Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-12.00
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande
Torgny Helgesson (S)
Åsa Sikberg (M), vice ordförande
Alexander Karlsson (V)
Sara Sjödal (C) – ej beslutande
Anna Grimberg (C) – ej beslutande
Henrik Hedqvist, utbildningschef, §§ 1-7,9
Helena Car, skolchef, §§ 1-7,9
Lennart Hillberg, utvecklingsledare, §§ 1-7,9
Randi Graungaard, verksamhetschef IFO, § 8
Kerstin Jonasson, sekreterare
Alexander Karlsson

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

§ 1

Dnr Ks 2015. 403

13.2.7.1

Rapportering av ej verkställda beslut

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt O Allmänt
att godkänna enheten för processtöds rapport till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO.
Bakgrund
Från den 1 juli 2008 gäller vissa förändringar i lagen med stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om
beviljade insatser inte har verkställts senast tre månader efter beslutet. Kommunen
ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställt på nytt inom tre månader.
Rapportering per 31 december 2015 enligt 28 f-g §§ LSS och enligt
16 kap 6f § socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut till enligt
4 kap 1 § SoL för personer under 65 år. Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Rapporteringstillfälle 2015Q4
LSS – Kontaktperson
Datum för gynnande beslut – 2015-10-12 = Ej verkställd.
Rekrytering pågår.
IFO – Kontaktperson
Datum för gynnande beslut – 2015-05-28 = Verkställd 2015-10-06.
IFO – Kontaktperson
Datum för gynnande beslut – 2015-06-25 = Ej verkställd.
Rekrytering pågår.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr Ks 2015.1044

12.1.1

Ansökan om barnomsorg kväll/helg – N.N.

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt B 006
att avslå N.N.s ansökan om kvälls- och helgomsorg för sina två barn då detta inte
kan ges inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten.
Reservation
Åsa Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Bakgrund
N.N. har i skrivelse den 4 december 2015 ansökt om barnomsorg kvällar och
helger för sina två barn. Barnen är 5 och 6 år gamla. Omsorgen omfattar kvällar,
en/två kvällar per vecka och varannan helg.
En tidigare framställan om kvälls- och helgomsorg från N.N. behandlades och
avslogs av utskottet barn och ungdom den 18 augusti 2015, § 62/2015.
Yttrande
Föreligger yttrande den 7 januari 2016 från utvecklingsledare Lennart Hillberg.
Av yttrandet framgår att kvälls- och helgomsorg inte kan ges inom ramen för den
ordinarie förskoleverksamheten och att ansökan bör avslås.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) yrkar att utskottet barn och ungdom beslutar
att bevilja N.N.s ansökan om barnomsorg utanför ordinarie öppettid
(kvällsomsorg) två gånger i veckan till kl. 20.00 samt varannan helg, för sina två
barn i åldrarna 5 och 6 år.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på utskottet barn och ungdoms förslag samt
Åsa Sikbergs yrkande. Ordföranden konstaterar att utskottet antagit föreliggande
förslag.
Delges
N.N.
Förskolechef

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 3

Ks 2015.1096

1.4.1

Remiss – Promeorian Vissa timplanefrågor

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt B 006
att inte ha något att erinra mot förslaget.
Bakgrund
En promemoria med förslag på en utökning av undervisningstiden i matematik
med 105 timmar i grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan
utom träningsskolan har utarbetats inom Regeringskansliet, utbildningsdepartementet.
Remissinstanserna bereds nu tillfälle att yttra sig över promemorian. Remissvaren
ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 februari 2016.
Utbildningschefen och skolchefen meddelar att det inte finns något att erinra mot
förslaget.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 4
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks 2015.148
handl nr 7817
Skolinspektionen har översänt beslut över ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Gävle, i Gävle kommun.
Skolinspektionen avslår ansökan avseende det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete, hotelloch turismprogrammet med inriktningarna hotell och konferens samt turism och
resor och handels- och administrationsprogrammet med inriktningen handel och
service.
Dnr Ks 2014.324
handl nr 7762
Skolverket har översänt beslut om statsbidrag för Lärarlyftet höstterminen 2015.
Dnr Ks 2015.354
handl nr 7724
Skolverket har översänt beslut om statsbidrag för läxhjälp huvudmän 2015.
Dnr Ks 2016.27
handl nr 2016.70
Skolverket har översänt beslut om maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2016.
Dnr Ks 2016.1
handl nr 2016.286
Skolverket har översänt allmänna råd med kommentarer om kommunernas
aktivitetsansvar för ungdomar. Se www.skolverket.se/publikationer.
Dnr Ks 2015.648
handl nr 8002
Förvaltningsrätten i Uppsala har översänt dom i mål nr 4614-15 E avseende
överklagat beslut i utskottet barn och ungdom den 18 augusti 2015, § 64.
Saken – Laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende skolskjuts.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dnr Ks 2015.1
handl nr 7689
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, MUCF, har översänt
information om ungdomsenkäten LUPP 2016.
Dnr Ks 2016.12
handl nr 2016.43
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har översänt beslut avseende en oanmäld
tillsyn av HVB Bergis i Tierps köping. IVO avslutar ärendet.
_________
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 5
Meddelanden

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2016.33
13.3.3
Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun har den 21 december
2015 tecknat en lokal överenskommelse om samverkan för minskad
ungdomsarbetslöshet.
Ks 2016.34
13.3.3
Kollektivtrafikförvaltningen UL och Tierps kommun undertecknade en
avsiktsförklaring den 16 december 2015 respektive 23 november 2015.
Ks 2016.20
2.9.5
Landstinget i Uppsala län har skickat ett protokollsutdrag från Hälso- och
sjukvårdsstyrelsens möte den 15 december 2015. § 216 Avtal med
barnombudsmannen i Uppsala om länsbarnombudsmannafunktionen.
Ks 2016.1
Handl nr 66
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Vät AB till ingrepp i
fornlämningsområde för fornlämningarna RAÄ 1145, 1146, 516 och 1080, Tierps
socken, fastigheten Fors 1:6, Tierps kommun. Föryngringsåtgärden berör tre
tjärgropar och en tjärdal.
Ks 2015.160
Handl nr 7823
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från Tierps
kommun, Bygg- och miljöenheten om transport av farligt avfall. Anmälan är giltig
t o m 2020-12-14.
Ks 2016.1
Handl nr 68
Länsstyrelsen Uppsala län meddelar med stöd av 3 kap 84 § trafik-förordningen
(1998:1276) och 2 kap 8 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) tillstånd till
Skutskärs MS för motortävlingen ”Skutskärsratten” den 23 januari 2016.
forts.
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§ 5 forts.
Ks 2016.1
Handl nr 65
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat
mötesanteckningar från en samverkanskonferens om flyktingsituationen –
nationell lägesbild den 28 december 2015.
Ks 2015.1
Handl nr 7693
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en presentation
om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas samlade hantering av
flyktingsituationen 2015-12-08.
Ks 2015.1
Handl nr 7857
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en presentation
om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas samlade hantering av
flyktingsituationen 2015-12-15.
Ks 2016.1
Handl nr 200
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet har översänt ett
regeringsbeslut från den 17 december 2015 rörande indelning i kategorier av
styrelser, nämnder och råd m.m.
Ks 2015.1
Handl nr 7859
Socialstyrelsen har skickat information om mer flexibla regler för HVB-hem.
Socialstyrelsen har den 15 december 2015 beslutat om föreskrifter om vissa
undantag från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2003:20) om hem
för vård eller boende. Bestämmelserna gäller från den 1 januari 2016.
Ks 2015.87
Handl nr 7927
Statens VA-nämnd har skickat information om att nämnden upphörde årsskiftet
2015/2016.
Ks 2015.87
Handl nr 7927
Statens VA-nämnd har för kännedom skickat ett protokoll gällande att de avvisar
ansökan från Aros Energideklarationer AB. I ansökan yrkade Aros att Tierps
kommun skulle återbetala va-avgifter och renhållningsavgifter samt att
avsträngning inte får ske.
Ks 2015.1
Handl nr. 7994
Statistiska Centralbyrån (SCB) har översänt resultatet av beräkningarna avseende
den kommunalekonomiska utjämningen för år 2016.
forts.
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§ 5 forts.
Ks 2015.1094
Handl nr. 8040
Sveriges kommuner och landsting har skickat Öppna jämförelser Energi och
klimat 2015 – Byggnader och transporter i kommuner och landsting. Tillgänglig
att läsa online: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-energi-ochklimat-2015.html
Ks 2015.1
Handl nr 7693
Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) ordförande Lena Micko har skickat
ett brev gällande kommuner, landsting och regioners oumbärliga roll i asyl- och
flyktingmottagandet.
Ks 2015.1
Handl nr 7857
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skickat en åtgärdslista med förslag
på omedelbara statliga åtgärder och regelförändringar med anledning av
flyktingsituationen.
Ks 2015.397
1.2.5
Tierps kommun har den 22 december 2015 tecknat ett avtal med Tierps Energi
och Miljö AB gällande vad bolaget ska göra under tiden 2016-01-01 – 2016-0331.
Ks 2015.1
Handl nr 7914
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har den 16 december 2015 skickat ett
pressmeddelande gällande att Jordbruksverket har godkänt dess
utvecklingsstrategi.
Cirkulär SKL
- 15:37 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016verenskommelse om Bestämmelser
för traineejobb
- 15:38 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2016
- 15:39 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2016
- 15:40 Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö, AFS 2015:4
- 15:41 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
- 15:42 Budgetförutsättningar för åren 2015-2019
- 15:43 Redovisningsfrågor 2015 och 2016
- 15:44 Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för
år 2015
- 15:45 Utfall i utjämningssystemen 2016
- 15:46 Ny instansordning för va-mål
- 16:2 Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är
placerade eller vistas i annan kommun
Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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§ 6
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist informerade om följande från verksamheten:
Barnombudsmannen i Uppsala
Ett erbjudande om överenskommelse mellan enskilda kommuner i Uppsala län
och Barnombudsmannen i Uppsala har inkommit. Överenskommelsen kan ske i
tre olika nivåer och med olika kostnader per nivå. Informationen har överlämnats
till verksamhetschef för IFO och utbildningschefen.
Det är troligen inte aktuellt att teckna någon överenskommelse enligt ovanstående.
Focusgrupper /SKL-samarbetet
Skolchef Helena Car kommer att träffa alla grupper i rektorsområden och
förskoleområden för intervjuer. Träff med politikergruppen sker den 16 februari
2016.
Personalsituationen
Rektorstillsättning vid rektorsområde 3, Centralskolan och Tallbacksskolan, är
snart klar. Det var åtta sökande till tjänsten.
Samordnare för elevhälsan och flyktingmottagning Karina Vallström tillträder sin
tjänst den 1 februari 2016, lite tidigare än beräknat.
Bokslut 2015
Bokslut för 2015 är inte riktigt klart ännu men prognosen visar preliminärt på ett
något bättre resultat än föregående år, dock fortfarande underskott.
Kvalitetsuppföljningar
Balanserad styrning är en metod som används i kommunen i all verksamhet. En
ny vision har antagits av kommunfullmäktige och ev. kan begrepp i de olika
focus-områdena bli förändrade. Därför avvaktar Barn och ungdom med ändringar
i sin kvalitetsredovisningsmall.
forts.
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§ 6 forts.
Fritidshemsverksamhet
Inom rektorsområde 1 vid Bruksskolan pågår ett projekt med att belysa
fritidshemmens verksamhet för att öka tydligheten i uppdraget. Temat vid
Bruksskolans fritidshemsverksamhet är matematik.
Lokaler
En långsiktig planering av lokalbehov inom verksamheten ska tas fram.
Ersättningslokaler finns nu för L-huset i Örbyhus och det planeras även för
ersättningslokaler för förskolan Vallskoga.
C Företaget
Arbete pågår med att ta fram ett förslag till avtal och dialog förs med företaget.
Beräknas vara klart till nästkommande utskottssammanträdesammanträde.
Asylsökande flyktingar
I Älby, Björklinge, bor ca 200 asylsökande flyktingar och av dessa är ca 80 st
barn/ungdomar. 40 barn har nu påbörjat skolgång vid Örbyhus skola respektive
gymnasieskolan i Tierp.
Ev. kan det gå att ordna praktikplats för flyktingar som har lärarutbildning.
Statsbidrag är möjligt att söka om det blir utökade utgifter i samband med
mottagande av flyktingar.
Ordföranden tackade för informationen.
__________
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§ 7

Dnr Ks 2016.84

1.6.2

Förslag till ändring – Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för
barn 1 – 13 år

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till ändring av maxtaxa i Regler och avgifter för
Tierps kommuns pedagogiska verksamheter för barn 1-13 år
att maxtaxan ska gälla från och med 1 april 2016
att nuvarande maxtaxa enligt kommunfullmäktige § 64/2015 upphör att gälla från
samma datum samt
att bemyndiga utskottet barn och ungdom att årligen revidera taxan enligt
Skolverkets indexering.
Bakgrund
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den
30 december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen
följer villkoren i förordningen.
Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De
nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och föreslås tillämpas
från och med den 1 april 2016.
Förskola
Avgiftstak*
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Fritidshem
Avgiftstak*
Barn 1
Barn 2
Barn 3

3%
2%
1%

2%
1%
1%

Dock högst
1313 kr
875 kr
438 kr

Nuvarande
taxa
1287 kr
858 kr
429 kr

Dock högst
875 kr
438 kr
438 kr

Nuvarande
taxa
858 kr
429 kr
429 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) förändras från 42 890 kr
till 43 760 kr.
forts.
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§ 7 forts.

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som
erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).
Med anledning av de nya förutsättningarna för maxtaxan föreslås en
justering av nu gällande avgiftsuttag. Justering föreslås göras i enlighet
med de av skolverket redovisade avgiftstaken.
Utvecklingsledare Lennart Hillberg har den 21 januari 2016 överlämnat förslag till beslut i
till beslut i ärendet.
__________
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§ 8

Dnr Ks 2016.85

1.6.2

Avgift från föräldrar eller vårdnadshavare när barn placeras i familjehem
eller hem för vård eller boende (HVB)

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avgift tas ut från föräldrar eller vårdnadshavare när deras barn vårdas i
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB),
att avgift tas ut oavsett om placering sker med stöd av SoL eller LVU,
att avgift tas ut i enighet med bestämmelser i SoL, SoF och SFB,
att avgift tas ut från och med utskottet barn och ungdoms beslutat om placering,
att ovanstående gäller från och med den 1 mars 2016 samt
att kommunfullmäktiges beslut § 8/2009 upphör att gälla samtidigt.
Bakgrund
Föräldrar ska försörja sina barn tills de fyller 18 år, eller till 21 år om barnet
fortfarande går i skolan (FB, 7 kap. 1 §). Alla föräldrar är skyldiga att försörja sina
barn med hänsyn till barnets behov och efter sin ekonomiska förmåga. Var och en
av föräldrarna ska betala efter sin förmåga.
I SoL (8 kap. 1 §) står att föräldrarna är skyldiga att bidra till kommunens
kostnader om barnet genom socialnämnden får vård i ett annat hem än det egna.
Ersättningsskyldigheten för barnets föräldrar gäller både om barnet placeras i
familjehem eller i ett hem för vård eller boende (HVB). Det spelar ingen roll om
placeringen är frivillig (enligt SoL) eller om det handlar om tvångsvård (enligt
LVU). Underhållsbidraget gäller både när det handlar om tillfällig och en
stadigvarande placering.
I SoF (6 kap. 2 §) anges att föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens
kostnader bestäms efter samma grunder som betalningsskyldigheten för var och
en av föräldrarna enligt SFB (19 kap). Avgiften får inte överstiga beloppet för
underhållsstöd som betalas ut av Försäkringskassan (SFB, 18 kap. 20 §) och kan
därför maximalt uppgå till 1 573 kronor per månad och förälder för år 2015.
forts.
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§ 8 forts.
Avgiften kan samtidigt vara lägre beroende på föräldrarnas ekonomiska utrymme
och antal barn. I vissa fall saknas förutsättningar för att ta ut avgift, till exempel
om föräldrarna har mycket låg inkomst eller får försörjningsstöd.
Av FB (7 kap. 2 a §) framgår att en förälder som är skyldig att betala
underhållsstöd enligt SFB (19 kap.) har fullgjort sin underhållsskyldighet med det
belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet. Den egenavgift föräldrarna betalar
ska oavsett avgiftens storlek anses täcka kostnaderna för omvårdnad, mat, kläder,
fickpengar med mera som uppstår kring barnet.
Motivering
Kommunfullmäktige beslutade § 8/2009 att debitering av vårdavgifter för
familjehemsplacerade barn och unga ska ske i samtliga fall, det vill säga både då
barnet är placerat på frivillig väg enligt SoL och genom tvångsbestämmelser
enligt LVU. Möjligheten att ta ut avgift för placering i HVB omfattas dock inte av
beslutet.
Även föräldrar till barn placerade i HVB borde erläggas att betala avgift.
Kommunen har årligen placeringar i HVB även om familjehemsplaceringar
förekommer betydligt oftare.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Det ekonomiska utfallet är svårt att bedöma på grund av föräldrars skiftande
betalningsförmåga.
Bilaga
Kommunfullmäktiges beslut § 8/2009 - Riktlinjer för uttagande av vårdavgift för
familjehemsplacerade barn och unga.
Juridiska förkortningar
FB – Föräldrabalk (1949:381)
LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFB - Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SoF - Socialtjänstförordning (2001:937)
SoL – Socialtjänstlag (2001:453)
Verksamhetschef Randi Graungaard och enhetschef barn och unga Jenny Olsson
vid Individ- och familjeomsorgen har den 14 januari 2016 lämnat förslag till
beslut i ärendet.
__________
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§ 9

Dnr Ks 2016.86

12.2

Uppföljning av ungdomar 16 till 20 år
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
Bakgrund
I enlighet med lag har kommuner ett uppföljningsansvar för ungdomar upp till
den dag de fyller 20 år.
Under år 2015 har kontinuerlig uppföljning gjorts på ungdomar folkbokförda i
Tierps kommun. Ungdomarna har inte varit skrivna på Högbergsskolan eller
annan kommuns gymnasieskola. I redovisningen till Skolverket redovisas sedan
2015-01-01 även samtliga elever inskrivna på Introduktionsprogrammen(IM).
I den grupp ungdomar som har kontaktats har det visat sig att de antingen har varit
inskrivna på universitet, institutionsplacerade, arbetande, barnlediga eller aktivt
arbetssökande. I gruppen finns också ungdomar som på grund av sina psykiska
handikapp inte kunnat ta emot annat stöd än det som har erbjudits från habilitering
och psykiatri.
De ungdomar som har fått riktat stöd har fått detta genom anpassade teoretiska
studier, praktiskt arbete eller genom en kombination av de båda. Gruppen av
ungdomar som får stöd är under ständig förändring och en del ungdomar har valt
att avsäga sig alla former av riktat stöd.
Arbetet med att identifiera och följa upp de ungdomar som inte finns registrerade
eller av någon anledning inte avslutar sin utbildning pågår kontinuerligt under
hela året och är inte knutet till något specifikt datum.
Ungdomar som är födda mellan åren 1995 och 1999 och som har varit föremål för
riktade insatser har fördelats som följer,
3 st
3 st
2 st
2 st
1 st

födda år 1995
födda år 1996
födda år 1997
födda år 1998
födda år 1999

Föreligger sammanställning den 12 januari 2016 över ungdomar 16 till 20 år från
utvecklingsledare Lennart Hillberg.
__________
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