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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 55 Godkännande av föredragningslistan 
2021 BoU 
 

2021/102  

§ 65 Information 2021 BoU 
 

2021/104  

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

2021/105  

§ 70 Interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild verksamhet  2021 
 

2021/130  

§ 71 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2020 Utskottet Barn och 
ungdom 
 

2020/434  

§ 72 Patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska insats i Tierps 
kommun 2020 
 

2021/292  
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§ 55 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar. 

 Ärende 19, Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insats i Tierps kommun 2020, läggs till föredragningslistan 
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§ 65 
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: 

- lex Sarah utredning på gång 
- Kvalitetsberättelsen Individ och familjeomsorgen (IFO). En årlig 

kvalitetsberättelse där det kvalitetsarbete som genomförts under 
föregående år redovisas på ett övergripande plan. Ärendet kommer 
att beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 april 2021. 

- Statistikrapport barn och unga 2020 
 
Per Angemo, skolchef och Annica Lagman, skolformschef för förskolan 
informerar: 

- Kö förskola 
- Sjukfrånvaro i förskolan 
- statistik gällande inspektionsärenden 2020 
- Corona nuläge 

 
Annika Höök, utskottssekreterare informerar: 

- Information/rutin gällande icke delegeringsbara beslut enligt 
socialjouren 
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§ 66 
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 
 

5



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-03-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 70 
Dnr 2021/130    
 
Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet  
2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2021 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program. 
 
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär 
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas 
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Som 
underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2021. 
 
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.  
 
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform. 
Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
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skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.    
 
Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1: Interkommunal ersättning och bidrag till enskild 

verksamhet 2021 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
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§ 71 
Dnr 2020/434    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 Utskottet 
Barn och ungdom  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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.  
 
Vid rapporteringen av kvartal 4 har det rapporterats totalt tre beslut enligt SoL 
för barn och unga. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Personligt stöd i form av stödsamtal. Beslutsdatum: 2020-10-01. Orsak 
till dröjsmålet är att den externa utförare som ska verkställa beslutet har 
viss väntetid. 

 
Beslut som har verkställts: 

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-23. Datum för verkställighet: 
2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var kommunens 
generella svårighet att hitta lämplig person för uppdraget. 

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-26. Datum för verkställighet: 
2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var dels att kund 
tackade nej till ett erbjudande som lämnades i september 2020, och 
dels den generella svårigheten att hitta lämplig uppdragstagare. 
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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 

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 72 
Dnr 2021/292    
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Tierps kommun 2020  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Tierps kommun 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att 
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård. 
 
Beslutsmotivering  
Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar 
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser. 
Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och 
utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också beskriva utveckling och 
strategier för kommande år. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga eftersom det är en del av 
uppföljningsarbetet inom Elevhälsan för att tillgodose en god 
patientsäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska 
merkostnader för berörda verksamheter. 
 
Beslutsunderlag  

 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef  
 Verksamhetschef Elevhälsan Linda Gagner 
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