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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 107 Godkännande av föredragningslistan 
2021 BoU 
 

2021/102  

§ 143 Information 2021 BoU 
 

2021/104  

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

2021/105  

§ 145 Förordnande av deltagare i arbetsgrupp 
för medborgardialogen gällande 
situationen för förskola och skola 
Hållnäs- Skärplinge 
 

2020/241  

§ 146 Verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats och ansvarig för 
anmälan enligt Lex Maria 
 

2021/470  

§ 147 Avgift för tentamen vid Lärcentrum 
 

2021/469  

§ 149 Redovisning av ej verkställda beslut 
2021 
 

2021/187  
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§ 107 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 Ärende 43- Yttrande till Justitieombudsmannen angående brister i 
handläggning läggs till ärendelistan 

 Ärende 44- Redovisning av ej verkställda beslut 2021 läggs till 
ärendelistan 
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§ 143 
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: 

- Handläggning/Beslut vid hemmaplanslösningar- diskussion 
- Inflöde ärenden 
- Rekrytering av tjänster 

 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 

- Ärendebelastning 
- Familjestöd 

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

- Uppdatering kring grundskolans organisation 
- Skolval 
- Nya förskolor 
- Corona, nulägesrapportering 

 
Fredrik Westergren, chef för Kulturskolan och Lärcentrum informerar: 

- Kulturskolans lokaler i kransorterna 
- Distansundervisning 
- Sommarlovsaktiviteter/sommarjobb 
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§ 144 
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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§ 145 
Dnr 2020/241    
 
Förordnande av deltagare i arbetsgrupp för medborgardialogen 
gällande situationen för förskola och skola Hållnäs- Skärplinge  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att bemyndiga ordföranden för utskottet barn och ungdom, Lotta Carlberg, 
att utifrån dialogprocessansvarigs förslag förordna de personer som 
representerar medborgarna i arbetsgruppen, samt 
 
att förordnade personer ersätts med timarvode enligt §8 reglementet 
Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit beslut, §157/2020 om att genomföra en 
medborgardialog enligt SKRs arbetsmodell för dialog i komplexa frågor. En 
perspektivinsamling har genomförts genom intervjuer. Sammanställningen 
av perspektiven ligger till grund för det fortsatta arbetet.  Där nästa steg är 
att en arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner 
som representerar olika perspektiv möts och diskuterar tillsammans. 
Deltagare i arbetsgruppen väljs ut utifrån att de framkomna perspektiven ska 
vara representerade. Gruppen kommer bestå av ca 10-14 personer. 
Arbetsgruppens arbete syftar till att tillsammans diskutera och fördjupa sig i 
vilka åtgärder och möjligheter som finns framåt.  
 
Beslutsmotivering  
Arbetsgruppen kommer behöva träffas koncentrerat under två heldagar, 
under kontorstid, varför viss ersättning behöver utgå för att möjliggöra 
medborgarnas representanters deltagande.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Frågan om situationen med förskola och skola i Hållnäs och Skärplinge 
berör barn och unga i hög grad. Det är viktigt att alla perspektiv i frågan 
finns representerade i arbetsgruppen. För det krävs att bland annat föräldrar 
ges möjlighet att delta. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Att betala ut arvode till personer från allmänheten för att delta under 
vardagar, kommer inte kosta mer än alternativet att ersätta tjänstepersonerna 
som ingår i arbetsgruppen för att arbeta helg. Samma typ av arvodering som 
ges till personer som arbetar med förtidsröstning tillämpas. 
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ordförande utskottet barn och ungdom 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 146 
Dnr 2021/470    
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
ansvarig för anmälan enligt Lex Maria  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Linda Gagner till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 
och 
 
att utse Katrin Hägerström, legitimerad sjuksköterska- 
distriktssjuksköterska, till ansvarig för anmälan enligt lex Maria. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskolan med flera. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det inom hälso- och 
sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) 
och denna utses av vårdgivaren. En verksamhetschef ska bland annat 
ansvara för den löpande verksamheten som bedrivs av skolsköterskor och 
skolläkare och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög 
patientsäkerhet. 
 
Elevhälsans medicinska insats är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
regleras därför i hälso- och sjukvårdslagen. För all hälso- och sjukvård ska 
det, enligt hälso- och sjukvårdslagen, finnas en tydligt definierad 
vårdgivare. Vårdgivaren för elevhälsans hälso- och sjukvård är 
kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet säkerställer att ansvarig finns för att verksamheten som bedrivs av 
skolsköterskor och skolläkare håller god kvalitet och att elevhälsans hälso- 
och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Att utse verksamhetschef och ansvarig för anmälan enligt lex Maria medför 
i dagsläget inga merkostnader. 
 
 
 
 

8



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Verksamhetschef elevhälsa 

9



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 147 
Dnr 2021/469    
 
Avgift för tentamen vid Lärcentrum  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Tierps kommun höjer tentamensavgiften för tentamensavläggare från 
andra kommuner än Tierps kommun, från 300 kr per tillfälle till 600 kr per 
tillfälle.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Idag har vi en avgift på 300 kr per tillfälle för de tentamensskrivare som 
kommer från andra kommuner än Tierps kommun.  
 
Medborgare i Tierps kommun använder denna tjänst kostnadsfritt.  
 
För att täcka omkostnader bör avgiften höjas till 600 kr per tillfälle. 
   
Tierps kommun tar emot besökare från stora delar av regionen som i 
Kulturhuset avlägger högskolekopplad tentamen. Tierps hållning att ta emot 
invånare från andra kommuner samt läget utmed tåglinjerna bidrar till att vi 
är en attraktiv part att kontakta.  
 
Efter att ha gjort omvärldsbevakning finner vi summan som ovan nämns 
som skälig.  
 
Beslutsmotivering  
Längden på tentamensskrivningen varierar, i vissa fall har studenten 6 
timmar på sig att avlägga tentamen. Varje tillfälle övervakas av personal 
från Kultur & Fritid.  
 
För att få ekonomisk bäring bör avgiften höjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Negativa barnrättskonsekvenser bedöms saknas. Höjningen ger att Kultur & 
Fritid kan lägga mer ekonomiska medel på övriga verksamheter vilka i stor 
utsträckning riktas mot barn och unga. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget väntas ge ett tillskott till Lärcentrum, Kultur & fritid på cirka 30´ 
per år. Detta kommer delvis att täcka personalomkostnader kopplat till 
Lärcentrum. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kultur & fritid 
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§ 149 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut 2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 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.  
 
Vid rapporteringen av kvartal 1 har det rapporterats totalt två beslut enligt SoL 
för barn och unga, varav ett är verkställt. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Det pågår en rekrytering i 
dagsläget men då det inte är helt slutfört har beslutet rapporterats som ej 
verkställt.  
 

Beslut som har verkställts: 
- Personligt stöd i form av stödsamtal. Beslutsdatum: 2020-10-01. Datum 

för verkställighet: 2021-01-28. Orsak till dröjsmålet var att den externa 
utförare som skulle verkställa beslutet hade viss väntetid innan beslutet 
kunde verkställas. 

 
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. 
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