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Tid och plats  30 januari 2023, kl.13:00 – 15:50 i lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 1 - § 7 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2023-01-30  Anslaget tas ner: 2023-02-20 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 

Beslutande  Lotta Carlberg (C), ordförande 

Jonas Nyberg (S) vice ordförande 

Elin Åkerlund (KD) 

Maj-Louise Ljungmark (SD) 

Ersättare Filip Håkansson (C) 

Alexander Karlsson (V) 

Jessika Tindre Falk (M) 

Mötessekreterare Annika Höök 

Övriga närvarande Karina Vallström, verksamhetschef elevhälsan 

Mats Östlund, utvecklare utbildning 

Per Angemo, utbildningschef 

Annica Lagman, skolformschef förskolan 

Kristina Hadziresic, verksamhetschef kultur och fritid 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO 

Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Lotta Carlberg 

 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg   
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  
 

 Upprop   

 

  Val av justerare   

 

§ 1 Godkännande av föredragningslistan KS/2023:11  

 

§ 2 (KS) Patientsäkerhetsberättelse för 

Tierps kommuns grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, år 2022 

KS/2023:95  

 

§ 3 (KF) Revidering av regler för skolskjuts 

och elevresor 

KS/2023:106  

 

§ 4 (KS) Avtalssamverkan KS/2023:119  

 

§ 5 Sammanträdesplan 2023 KS/2022:84  

 

§ 6 Utbildningsplan 2023 KS/2023:13  

 

§ 7 Information KS/2023:12  
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§ 1 
Dnr KS/2023:11  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Utskottet barn, utbildning och kultur beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan utan revideringar. 
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§ 2 
Dnr KS/2023:95  

(KS) Patientsäkerhetsberättelse för Tierps kommuns 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola, år 2022 
 

Beslut 

Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Tierps kommuns grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, år 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2022 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 

Patientsäkerhetsberättelsen säkerställer att hälso- och sjukvården som 

bedrivs i Tierps kommuns skolor är säker och av god kvalitet vilket gynnar 

barn och ungdomar. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska 

merkostnader för berörda verksamheter. 

  

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

 

Beslutet skickas till 

 Utbildningschef Per Angemo 

 Verksamhetschef Karina Vallström 
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§ 3 
Dnr KS/2023:106  

(KF) Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 
 

Beslut 

Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen hemställa 

kommunfullmäktige besluta 

 

att anta reviderade regler för skolskjuts och elevresor från och med 7 mars 

2023 och  

 

att upphäva tidigare regler för skolskjuts och elevresor, antaget av KF 

§111/2021 från samma datum. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande regler för skolskjuts och elevresor antogs september 2021 och 

gäller till och med juni 2023. Aktuell revidering avser bland annat mindre 

justeringar utan principiell betydelse, som exempelvis förtydligande av 

handläggningsförfarandet eller ändring av rubriker eller annan text. 

 

Ändringar som kan vara av betydelse anges under respektive rubrik nedan 

vilka överensstämmer med rubrikerna i regler för skolskjuts och elevresor: 

 

Val av annan skola 
Tillagd text: ”Ansökan om skolskjuts ska lämnas in för elev som går i en 

grundskola med offentlig huvudman i annan kommun”. 

Ansökan om skolskjuts för elever i extern grundskola med offentlig 

huvudman har tidigare inte begärts in, såvida det inte inneburit en 

organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen. Kriterierna för 

skolskjuts är dock oförändrade. 

 

Skolskjuts vid flytt inom kommunen 

Första stycket borttaget då innehållet var irrelevant vid handläggning av 

skolskjuts. Stycket kunde misstolkas som att en elev som väljer att gå kvar 

hela läsåret, eller sista årskursen, per automatik beviljades skolskjuts. Ingen 

ändring i handläggningsförfarandet. 

 

Rätt till elevresa 

Borttagen text: ”Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan 

denna nyttjas efter särskild överenskommelse”. 

Det görs inga sådana överenskommelser då turer med skolskjuts i form av 

taxi ständigt är i förändring. Texten har därför tagits bort i de reviderade 
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reglerna för skolskjuts och elevresor, dels för att tillämpa 

likställighetsprincipen, dels för att dokumentet ska vara uppdaterat och 

gällande enligt de regler handläggaren följer i sitt arbete. 

 

Självskjuts 

Borttagen text: ”I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig 

skolskjutstur utgår ej detta belopp”. 

Som angivet under rubriken ovan görs inga sådana överenskommelser. I de 

reviderade reglerna för skolskjuts och elevresor har skrivelsen därför tagits 

bort. 

 

Kontant reseersättning 

Tillagd rubrik i syfte att förtydliga reglerna vid ansökan om kontant 

reseersättning. Elever som går i gymnasieskola utanför Uppsala län, till 

vilken eleven inte kan resa med UL:s trafik, kan ansöka om kontant 

reseersättning för egna utlägg av färdbiljetter. Avståndskriteriet på mer än 

fyra kilometer mellan resans slutdestination med UL och gymnasieskolan är 

tillagt och har tidigare inte tillämpats. 

 

Inackorderingstillägg 

Borttagen rubrik. Inackorderingstillägg handläggs inte av den handläggare 

som ansvarar för ansökningar om skolskjuts och elevresor, inte heller av 

samma verksamhet. Det kan således inte säkerställas att dokumentansvarig 

håller reglerna för inackorderingstillägg uppdaterade och gällande i regler 

för skolskjuts och elevresor. 

 

Barnrättskonsekvenser 

I de reviderade reglerna för skolskjuts och elevresor finns ett tillagt 

avståndskriterium för elever i gymnasieskola i annan kommun. Ändringen 

kommer att påverka handläggningen av ansökningar om kontant 

reseersättning för resor där färdvägen mellan slutdestinationen med UL:s 

trafik och gymnasieskolan inte överstiger fyra kilometer. 

 

Det föreslagna avståndet som anges i stycket ovan går i linje med de redan 

fastställda avstånden för ersättning av självskjuts mellan bostaden och 

upptagningsplatsen. Det kan därför anses att det tidigare gjorts bedömning 

att elever i gymnasieskolan på egen hand ska kunna transportera sig 

föreslaget avstånd. 

 

Förslaget till beslut innebär en inskränkning av gällande regler vilket kan 

anses som negativt av medborgarna. 
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Reviderade regler för skolskjuts och elevresor 

 Gällande regler för skolskjuts och elevresor 

 Bilaga: Beskrivning av ändringar i regler för skolskjuts och elevresor 

 

Beslutet skickas till 

 Handläggaren 

 Chef Planering och myndighet 

 Utbildningschef 
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§ 4 
Dnr KS/2023:119  

(KS) Avtalssamverkan 
 

Beslut 

Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att ingå avtalssamverkan med Uppsala kommun för handläggning av 

ärenden inom socialtjänsten där det bedöms som olämpligt att handläggning 

sker i den egna verksamheten, samt 

 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram rutin för att kommunstyrelsen 

en gång per år ska rapportera kring denna avtalssamverkan till 

kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tierps kommun och Uppsala kommun har gemensamt identifierat ett behov 

av att kunna överlämna ärendehantering av barnärenden gällande 

socialtjänstlag (2001:453), SoL, i vissa fall. Det kan handla om ärenden där 

verksamhetens egen personal eller förtroendevalda är part i ärende, i vissa 

ärenden där det finns en extra stor risk för hot eller våld eller övriga ärenden 

där det bedöms som olämpligt att ärendet hanteras inom den egna 

verksamheten. 

 

Det kan betraktas som jäv att utreda en kollegas eller förtroendevalds 

ärende. Dessutom kan det vara integritetskränkande för en person att utredas 

av kollegor. 

 

I kommunallag (2017:625) KL 9 kap 37§ ges möjlighet för att överlåta 

verksamhet, eller delar av den till en annan kommun via avtalssamverkan. 

 

Om avtalssamverkan tecknas ska det rapporteras kring denna samverkan en 

gång per år till Kommunfullmäktige enligt 38§ KL. 

 

Verksamhetschef har redan skrivit under avtalssamverkan och avtalet får 

anses gälla under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut i enighet 

med förslaget. 
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Barnrättskonsekvenser 

En oberoende hantering av ärendet ger ökade förutsättningar för att 

barnärendet hanteras på ett rättssäkert sätt och därför stärks barnperspektivet 

om avtalssamverkan inleds. 

 

Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2. Kommunens verksamheter ska 

vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

-  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendetypen hanteras idag via köp av konsulttjänster och detta avtal ger 

inga merkostnader.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Avtal Uppsala kommun och Tierps kommun 

 

Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Individ och familjeomsorg 

 Uppsala kommun 
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§ 5 
Dnr KS/2022:84  

Sammanträdesplan 2023 
 

Beslut 

Utskottet barn, utbildning och kultur beslutar  

 

att godkänna följande sammanträdesdagar för år 2023: 

 

Måndagen den 30 januari, klockan 13:00 

Måndagen den 6 mars, klockan 13:00 

Måndagen den 27 mars, klockan 13:00 

Måndagen den 8 maj, klockan 13:00 

Måndagen den 12 juni, klockan 13:00 

Onsdagen den 23 augusti, klockan 13:00 

Måndagen den 9 oktober, klockan 13:00 

Måndagen den 13 november, klockan 13:00 

Måndagen den 18 december, klockan 13:00 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  

kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  

2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  

för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Förslaget har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens presidium 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.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

 Webbansvarig på ledningsstöd 

 Berörda chefer 
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§ 6 
Dnr KS/2023:13  

Utbildningsplan 2023 
 

Beslut 

Utskottet barn, utbildning och kultur beslutar 

 

att anta utbildningsplan för 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottets ledamöter och ersättare ska ges utbildning i de för utskottet 

aktuella verksamhetsområdena. En utbildningsplan har därför skapats för 

2023. Utbildningsplanen kan komma att revideras vid behov.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Utbildningsplan för 2023 

 

Beslutet skickas till 

 Berörda verksamhetschefer 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn, utbildning och kultur 

2023-01-30 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

12 

 

 

 

 

§ 7 
Dnr KS/2023:12  

Information 
 

Beslut 

Utskottet barn, utbildning och kultur beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 

- Öppna förskolan, samverkan/samarbete med kyrkan 

- Fältarbete i Örbyhus- nattvandrare 

- Mottagande av flyktingar från Ukraina, uppdatering 

 

Per Angemo, skolchef, och Mats Östling, utvecklare utbildning, 

informerar: 

- Centralskolan-kortsiktiga åtgärder 

- Uppdatering skolinspektionen, information återkommer vid senare 

tillfälle. 

- Skolverket- projekt om riktade insatser nyanlända och flerspråkiga 

barn och elevers lärande 

- IKE, interkommunal ersättning. Information kring ärendet som 

kommer upp till beslut i kommunstyrelsens kommande 

sammanträde. 

 

Kristina Hadziresic, verksamhetschef kultur och fritid informerar:  

- Revidering av styrdokument 

- Fokusområden 2023- VP 

- Lokaler 

- Ny lag- Förebyggande insatser 

- Taxor och bidrag 

- Fritidsklubben 

- Genomlysning av fritidsgårdar 

 

Samtliga närvarande verksamhetschefer lämnar kort information gällande 

ekonomiska läget/budget i verksamheterna.  

 

 

 


