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Tid och plats  25 augusti 2022, kl.13:00 – 16:15 i /SammanträdePlats/, Tierp 
Paragrafer § 206 - § 223 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2022-08-25  Anslaget tas ner: 2022-09-16 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Marie-Louise Rindå 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Lotta Carlberg (C) ordförande 

Linda Friberg (S) vice ordförande 
Alfred Mujambere (L) 
Marie-Louise Rindå (S) 

 
 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Emma Lokander (M), §§ 220-221 
Alexander Karlsson (V) 
Anders Hällbom (MP) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 206-219, 221-223 
Matthew McNeill, enhetschef IFO, §§ 206-219, 221-223 
Per Angemo, utbildningschef, §§ 220-221 
Andreas Vestin, rektor, , §§ 220-221 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef kultur och fritid, § 221 
Adam Nyström, kommunarkitekt, § 221 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Lotta Carlberg 
 
 
 Justerande 
 
    Marie-Louise Rindå   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 206 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:60  
 
§ 207 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:83  
 
§ 208  Övervägande enligt 13 § LVU   
 
§ 209  Övervägande enligt 13 § LVU   
 
§ 210  Stadigvarande placering i familjehem   
 
§ 211 Omprövning enligt 13 § LVU   
 
§ 212 Omprövning enligt 13 § LVU   
 
§ 213 Omprövning enligt 13 § LVU   
 
§ 214 (KS) Vårdnadsöverflytt   
 
§ 215 Övervägande om hemlighållande av 

vistelseort enligt 14 § 3 st LVU 
  

 
§ 216 Övervägande om umgängesbegränsning 

enligt 14 § 3 st LVU 
  

 
§ 217 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL   
 
§ 218 Hemtagningsutredning   
 
§ 219 Placering enligt 4 kap 1 § SoL   
 
§ 220 Plan för sammanhållen utbildning för 

nyanlända 
KS/2022:730  

 
§ 221 Information KS/2022:32  
 
§ 222 Yttrande till  kammarrätten   
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§ 223 Yttrande till kammarrätten   
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§ 206 
Dnr KS/2022:60  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande ändringar: 

• Ärenden 19-20 , Yttrande till kammarrätten, läggs till ärendelistan 
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§ 207 
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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§ 220 
Dnr KS/2022:730  

Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda 
en sammanhållen utbildning inom Komvux för deltagare i 
etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna 
matchas mot arbete under tiden i programmet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Huvudsyftet med Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända, är att 
fler individer ska kunna tillgodogöra sig en utbildning som ger bättre 
förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. En 
effekt av fler kommer till egenförsörjning, är att andelen barn som lever i 
fattigdom minskar.  
 
Mål och uppdrag 
 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 10.4 Fler nyanlända ska ha 
lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I dagsläget påverkar det inte kostanden för SFI-undervisningen. Men om 
antalet studerande på SFI ökar, som tillhör etableringsuppdraget, kommer 
kostanden för att bedriva SFI-undervisning inom vuxenutbildningen att öka. 
Då individer som tillhör etableringen och omfattas av Plan för nyanländas 
lärande, ska erbjudas en undervisningstid om 23 h/vecka istället för 
lagstadgade 15 h/vecka. 
För nyanlända individer får kommunen ett schablonbelopp under de första 
24 månaderna, som för 2022 är fastställt till 151 800 kr. Inom detta belopp 
ska merkostnaden för den utökade undervisningstiden rymmas.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
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Beslutet skickas till 
• Skolchef 
• Rektor vuxenutbildningen 
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§ 221 
Dnr KS/2022:32  

Information 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Matthew McNeill, enhetschef IFO informerar: 
-Nuläge i verksamheten 
-Läget under sommaren 
 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 
- Verksamhetsinformation 
- Fel på telefonin hos socialjouren 
- SIP-samordnare 
 
Per Angemo, skolchef och Andreas Vestin, rektor, informerar: 
- Lokalstatus Centralskolan 
- Status nya förskolor 
- Lokalbehov/ Ny skolbyggnad i Örbyhus. Presentation av föreslagen 
åtgärd. Ledamöter ges tillfälle att komma med synpunkter. Inga synpunkter 
lämnades av ledamöter och ersättare under sammanträdet.  
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef kultur och fritid informerar: 
- Verksamheten under sommaren 2022 
- Fritidsgårdens verksamhet 
- Kulturskola 
- Biblioteket 
- Fritid och bad 
- Samarbete med övriga verksamheter 
- Fortbildning 
 
Adam Nyström, kommunarkitekt informerar: 
- Skolskjutsärenden, nuläge 
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