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§ 233 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 Ärende 26-28 Ansökan om LVU läggs till föredragningslistan 
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§ 249 
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: 

- Rekrytering av 1:e socialsekreterare 
- Inflöde ärenden 
- Personalfrågor/utökning av tjänster 

 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 

- Projekt via samordningsförbundet ”Ung framtid” 
- Information gällande avtal om IKB med Regionen 

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

- Uppdatering av lägesrapport sjukfrånvaro/bemanning/behörighet i 
förskolan 

- Covidrestriktioner i skola och förskola 
- Gymnasiemässan 
- Samverkan för bästa skola- godkänt och avslutat 

 
Fredrik Westergren, chef för Kulturskolan och Lärcentrum informerar: 

- På gång i verksamheten 
- Pilotprojekt-Fiolen min 
- Trummor för hälsa 

 
Carl Bergström, chef för enheten kultur, konst och bibliotek informerar: 

- På gång i verksamheten 
- Höstlovsaktiviteter 

 
Michael Sjöberg, enhetschef för fritidsgårdarna informerar: 

- Fritidsgårdarna öppnar upp 
- Ny fritidsgård i Örbyhus 
- Genomlysning av fritidsgårdarna på gång 
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§ 250 
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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§ 251 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesplan år 2022  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för utskottet barn och ungdom år 
2022: 
 
1 februari 13:00 
16 februari 13:00 (endast IFO) 
9 mars 13:00 
7 april 13:00 
10 maj 13:00 
13 juni 13:00 
25 augusti 13:00 
14 september 13:00 (endast IFO) 
12 oktober 13:00 
23 november 13:00 
15 december 13:00 samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten  
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska  
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk  
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor.  
 
Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. 12 § ska kommunfullmäktige  
besluta om när ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas.  
Beslutet för år 2022 ska fastställas av kommunfullmäktige den 10 november  
2021 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig ledningsstöd 
 Alla chefer  
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§ 252 
Dnr 2021/536    
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning som 
sitt eget och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Reservation 
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens styrning av grundskolan.  
 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig. 
  
Barnrättskonsekvenser 
Revisionens granskning syftar till att belysa potentiella utvecklingsområden 
för att förbättra kommunstyrelsens styrning av grundskolan. Att säkerställa 
en effektiv styrning av grundskolan med ett välfungerande systematiskt 
kvalitetsarbete är väsentligt för barn och ungas skolgång. De föreslagna 
åtgärderna i Svar på revisionsrapport syftar till att komma till rätta med 
nuvarande utmaningar och verka för barn och ungas bästa.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) yrkar att Svar till 
revisionsrapport kompletteras med text enligt /Bilaga/. 
 
Bifall 
Alfred Mujambere (L) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Avslag 
Alfred Mujambere(L) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Linda Friberg 
(S) och Marie-Louise Rindå (S) tilläggsyrkande.  
 
 

9



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet barn 
och ungdom. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Linda Friberg (S) och 
Marie-Louise Rindå (S) tilläggsyrkande och finner att utskottet barn och 
ungdom beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning 
 Uppföljningsbeslut - efter kvalitetsgranskning av huvudmannens 

styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning i Tierp 
 Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans styrning 
 Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning  

 
Beslutet skickas till 

 Kommunrevisionen  
 Skolchef  
 Kommundirektör  
 Huvudregistrator 
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§ 253 
Dnr 2021/649    
 
Remiss av SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall Ju2021/02514  
 
Beslut  
Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att instämma i Justitiedepartementets förslag gällande remiss SOU 2021:56 
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall 
Ju2021/02514. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har skickat remiss av SOU 2021:56 Nya regler om 
utländska föräldraskap och adoption i vissa fall Ju2021/02514. Svarsdatum 
är satt till senast 20211026. 
 
Remissen handlar om ändringar på det familjerättsliga området. För att 
omfatta olika typer av familjekonstellationer används termen föräldraskap 
istället för faderskap. Det handlar om en modernisering av lagstiftningen 
och anpassning till nuvarande situationer med föräldraskap i internationella 
situationer, föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands, föräldraskap 
efter en flytt till Sverige för barn som tillkommit efter ett 
surrogatarrangemang och nya regler om föräldraskap för barn som 
tillkommit efter ett surrogatarrangemang, när de tilltänkta föräldrarna har 
sin huvudsakliga anknytning till Sverige.  Utredningen föreslår också en ny 
regel om att rätten, efter anmälan av socialnämnden, ska anförtro vårdnaden 
åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare när ett barn saknar 
vårdnadshavare. Regeln kan tillämpas om en ansökan om adoption drar ut 
på tiden eller om förutsättningarna för en adoption inte är uppfyllda 
 
Beslutsmotivering  
De föreslagna ändringarna i utredningen är adekvata. En förändring av 
dagens regelverk är önskvärd då lagstiftningen inte är anpassad till nutiden 
vad gäller familjekonstellationer och situationer. Det saknas skäl att inte 
tillstyrka utredarens förslag. 
 
Barnrättskonsekvenser 
”Barn som flyttar till Sverige kommer i högre utsträckning att få föräldrar 
och rättsliga företrädare här utan att den eller de personer som betraktas som 
föräldrar till barnet i ett annat land behöver ansöka om adoption. Därmed 
undanröjs de nackdelar som det innebär för barnet och föräldrarna att vänta 
till dess att adoptionsprocessen är avslutad. Barn som tillkommer efter ett 
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surrogatarrangemang och där det inte finns tillräcklig anknytning till ett 
annat land för att ett föräldraskap i det landet ska gälla eller erkännas här, 
kommer i större mån att kunna adopteras. I praktiken blir det framför allt en 
förändring i de fall då antingen de tilltänkta föräldrarna har separerat eller 
där båda de tilltänkta föräldrarna behöver adoptera barnet (för att mannen 
inte har någon biologisk koppling till barnet). Nackdelar, såsom att barnet 
inte tillerkänns den tilltänkta förälderns nationalitet, att barnet inte har 
arvsrätt efter den föräldern eller att det är svårt för barnet att få stanna i 
Sverige undanröjs därmed.” Citat från utredningen 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget beräknas inte medföra några merkostnader för kommunen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
Beslutet skickas till  

 Justitiedepartementet 
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§ 254 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag 
 
att ändringarna gäller från och med den 9 november 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 255 
Dnr 2019/908    
 
Grundskolans organisation  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till 
handlingarna, 
 
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter ska bibehållas samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog 
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps 
centralort. 
 
Reservation 
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i 
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av 
grundskolan i Tierps kommun.  
 
Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska vara kvar. Verksamhetens 
underlag ger förslag på förändringar som inte uppfyller nuvarande uppdrag 
om att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på 
nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a) 
 
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort för 
Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog genomföras för 
att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa synpunkter kommer 
därefter att utgöra underlag inför beslut. Kommunstyrelsen bör utforma 
uppdraget om intressentdialog så att det tydligt framgår vilka intressenter 
som avses, struktur för dialogforum, tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer 
och principer för medborgardialog i Tierps kommun.    
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Barnrättskonsekvenser 
Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter har barn och ungas bästa beaktats.  Genom ett beslut om bred 
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten 
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) yrkar att ärendet ska 
återremitteras eftersom flera delar saknas för att ha ett tillräckligt underlag 
för att besvara de att-satser som fastställdes av kommunfullmäktige 12 
december 2019. 

För att få fram bästa möjliga underlag ska det fortsatta arbetet ske i bred 
dialog med fackliga, lärare, elever och föräldrar. Fortsatt arbete ska ske 
tillsammans med politisk ledning samt genom politisk dialog där alla partier 
ges möjlighet att delta.  

Utredningen behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett 
mer optimalt sätt. Att stänga skolor är ett sätt att sänka lokalkostnaderna, 
men det finns många andra sätt att utnyttja vårt lokalbestånd optimalt. 

Dessutom behöver utredningen kompletteras med en översyn av skolornas 
upptagningsområden. 

Alla förslag som presenteras i fortsatt utredning även skall innehålla en 
ekonomisk analys. 

Bifall 
Alfred Mujambere (L) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Avslag 
Alfred Mujambere(L) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Linda Friberg 
(S) och Marie-Louise Rindå (S) yrkande.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet barn 
och ungdom.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Linda Friberg (S) och 
Marie-Louise Rindå (S) yrkande och finner att utskottet barn och ungdom 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga 

organisationsförändringar 
 Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp  november 2018 
 Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303 
 Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 

2024 
 Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs 

och Skärplinge 
 Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar  - Dialog 

skolsituationen 
 Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning 
 Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans 
 Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun 
 styrning 
 Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Verksamhetschef Utbildning 
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§ 256 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 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 2021, kvartal 2, har det rapporterats totalt 6 
beslut enligt SoL för barn och unga, varav 5 är rapporterade som ej verkställda 
och ett som verkställt.  
 
Ej verkställda beslut: 

- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Anledning 
till dröjsmål i båda besluten är den generella svårigheten i kommunen 
att hitta lämplig kontaktperson för uppdragen. 

- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22. 
Uppstartsmöten hölls i augusti.  
 

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet: 

2021-04-26.   
  
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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