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§ 12 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

 Ärende nr 8, Överklagan av kommunalt beslut, dras ur 
föredragningslistan 

 Extra ärende, Ansökan enligt 4 § LVU, läggs till i 
föredragningslistan 

 Extra ärende, Upphörande av omedelbart omhändertagande och 
upphörande av bistånd, läggs till i föredragningslistan 
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§ 26 
Dnr 2021/104    
 
Information 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar: 
 

- Rekryteringar hos IFO 
- Statistik anmälningar 
- Nya lokaler för delar av verksamheten i Bäggeby 

 
Matthew McNeill, enhetschef IFO informerar: 
 

- Nyanställningar 
- Ekonomi 

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

- Nuläge Covid 19 
- Rekrytering av ny rektor 
- Ekonomi – förskolan 

 

Lena Fransson, verksamhetschef kultur och fritid och Fredrik Westergren, 
enhetschef Kulturskolan & Lärcentrum informerar: 

- Kulturskolans verksamhet, dagsläge 
- Nytt elevhanteringssystem 
- Personalläge 
- Vissa verksamheter börjar öppna upp efter nedstängning under 

pandemin 
- Stora lokaler uthyrda till regionen p.g.a. pågående vaccination. 
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§ 27 
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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§ 28 
Dnr 2021/136    
 
Avgiftsfri kulturskola  
 
Beslut  
Utskottet för barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att kulturskolan inte ska ta ut avgift för vårterminen 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det senaste året har varit en mycket svår tid för Kulturskolan som tidigt 
vidtog åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning. Bland annat har 
fjärr/distansundervisning ändvänts under senhöst 2020 och kommer att 
användas under del av vårterminen 2021. Kulturskolans verksamhet 
innehåller diverse musikinstrument och ensembler, dans, teater samt bild 
och form. Under de senaste månaderna har vi sett en vikande 
deltagandetrend med ökat antal platsuppsägningar  som följd. Trots att 
lärarna på Kulturskolan gör allt i sin makt för att motivera och engagera 
elever och vårdnadshavare  kan vi inte riktigt bromsa denna trend. 
 
En av de allvarligaste frågorna vi uppmärksammat är att vi inte når ett antal 
elever vars vårdnadshavare inte har möjlighet att bistå eleven med de 
tekniska lösningar som krävs för att fjärr/distansundervisningen skall kunna 
vara genomförbar. Till exempel krävs ofta snabb internetuppkoppling. Vi 
hamnar här i en väldigt svår fråga där barn och ungdomar riskerar att hamna 
utanför på grund av ekonomiska begräsningar. 
 
Andra frågor som vi funderar över är till exempel vad som egentligen kan 
räknas som ett fjärrlektionstillfälle, en annan fråga är hur vi ska tänka kring 
de ämnen som mer eller mindre är omöjliga att genomföra på distans (teater, 
musiken och jag osv). 
 
Med ovan givna bekymmer i åtanke föreslår vi att avgiften för VT 2021 tas 
bort.   
 
Beslutsmotivering 
Som följd av det vi angivit ovan har vi svårt att med samvete och heder i 
behåll påstå att vi lyckas nå upp till det vi åtagit oss att göra inom ramen för 
den avgift som vårdnadshavarna erlägger. Vi tror dessutom att en slopad 
avgift skulle innebära att vårdnadshavarna fortsatt håller barnen inskrivna 
hos oss. Detta gör sannolikt att vi redan höstterminen 2021 kommer ha 
lättare att locka tillbaka eleverna till Kulturskolan. 
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Barnrättskonsekvenser 
Beslutet väntas leda till att barnen får ökad möjlighet att delta i och ta del av 
kulturskolans verksamhet.     
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Cirka 130 tkr kommer enheten för kulturskola och lärcentrum att tappa 
under 2021 om förslaget godtas. För att klara detta omfördelas medlen inom 
nämnda enhet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kultur och fritid 
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§ 29 
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, samt 
 
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. 
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Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
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 konsekvenser för barn och unga eftersom grundbeloppet för 
olika skolformer och program kan såväl öka som minska från år till år 
beroende på aktuellt elevantal och beslutad budget. Grundbeloppet bestäms 
dock alltid enligt likabehandlingsprincipen och på samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1 Interkommunal ersättning och bidrag till enskild 

verksamhet 2021 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Ekonomienheten 
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§ 31
Dnr 2020/885 

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg  

Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderade Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg från och med 3 mars 2021, samt  

att upphäva tidigare Regler och avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk, KF § 18/2016 från och med samma datum. 

Reservation 
Linda Friberg (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-15 att återremittera detta ärende till 
kommunstyrelsen med motiveringen att ta fram ett nytt förslag som ska 
innehålla:   1. stimulans för att öka antalet barn i förskolan samt   

2. förslag på hur barn som får syskon kan behålla sin
fritidsplats men med minskat antal timmar.

Om önskan avser att stimulera till en större andel barn i förskola mellan 3-5 
år har avgifterna och rabatterna inte någon inverkan, då allmän förskola 3-5 
år erbjuds alla kostnadsfritt, enligt lag. Statistik visar att vi i Tierps kommun 
har en hög andel barn i förskolan. Därför kvarstår tidigare föreslagen 
förändring gällande rabattsatserna och en tabell bifogas som visar vilka 
konsekvenser ändringen får beroende på hushållets inkomst. 

Rätten till fritidsplats för barn som får syskon måste ställas mot en möjlig 
minskning av arbetsbelastningen för fritidspersonalen alternativt 
effektivisering av verksamheten. Möjligheten finns att ansöka om 
fritidsplats om särskilda behov föreligger. Därför kvarstår förslaget att om 
en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har eleven rätt att 
behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad. 

Beskrivning av Maxtaxereformen  
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
bygger på lagstiftning och för den egna kommunen gällande bestämmelser. 
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Föräldraavgifter för barnomsorg grundades som en del i Maxtaxereformen. 
Övergripande mål såsom ökad tillgänglighet, ekonomisk standardhöjning 
för familjerna och förbättrade möjligheter för kommunerna att bedriva 
pedagogisk verksamhet skrevs fram i förordningen.  
Föräldraavgiften för barnomsorg blev inkomstbaserad med ett tak för högsta 
möjliga avgift, därmed togs hänsyn till varje enskild familjs 
betalningsförmåga. Sedan införandet av reformen 2001 har avsikterna med 
reformen fått avsedd effekt t. ex. att fler barn fått tillgång till förskola och 
familjernas kostnader för barnomsorg har minskat. 
Maxtaxa tillämpas av alla kommuner idag och delfinansieras av statsbidrag. 
(bilaga)   
 
Följande förändringar föreslås gällande riktlinjer och avgifter i Tierps 
kommun och syftar till att förenkla och förtydliga regelverket både för  
vårdnadshavare och för administrationens möjlighet att säkerställa korrekt 
och likvärdig handläggning. (bilaga) 
 

 Rätt till syskonförtur vid placering i förskola och pedagogisk 
omsorg. 

 
 För barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka reduceras 

rabatten från tidigare 25% till 15 %. 
 

 Rabatterna tas bort:  
För barn 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov, avgift 0,75 % av 
familjens bruttolön.  
För barn 2, 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov avgift 0,5% av 
familjens bruttolön. 
För barn 1-13 år placerade enligt särskilda behov, avgift enligt 
maxtaxa + rabatt 35%.     

 
 Om en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har 

eleven rätt att behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad. 
 
Beslutsmotivering  
Rätt till syskonförtur:  
När barn från samma familj placeras i olika förskolor för att inte plats finns 
på samma förskola måste vårdnadshavare hämta och lämna sina barn på 
olika ställen och upprätthålla relationer med två verksamheter. Det leder 
ofta till att vårdnadshavare önskar byta till samma förskola för sina barn så 
fort plats frigörs. Det innebär en ny inskolning för barnet med omstart för 
både barn och vuxna vilket ofta upplevs påfrestande. Syskonförtur  
underlättar både för familjerna och för verksamheten.  
 
Borttagande av rabatter: 
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Modellen för maxtaxa är konstruerad efter familjens betalningsförmåga.  En 
procentsats av vårdnadshavares bruttolöneinkomst och antalet barn i 
familjen ligger till grund för föräldraavgiften. De vårdnadshavare som inte 
har avgiftsgrundande inkomster t ex. försörjningsstöd eller studiemedel har 
därför heller ingen avgift. Föreslagna förändringar av taxekategorierna 
innebär att modellen för maxtaxa blir norm och lokala krångliga rabattsatser 
tas bort. Maxtaxan är ett väl utarbetat verktyg för likvärdig debitering. 
I en jämförelse med liknande kommuner kan konstateras att få 
taxekategorier och få rabattsatser skapar tydlighet. (Bilaga)   
    
Ej rätt till fritidshem för elever till föräldralediga och arbetssökande: 
Förskoleklassen är obligatorisk sedan hösten 2018. Det innebär att alla barn 
från 6 år finns i skolan och ges möjlighet till socialt utbyte under skoldagen 
vilket bedöms minska behovet av fritidsvistelse. Rektor kan bevilja 
placering på fritidshem om det finns särskilda behov.  
 
Forskningsstudier visar att förskolan har en positiv påverkan på barns 
utveckling och förberedelse inför skolstart. De olika rabatterna kan möjligen 
ha uppkommit för att stimulera fler vårdnadshavare att söka förskola för 
sina barn. Historiskt har andelen inskrivna barn i Tierps förskolor varit 
betydligt lägre i jämförelse med riket.  
Från 2019 är Tierp ikapp och det är lika många barn som går på förskola i 
Tierp som i resten av landet och något fler än genomsnittet för kommunerna 
i Uppsala län. (bilaga)    
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det ansträngda ekonomiska läget i kommunen motiverar återhållsamhet 
därför måste alla kostnader värderas noggrant.  
 
För taxekategorin 3-5 år över 15 timmar/vecka skulle en sänkt rabatt från 
25% till 15% öka intäkterna med ca 50 000 kr/månad.   
 
Taxekategorin särskilda behov gäller för närvarande ca 60 barn/elever. En 
stor del av vårdnadshavarna saknar avgiftsgrundande inkomst och faktureras 
därför ingen avgift, rabatter får då ingen betydelse. I gruppen finns även 
särfritidselever över 12 år vilka har en avgiftsfri placering enligt lagen om 
särskilt stöd (LSS).  
Ekonomipåverkan är liten, däremot är placeringskategorin viktig eftersom vi 
har ett särskilt ansvar för barn/elever med behov av olika särskilda insatser 
och stöd.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Förändringarna i riktlinjer och avgifter förväntas inte påverka andelen barn i 
förskola eftersom rätten till allmän förskola gäller alla barn 3-5 år. Den 
minskade rabatten ökar vissa familjers kostnad för barnomsorg, samtidigt 
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ger den ökade intäkten ett resurstillskott vilket kommer barn/elever till del 
genom t. ex. ökad bemanning.  
Möjlighet till fritidshemsplats för elever till föräldralediga och 
arbetssökande föräldrar kan beviljas av rektor vid särskilda behov.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Dokumentet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 
 
Bilagor: 

 Maxtaxans regler för 2020 
 Föreslagna taxekategorier fr o m 2021-01-01 
 Jämförelse liknande kommuner  
 Inskrivna barn 1-5 år i förskola 
 Andel barn i förskola, pedagogisk omsorg, hemma 
 Konsekvenser av ändrade rabattsatser 

 
 
Beslutet skickas till 

 Produktion Utbildning 
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