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Tid och plats  15 november 2022, kl.13:00 – 16:20 i Opalen, IFO huset, Tierp 

Paragrafer § 279 - § 317 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2022-11-15  Anslaget tas ner:2022-12-07  

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Marie-Louise Rindå 

 

Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Lotta Carlberg (C) ordförande 

Marie-Louise Rindå (S) 

 

 

Beslutande ersättare Anders Hällbom (MP) 

 

 

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   

 
Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 279-313, 315-316 

Matthew McNeill, enhetschef IFO, §§ 287, 297  

Per Angemo, utbildningschef; §§ 314, 316-317 

Annica Lagman, verksamhetschef förskola, §§ 314, 316-317 

 
   
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Lotta Carlberg 

 
 
 Justerande 
 
    Marie-Louise Rindå   
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  
 

 Upprop Dnr  

 

 Val av justerare Dnr  

 

§ 279 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:60  

 

§ 280 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:83  

 

§ 281 Lex Sarah KS/2022:955  

 

§ 282 Omprövning enligt 14§ LVU Dnr  

 

§ 283 Omprövning enligt 14§ LVU Dnr  

 

§ 284 Omprövning enligt 14§ LVU Dnr  

 

§ 285 Omprövning enligt 14§ LVU Dnr  

 

§ 286 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 287 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 288 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 289 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 290 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 291 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 292 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 293 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 294 Rapportering vid avslutade insatser Dnr  

 

§ 295 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL Dnr  

 

§ 296 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL Dnr  
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§ 297 Bistånd enligt 4 kap 1 §  i form av 

öppenvård 

Dnr  

 

§ 298 Övervägande enligt 6 kap. 8 SoL Dnr  

 

§ 299 Placering över 18 år Dnr  

 

§ 300 Omprövning enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 301 Övervägande om hemlighållande av 

vistelseort enligt 14 § 3 st LVU 

Dnr  

 

§ 302 Övervägande om umgängesbegränsning 

enligt 14 § 3 st LVU 

Dnr  

 

§ 303 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL Dnr  

 

§ 304 Omprövning enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 305 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL Dnr  

 

§ 306 Omprövning enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 307 Medgivandeutredning Dnr  

 

§ 308 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL Dnr  

 

§ 309 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 310 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL Dnr  

 

§ 311 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  

 

§ 312 Omprövning enligt 13§ LVU Dnr  

 

§ 313 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  

 

§ 314 (KS) Fastställande av programutbud för 

gymnasieskolan 2023/2024 

KS/2022:962  

 

§ 315 Information sammanträdesplan nya 

utskott 

KS/2022:84  

 

§ 316 Information KS/2022:32  
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§ 317 (KS) Kvalitetsredovisning Utbildning 

Tierp läsåret 2021 2022 

KS/2022:978  
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§ 279 
Dnr KS/2022:60  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar 

 

att godkänna föredragningslistan med följande revidering: 

 Ärende 41 läggs till föredragningslistan, Kvalitetsredovisning 

Utbildning Tierp läsåret 2021 2022 
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§ 280 
Dnr KS/2022:83  

Inkomna beslut och skrivelser 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar  

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I utskicket av handlingar till utskottets ledamöter och ersättare bifogas 

inkomna beslut och skrivelser från IFO  gällande individuell sekretess som 

politiken bör ta del av.  
 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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§ 281 
Dnr KS/2022:955  

Lex Sarah 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar 

 

att avsluta utredningen genom beslut om att det rapporterade är en händelse 

som är att betrakta som ett missförhållande, samt 

 

att allvarlighetsgraden inte medför att händelsen ska rapporteras till 

Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ett sip möte upprättades ett protokoll. I protokollsmallen 

fanns uppgifter om en annan brukare kvar sen ett tidigare möte. Namn och 

uppgifter om framtida planering gick att utläsa. Det fanns inte 

personnummer, eller noteringar om den enskildes personliga förhållanden i 

handlingen. 

 

Beslutsmotivering 

Det inträffade är ett missförhållande. Allvarlighetsgraden är inte av den grad 

att händelsen ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Detta beslut påverkar inte barn och unga generellt eftersom det är ett 

individärende. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 

 Utredning lex Sarah 

 Avvikelserapport barn och unga 

 Avvikelserapport Administration och service 

 

Beslutet skickas till 

 Enhetschef barn och unga 

 Enhetschef administration och service 
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§ 314 
Dnr KS/2022:962  

(KS) Fastställande av programutbud för gymnasieskolan 
2023/2024 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2023/2024. 

 

att i och med detta ta VVS och fastighet med inriktning Lärling, Bygg- och 

anläggningsprogrammet med inriktning Plåtslageri lärling samt Fordon- 

och transportprogrammet med inriktning Lastbil och mobila maskiner ur 

utbudet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande programutbud föreslås erbjudas läsåret 2023/2024: 

 

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt 

arbete 

 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad 

 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi 

 El och energiprogrammet 

 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil och 

Transport 

 Försäljnings- och serviceprogrammet med inriktning Lärling 

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap 

 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling 

 Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Beslutsmotivering 

VVS och fastighetsprogrammet med inriktning Lärling, Bygg- och 

anläggningsprogrammet med inriktning Plåtslageri lärling och Fordons- 

och transportprogrammet med inriktningen Lastbil och mobila maskiner tas 

bort ur Högbergsskolans programutbud då intresset de senaste åren varit 

inget eller mycket litet. Kostnaden per elev som läser programmen är näst 

intill dubbelt så hög som om eleven skulle läsa programmen hos annan 

huvudman. Om det trots vikande trend i intresse skulle finnas elever som 

önskar läsa de aktuella programmen är det alltså ekonomiskt och 

organisatoriskt mer fördelaktigt om dessa läser programmen hos annan 

huvudman.  Det genomsnittliga elevunderlaget de kommande åren är något 
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lägre än 2022/2023 och bedöms inte ha positiv inverkan på möjligheten att 

erbjuda programmen i egen regi utan att kostnaden per elev blir orimlig. 

Åtgärden är således nödvändig för att minimera risk för återkommande 

underskott med begränsade ekonomiska ramar.  
 

Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering erbjuder samma 

programutbud som läsåret 2022/2023.  

 

Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.  

 

I de fall det är möjligt organiseras undervisningen alltid för samläsning över 

programgränserna för effektivt resursutnyttjande. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Då programmen finns sökbara i samverkansområdet bedöms beslutet inte ha 

några negativa barnrättskonsekvenser. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Placeringsstatistik Högbergsskolan 2022-10-26 

 Kostnad VVS och VF per elev 

 

Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 

 Rektor Högbergsskolan 
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§ 315 
Dnr KS/2022:84  

Information sammanträdesplan nya utskott 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar  

 

att godkänna informationen och  

 

att ärendet bordläggs till utskottet har sitt första sammanträde för 2023. 

 

Reservation 

Marie-Louise Rindå (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Informationen rör sammanträdesdagar 2023 för det nya utskottet för 

individärenden och det nya utskottet barn, utbildning och kultur. Beslut om 

dessa dagar kan ej fattas av respektive utskott tidigare än årsskiftet. 

 

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.  

 

Planerade sammanträdesdagar för utskotten 2023 är: 

 

Utskottet för individärenden: 

Onsdagen den 1 februari 

Onsdagen den 15 februari 

Onsdagen den 8 mars 

Tisdagen den 28 mars 

Onsdagen den 10 maj 

Tisdagen den 20 juni 

Fredagen den 25 augusti 

Onsdagen den 13 september 

Onsdagen den 11 oktober 

Onsdagen den 15 november 
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Onsdagen den 20 december 

 

 

 

 

Utskottet barn, utbildning och kultur: 

 

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 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Yrkande 

Marie-Louise Rindå (S) yrkar 

 

att utskottet för individärenden läggs varje vecka onsdag morgon klockan 

08:00. För att extra utskott aldrig ska behöva nyttjas och  

 

att utskottet barn, utbildning och kultur flyttas till tisdagar i samma vecka 

som föreslagits med undantag för den 23 augusti. 

 

Anders Hällbom (MP) tilläggsyrkande: 

 

att ärendet bordläggs till utskottet har sitt första sammanträde för 2023. 

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet barn 

och ungdom. 

 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Marie-Louise Rindås 

(S) yrkande och finner att utskottet barn och ungdom beslutar enligt 

liggande förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Anders Hällbom 

(MP) tilläggsyrkande och finner att utskottet barn och ungdom beslutar 

enligt Anders Hällboms (MP) tilläggsyrkande. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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§ 316 
Dnr KS/2022:32  

Information 
 

Beslut 

Utskottet barn och ungdom beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 

-Information kring remiss; Ett fönster av möjligheter, stärkta rättigheter för 

barn och vuxna i skyddat boende 

 

- AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden; ett länsprojekt 
 

Per Angemo, skolchef och Annica Lagman, skolformschef för förskolan 

informerar: 

- Rapportering kring skolinspektionen 

- Uppdatering lokalfrågor 

- Regelverk kring bedrivande av förskoleverksamhet, exempel Vegavallen 
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§ 317 
Dnr KS/2022:978  

(KS) Kvalitetsredovisning Utbildning Tierp läsåret 2021 2022 
 

Beslut 

Utskottet barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 

likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, 

följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen säkerställer vi 

kunskap om vad som leder till framgång. Vårt systematiska kvalitetsarbete 

sammanställs i vår kvalitetsredovisning som innehåller den sammanfattande 

redovisningen på huvudmannanivå, därefter kvalitetsredovisningar per 

skolform på enhetsnivå och slutligen Elevhälsans kvalitetsredovisning. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Kvalitetsredovisning Utbildning Tierp läsåret 2021-2022 

 

 

 

 


