på 

entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola.  

Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att 

ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans de 

har rätt till. Syftet är att förbättra elevers möjligheter till breddning, 

fördjupning och studier på en högre nivå. Stödinsatserna ska riktas till flera 

olika personalkategorier inom skolan, bl.a. till skolchefer, rektorer, lärare 

och personal inom elevhälsan. Skolverket föreslås även få i uppdrag att 

informera universitet och högskolor om de utökade möjligheterna att läsa på 

en högre nivå inom gymnasieskolan.  

Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behövs i skollagen 

(2010:800) och anslutande förordningar. Författningsändringarna föreslås i 

huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023. 

 

Beslutsmotivering 

I och med att förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen är 

de ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 

Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen att uppfylla 

kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Förslagen är positiva ur ett barnrättsperspektiv. De syftar till att öka 

likvärdigheten i utbildning inom skolväsendet och ge elever som snabbare 

når skolans mål större möjligheter att utvecklas och få tillräckliga 

utmaningar i sitt lärande, oavsett var i landet de bor. Det kommer att vara 

frivilligt för eleverna att ta del av dessa möjligheter. Förslagen tillgodoser 

vissa elevers behov av mer stimulans och utmanande undervisning och av 

att kunna få läsa på en högre nivå.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I och med att förslagen inte medför ökade skyldigheter är de ekonomiska 

konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Promemoria Dnr U2022/02568 Elever i grundskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt 

och på en högre nivå 

 

Beslutet skickas till 

 Utbildningsdepartementet (u.remissvar@regeringskansliet.se) 

 Utbildningschef 

  

mailto:u.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 267 
Dnr KS/2022:780  

(KS) Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 

extraordinärt stöd. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen beskriver Tierps kommuns hantering av tilläggsbelopp för barn 

och elever i behov av extraordinärt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp kan 

endast göras för barn och elever folkbokförda i Tierps kommun.  

 

Utifrån ändring i skollagen har riktlinjen reviderats. Skrivningen ” befaras 

att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller 

de kravnivåer som gäller” är ersatt med  ”befaras att en elev inte kommer att 

nå de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper”. 

 

Beslutsmotivering 

Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika 

villkor till kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts som 

huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd att 

bedriva förskola, grundskola och fritidshem har rätt till ersättning. Bidraget 

består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. En fristående 

huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med omfattande 

behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 

38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån 

barnets/elevens behov. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Riktlinjen förväntas ge en mer rättvisande bild av barnets/elevens stödbehov 

och en säkrare bedömning av de faktiska kostnaderna som stödet innebär. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Riktlinjen medför inga extra kostnader utan syftar till att få till en mer 

likvärdig bedömning när det gäller tilläggsbelopp. 

 

Beslutsunderlag 

  Handläggarens tjänsteutlåtande  
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  Riktlinje för tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd 

 

Beslutet skickas till 

 Skolchef  

 Skolformschef för förskola  

 Kvalitetschef  

 Verksamhetschef elevhälsan 
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§ 268 
Dnr KS/2022:32  

Information 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Per Angemo, skolchef och Annica Lagman, skolformschef för förskolan 

informerar: 

- Placeringsstatistik förskolan 

- Lägesrapport ekonomi delårsbokslut 

- 11 november 8-12, utbildningsdag med skolan för utskottet.  

 

  




