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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Barn och Ungdom

KOMMUN

2017-08-23

Plats och tid

Rådrummet, Kommunhuset Tierps köping,
kl. 08:30-11:40

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
32 - 39

Utses att justera

Torgny Helgesson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Tierps köping 31/8 kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare
Mona Olss
Ordförande
Kenneth Gunnarsson
Justerande
Torgny Helgess n

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet barn och ungdom

Sammanträdesdatum

2017-08-23

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-31

Datum då anslaget tas ned

2017-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

32 — 39

Underskrift

Mona Olsson
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Beslutande

Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande
Torgny Helgesson (S)
Åsa Sikberg (M)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Alexander Karlsson (V)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Sara Sjödal (C)
Anna Grimberg (C)

Övriga
närvarande

Ordf. sig

Helena Car, skolchef
Annika Lagman, samordnare
Mona Olsson, sekreterare

Justerandes sign.
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§ 32
Ändringar av föredragningslistan

Föredragningslistan ändras på följande sätt:
- Ärende 10 i föredragningslistan för sekretessärenden flyttas till det
allmänna protokollet då det är svar på en remiss och således inte är
sekretessbelagt.

Justerandes sign.

Sekr.
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Dnr Ks 2017.698

Rapportering av ej verkställda beslut
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 0m002 allmänt
att godkänna enheten för kvalitet och strategisk utvecklings rapport till
inspektionen för vård och omsorg, IVO
att föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige
Bakgrund
Kommunen är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast
tre månader efter beslut.
Föreligger underlag avseende rapportering per den 30 juni 2017 enligt 28 g
LSS och 16 kap. 6 g SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och
LSS.

Individ och familjeomsorg (IFO), ej verkställda beslut:
Kontaktperson lst
Kontaktfamilj 2 st
Beslut skickas till
IFO

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sek£a
II
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§ 34
Överklagan skolskjuts
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
överklagande om skolskjuts från

att avslå

fritidshemsverksamheten för
Bakgrund

neememienöverklagar tidi are beslut om avsla
skolskjuts från fritidshemmet på
Illeeeeeeeeeg

å ansökan om
för

För fritidshemsvistelse gäller inte rätten till skolskjuts utan vårdnadshavare
ansvarar för lämning och hämtning.-idag beviljad skoltaxi till och
från hemmet~slutning till skoltiderna.
Som skäl för överklagan anförs att_behov av stimulans, rutiner och
social interaktion som familjen inte kan tillgodose och därför behöver
vara på fritids men avsaknad av bil hindrar hämtning.
I kontakt med ansvarig rektor framgår att de skäl som anges inte ger

anledning att ändra tidigare beslut i ärendet.
Beslut skickas till
an
Annica I

Ordf. sign.
1

Justerandes sign.

Sekr. s•oa
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§ 35
Ensamkommande unga i asylprocessen som fyllt 18 år

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att de av Migrationsverket till Tierps kommun anvisade ensamkommande
unga i asylprocessen som fyllt 18 men inte 21 år — och väntar på sitt första
asylbeslut — har rätt att beviljas fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § SoL.

Bakgrund
Regeringen har i höständringsbudgeten beslutat att tillföra ett tillfälligt
kommunbidrag. Detta kommer att fördelas proportionellt till kommunerna
utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande unga som väntar
på ett slutgiltigt avgörande i sitt asylärende. Pengarna kommer att betalas ut
till kommunerna under december 2017.
Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga
som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan
18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. För Tierps
kommun rör det sig om 607 113 kronor.
Det tillfälliga kommunbidraget gör det således möjligt för kommuner att
låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett
beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Ordf. sign.

Justerandes sign.
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§ 36
Remissvar: Förslag till reviderade föreskrifter om behörighet inom
den sociala barn- och ungdomsvården
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt U004
att enligt begäran dnr. 4.1.1-17982/2017, anta remissvaret som sitt eget och
översända detta till Socialstyrelsen
Bakgrund

Socialstyrelsen inkom 2017-07-11 med "Remiss av förslag till reviderade
föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och
ungdomsvård". Kommunen erbjuds möjlighet att inkomma med synpunkter
senast 29 september.

Beslutsunderlag

Yttrande enligt begäran
Remiss "Förslag till reviderade föreskrifter om behörighet inom den sociala
barn- och ungdomsvården dnr. 4.4.4-17982/2017.
Beslut skickas till

Randi Graungaard, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Sanna Tjernström, verksamhetsutvecklare, Individ- och familjeomsorg
Socialstyrelsen

Justerandes sign.

Sel

sign.
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§ 37
Delgivning
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Dnr KS 2017.23
Barn- och elevombudet, Uppföljning av beslut
gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Örbyhus skola, Tierps Kommun

handling nr. 4360

Dnr KS 2017.136
handling nr. 4584
Skolinspektionen, Beslut efter kvalitetsgranskning av
Huvudmannens Klagomålshantering vid Tierps kommun
Dnr KS 2016.441
handling nr. 4381
Skolverket, Statsbidrag för hjälp med läxor eller
annat skolarbete 2016 för huvudmän inom skolväsendet
Dnr KS 2016.132
handling nr. 4480
Skolverket, delredovisning av Läslyftet läsåret 2016/17
Dnr KS 2016.132
Skolverket, slutredovisning av
Läslyftet läsåret 2016/17

handling nr. 4486

Dnr KS 2017.503
handling nr. 4246
Skolverket, Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår
2017/2018

Ordf. sign.

Dnr KS 2017.559
Skolverket, ansökan läxhjälp 2017 huvudmän

handling nr. 3867

Dnr KS 2017.646
Skolverket, Ansökan lågstadiesatsningen 2017

handling nr. 4404

Justerandes sign.
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§ 37 forts.
Dnr KS 2017.646
Skolverket, Statsbidrag för fler anställda i
lågstadiet för 2017/2018

handling nr. 4405

Dnr KS 2017.647
Skolverket, Fritidshemssatsningen 2017, Ansökan

handling nr. 4406

Dnr KS 2017.647
Skolverket, Fritidshemssatsningen 2017,
Beslut om ansökan

handling nr. 4407

Dnr KS 2017.1
handling nr. 4524
IVO, Tillstånd till Nämndemansgården för ändring
av tillståndet för hem för vård och boende vid Idavallen.

Justerandes sign.

Sekt.-

.
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§ 38
Meddelande

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.

Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Handl.id 2017.4268
Ks 2017/106
Beslut från länsstyrelsen; lokal trafikföreskrift om hastighetssänkning på
väg 740, Tierps kommun
Ks 2017/344
Beslut kameraövervakning, dnr 211-1573-2017

Handl.id 2017.3683

Handl. id 2017.4160
Ks 2017/1
Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till fornlämningen RAÄ 400,
Tierps socken, fastigheten Yttrö 51:1, Tierps kommun (A 17070-2017)
Handl.id 2017.4186
Ks 2017/1
Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till fornlämningarna RAÄ
213:1, 786 och 990, Tierps socken, fastigheten Väsby 6:23, Tierps kommun
(A 21293-2017)
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4536
Information Upphävande av eldningsförbud, Dnr 452-3485-17
Länsstyrelsen Jönköpings län
Ks 2017/563
Handl.id 2017.3888
Beslut bifall Tierps kommun 851-3085-2017 - Föreningslots
Ks 2017/562
Handl.id 2017.3886
Beslut bifall Tierps kommun 851-3086-2017, Låna en ortsbo på Tierps
bibliotek

Ordf. sign.

Justerandes sign.
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§ 38 forts.
Sveriges kommuner och landsting
Handl.id 2017.4428
Ks 2017/1
Rapport enkätundersökning om e-handel och e-fakturering
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3782
Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att stärka arbetet
med mänskliga rättigheter 12-2017, dnr 17/00003
Handl.id 2017.3781
Ks 2017/1
år
Meddelande från SKL:s styrelse om Förbundsavgift 2018 till Sveriges
Kommuner och Landsting, 13-2017, dnr 17/00003
Handl.id 2017.4279
Ks 2017/1
Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt försvar
2017 Dnr 2017-1561
Handl.id 2017.4294
Ks 2017/1
Nyhetsbrev 1, 2017 — Nyheter inom e-handel och e-upphandling
Trafikverket
Handl.id 2017.4305
Ks 2017/620
Beslut - TRV 2015/74481, TRV 2015/74316, TRV 2015/74243, TRV
2016/74579 - Fastställt bidragsunderlag och bidragsbelopp samt
starttillstånd
Ks 2017/671
Transportdispens
—
TRV
2017/76227
Beslut

Handl.id 2017.4635

Östhammars kommun
Handl.id 2017.3878
Ks 2017/162
Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen Östhammar kommun 2017-05-30,
Inriktningsbeslut för samverkan inom IT för fem kommuner, gemensam ITnämnd

Ordf. sign.

Justerandes sign.
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§ 39
Information från produktionen
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Jon-Erik Egerszegi kommer att tillträda som utbildningschef 1 september.
Han kommer närmast från en tjänst som bitr. förvaltningschef i Gävle.
Helena Car informerar om en artikel som stod i UNT 21 augusti. En studie
ska göras i Uppsala kommun som riktar sig till samtliga kommunala lärare
från förskolan till gymnasiet. Studien syftar till att kartlägga lärares
upplevelser av genomförd fortbildning och är ett samarbete med Uppsala
Universitet. Målet är att varje lärare ska få den fortbildning de själva känner
behov av. Forskarna får samtidigt kunskap om hur effektiv — eller ineffektiv
— lärarnas nuvarande fortbildning är. Studien är även aktuell för Tierp i
framtiden.
Arbetarbladet skriver den 21 augusti om bristen på lärare men
Olanderskolan sticker ut med 100 % behöriga lärare. Tierps kommun ligger
högst i Arbetarbladets jämförelse när det gäller behöriga lärare.
Fortbildning

Skola och socialtjänst kommer gemensamt att erbjuda föräldrastöd. Ett antal
personer utbildas i "Vägledande samspel" ICDP, (International Child
Development Progamme), för att leda föräldragrupper. Dessutom utbildas
all personal och elevhälsoteamet på Kyrkskolan och Bruksskolan i samma
program. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna ska
inspireras att utveckla och uppmärksamma det positiva samspelet mellan
barn och vuxna, mellan barn och mellan vuxna.
Förskolan arbetar med att utveckla ett metodiskt barnhälsoarbete med hjälp
av ett resursteam som motsvarar elevhälsans arbete i skolan. Tierps
kommun har fått ett bidrag från SPSM (specialpedagogiska myndigheten),
för att utbilda bland annat resurspedagoger för stöd och handledning av
arbetslag.

Ord sign.

Justerandes sign.
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§ 39 forts.
SKL bedriver ett utvecklingsarbete i samarbete med Linnbniversitetet om
stress och utmattning i arbetslivet. Medarbetare i förskolan har fått svara på
en enkät som en forskare ansvarar för. Utifrån enkäten har man fått frågan
om man vill delta i en reflekterande samtalsgrupp. Uppföljning sker genom
regelbundna enkätundersökningar. För att kunna jämföra, finns det en
kontrollgrupp som kommer att vara med i nästa omgång.
En uppdragsutbildning startar höstterminen 2017 för att utbilda barnskötare
till förskolelärare. 20 personer har antagits på utbildningen, 15 personer
arbetar i förskolan och 5 i grundskolan. Tidigare erfarenhet och utbildning
valideras och en individuell utbildningsplan skapas. Utbildningen kommer
till stor del att förläggas kvällstid.
Ekonomi
Prognos, förskolan har för närvarande ett underskott på 2,5 milj. Detta beror
på att ytterligare 30 barn placerats än vad som budgeterats för.
Grundskolan ligger i stort sett i balans. Ro 4 har ett underskott och en
utredning är påbörjad för att se över organisation och ekonomi.
Gymnasiet har ett marginellt överskott.
Nya studentboendet
Elever (31 personer) har flytta in på det nybyggda studentboendet.
Färdigställande av hus 2 har försenats vilket innebär att det just nu bor två
elever i vissa rum. Ytterligare två elever kommer att flytta in när huset står
klart. Eleverna betalar 3 000:- i månaden i hyra (inkl. el).
Funktionshindradeomsorgen kommer att ha två lägenheter i år. De som är
resurspersoner för de funktionshindrade, kommer även att sköta ronderingen
på studentboendet.
Flytt av förskoleavdelning till 01 Andersskolan
Utvecklingsledaren för förskolan Annika Lagman informerade kring flytten
av en förskoleavdelning från förskolan Linnean till 01 Andersskolan, och
svarade i samband med det på frågor i ärendet som inkommit till kommunen
från föräldrar och från Åsa Siberg (M).

Justerandes sign.
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