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Åsa Sikberg (M), vice ordförande
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Alexander Karlsson (V) – ej beslutande

Övriga närvarande

Henrik Hedqvist, utbildningschef
Lennart Hillberg, utvecklingsledare
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Sekreterare
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Vidimerande

Ordförande

Kenneth Gunnarsson
Justerande

Torgny Helgesson

BEVIS OM ANSLAG
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§ 29

Dnr Ks 2016.421

13.2.7

Rapportering av ej verkställda beslut

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt O Allmänt
att godkänna rapporten.
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 mars 2016 enligt 28 f-g §§ LSS enligt 9 § LSS och enligt
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Rapporteringstillfälle 2016Q1
SoL – Kontaktperson
Datum för gynnande beslut – 2015-06-25 = Verkställd 2016-03-03.
SoL – Kontaktperson
Datum för gynnande beslut 2015-09-24 = Ej verkställd.
SoL – Kontaktperson
Datum för gynnande beslut 2015-11-24 = Ej verkställd.
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§ 30
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks 2016.32
handl nr 2265
Förvaltningsrätten i Uppsala har den 1 februari samt 14 april 2016 översänt
föreläggande angående tillämpning av skollagen. Jensen education college AB har
tidigare lämnat ett överklagande avseende beslut om interkommunal ersättning och
bidrag till enskild verksamhet. Yttrande är översänt till Förvaltningsrätten.
Dnr Ks 2016.192
handl nr 1894
Förvaltningsrätten i Uppsala har den 1 april 2016 översänt föreläggande angående
tilläpning av skollagen. C Företaget har tidigare lämnat ett överklagande avseende
ansökan om start av pedagogisk omsorg. Yttrande är översänt till Förvaltningsrätten.
Dnr Ks 2016.287
handl nr 1927
Skolinspektionen har översänt enkät om mottagande av nyanlända elever i
grundskolan. Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av samtliga
skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever.
Dnr Ks 2016.348
handl nr 2472
Skolinspektionen har översänt informationsbrev samt förslag till besöksschema inför
tillsyn den 10 – 12 maj 2016 på förskolan Bikupan.
Dnr Ks 2016.285
handl nr 1915
Skolverket har översänt beslut om statsbidrag för undervisning under skollov år
2016.
Dnr Ks 2016.316
handl nr 2188
Skolverket har översänt beslut om statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska
eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan för vårterminen
2016.
Dnr Ks 2015.905
handl nr 2501
Skolverket har översänt beslut avseende redovisning av statsbidrag för ökad
undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan 2015.
forts.
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§ 30 forts.
Dnr Ks 2016.333
handl nr 2378
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) med Leksands
kommun.
Dnr Ks 2016.1
handl nr 1761
Synpunkter gällande upphandling av AUB inom vård och omsorg.
__________
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§ 31
Meddelanden

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2016.157
Handl nr 2428
Kommuninvest har översänt beslut om överskottsutdelning från Kommuninvest
ekonomisk förening 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 2403
Landstinget i Uppsala län har skickat ett protokollsutdrag från
Kollektivtrafiknämnden § 38/2016 Redovisning av kommunsamråd 2015/2016.
Ks 2015.366
1.3.6
Landstinget i Uppsala län har skickat ett protokollsutdrag från Vårdstyrelsen §
53/2016 Utveckling av förstärkt hemsjukvård med mobila team.
Ks 2016.1
Handl nr 2446
Lantmäteriet har skickat information om ny lag och förordning om skydd för
geografisk information.
Ks 2016.262
18.1
Migrationsverket har översänt information om en ny anvisningsmodell för
ensamkommande barn.
Ks 2016.169
Handl nr 1858
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har skickat förtydligande
av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning
2016.
Ks 2016.277
1.6.3
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat information om
utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1 § lag om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Tierps kommun
får 595 839 kr avseende år 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 2113
Länsstyrelsen i Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (1988:950)
beslutat om tillstånd för Vattenfall Eldistribution till ingrepp inom fornlämning
Österlövsta 3:1 på fastigheten Hillebola 1:18, Tierps kommun.
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§ 31 forts.
Ks 2016.306
1.6.4
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om bidrag till byggnadsvårds-åtgärder för
Grekiska templet inom byggnadsminnet grekiska templet och Engelska parken i
Söderfors bruk, del av fastigheten Jörsön 9:1, Söderfors socken, Tierps kommun.
Ks 2016.304
3.2.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om huvudled på väg 76 och 273.
Ks 2014.25
3.2.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om sänkt hastighet på väg 748, Ullfors bruk,
Tierps kommun.
Ks 2016.104
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om högsta tillåtna hastighet på
Tegelsmoravägen, Örbyhus, Tierps kommun.
Ks 2016.1
Handl nr 2404
Länsstyrelsen i Uppsala län kommer tillsammans med Myndigheten för
samhällskydd och beredskap (MSB) att genomföra en tillsynskampanj av
Sevesoverksamheter under april - maj 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 1833
Mälardalens vattenvårdsförbund har skickat en inbjudan till sin årsstämma på
Gripsholms värdshus den 10 maj 2016.
Ks 2016.225
1.4.2
Polisen har skickat en kopia på ett tillståndsbevis för Storstockholms vilt &
skadedjursgrupp gällande skyddsjakt och avskjutning av djur som bedöms göra
skada eller olägenhet för människors hälsa.
Ks 2016.271
1.6.3
Socialstyrelsen har översänt ett beslut om statsbidrag till kommuner och landsting för
att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.
Tierps kommun har beviljats 55 000 kr för år 2016.
Ks 2013.524
3.2
Tierps kommun har översänt ett remissyttrande till Länsstyrelsen Uppsala län
angående ansökan om förbud mot tung trafik på väg 777 genom Lövstabruk.
Kommunen vidhåller sin tidigare ansökan i ärendet.
forts.
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§ 31 forts.
Ks 2016.377
1.6.3
Tierps kommun har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen i Uppsala län om
markåtkomstbidrag för kostnader i samband med bildande av det kommunala
naturreservatet Björns skärgård i Tierps kommun.
Cirkulär SKL
- 16:9 Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal i Beredskap
-

16:11 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika
rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135

-

16:12 Ändringar i LAS m.m.

-

16:13 Tolkning av regelverk rörande traineejobb, utbildningskontrakt och
extratjänster

-

16:14 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet

-

16:15 Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 16 med Svenska
Kommunalarbetarförbundet

-

16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016

-

16:17 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019

-

16:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016

-

16:21 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16

-

16:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA

-

16:23 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor
till AB

-

16:24 Överenskommelse om PAN 16

-

16:25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet.
Ny upplaga. Ersätter cirkulär 16:14

-

16:26 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016

Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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§ 32
Information - Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn
och ungdomar

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Verksamhetschef IFO, Randi Graungaard informerade om ny anvisningsmodell för
asylsökande ensamkommande barn och ungdomar.
En ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn är beslutad och
började gälla från den 1 april 2016.
Den nya anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje kommun
tilldelas en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt antal gjorda
anvisningar från 1 januari 2016 och framåt. Andelen är uträknad utifrån kommunens
folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och
antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser under
föregående kalenderår.
Enligt den nya modellen anvisas den kommun som för tillfället har lägst måluppfyllelse av sin andel – om inte någon annan kommun anmält lediga platser eller
om barnet har stark anknytning till någon annan kommun. Måluppfyllelsen i Tierps
kommun är 125,34 %.
Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari varje år,
och löper under tolv månader från och med den 1 mars. För 2016 fastställdes
andelarna den 30 mars och modellen börjar gälla den 1 april 2016.
Antalet asylsökande ensamkommande barn är i år lågt jämfört med föregående år.
__________
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§ 33
Inbjudan till utbildningsdag IFO
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att arvode utgår för den ledamot/ersättare som deltar i utbildningen den
14 juni 2016.
Bakgrund
Verksamhetschef Randi Graungaard har inbjudit utskottet att delta vid Individ- och
familjeomsorgens utbildningsdag, HBTQ-dag, den 14 juni 2016.
Anmälan – kontakta sekreterare Kerstin Jonasson.
__________
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§ 34
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist informerade om följande från verksamheten
SKL, ranking
I den senaste öppna jämförelsen från SKL, som avser grundskolan, har kommunen
avancerat i ranking från 290:e plats till 274:e plats. Resultat och kvalitet visar på en
förbättring.
Högbergsskolan, personalsituationen
Rektor Charlotte Baltzer vid Högbergsskolan kommer att vara tjänstledig för att
pröva annan tjänst. Biträdande rektor Carina Rudolph Lundberg kommer att
förordnas som t.f. rektor under tiden.
Statsbidrag – lärarlönersatsning
Det finns ett statsbidrag för att premiera lärarlönesatsning. Regler för detta har dock
varit oklara. Statsbidraget ska fördelas på skola/förskola-fritids. Kommunerna kan
själva avgöra hur medlen ska fördelas.
Förskolan – lokaler
Vallskoga
Tre (3) ersättningspaviljonger för Vallskoga förskola är nu på plats vid
Åskarbygården i Tierps köping. Inflyttning sker den 24 maj 2016. Den fjärde
paviljongen kommer på plats i sommar. Personalen har nu möjlighet att delta i en
psykosocialundersökning via Länshälsan.
Solgläntan
En paviljong kommer att sättas upp i anslutning till Solgläntans förskola i Söderfors.
Bokbindarlunden
Sex (6) nya avdelningar beräknas byggas vid Bokbindarlunden, Tierps köping.
Tallbacken
I Månkarbo kommer Tallbackens förskola att flytta in i Månkarbo missionskyrka.
Prognos
Enhetens tertialrapport per den 30 april 2016 visar på ett prognostiserat överskott
med 9 mnkr. Inför helårsprognosen bör budget vara i balans.
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§ 34 forts.
HVB Bergis vid Bäggeby
Matthew McNeill som förestår HVB Bergis informerade om överflyttning av HVB
Bergis från Bergsgatan till Bäggeby. Det innefattar två verksamheter med asylboende
1 och 2. Vid Bäggeby arbetar 41 personal och det finns 2 enhetschefer.
Informationen avslutas med en rundvandring i de nyrenoverade lokalerna.
Ordföranden tackade för all information och visning.
__________
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§ 35

Dnr Ks 2016.422

1.2.8.1

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Tierps kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg
i Tierps kommun.
Bakgrund
Huvudmän för fristående verksamheter som har godkänts ska följa skollagen och
annan tillämplig lagstiftning. Dessa riktlinjer redovisar och förtydligar för fristående
huvudmän de rutiner och förutsättningar som finns för godkännande utöver skollag
och andra föreskrifter.
Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) är det kommunen, utskottet barn och ungdom,
som prövar ansökan om att få bedriva enskild förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem och rätten till bidrag för pedagogisk
omsorg.
Innan utskottet fattar beslut görs en helhetsbedömning utifrån de krav som ställs och
det kan i vissa situationer krävas att den fristående verksamheten tar fram en
konsekvensbeskrivning som visar hur den tilltänkta verksamheten inverkar på
befintlig verksamhet.
Utskottet barn och ungdom fastställer bidragets storlek. Riktlinjer revideras och
fastställs kontinuerligt när nya lagar och tillämpningsföreskrifter beslutas.
Förslag till riktlinjer
Utvecklingsledare Lennart Hillberg har den 3 maj 2016 överlämnat förslag till
Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Tierps kommun.
Protokollsanteckning
Åsa Sikberg (M) meddelar att ett eget förslag lämnas till kommunstyrelsens
sammanträde.
__________
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