Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11.40
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande
Christer Niklasson (S)
Torgny Helgesson (S)
Åsa Sikberg (M), vice ordförande
Sara Sjödal (C) – ej beslutande
Anna Grimberg (C) – ej beslutande
Alexander Karlsson (V) – ej beslutande
Henrik Hedqvist, utbildningschef
Lennart Hillberg, utvecklingsledare
Karina Vallström, samordnare
Kerstin Jonasson, sekreterare
Annika Höök, sekreterare
Christer Niklasson

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

§ 39

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
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapportering per den 30 juni 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 för
personer under 65 år.
Rapporteringstillfälle 2016Q02
SoL – Kontaktperson
Datum för gynnande beslut – 2015-09-24 = Rapporterad som avslutad utan att
verkställas.
SoL – Kontaktperson
Datum för gynnande beslut – 2015-11-24 = Rapporterad som avslutad utan att
verkställas.
_________
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Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr Ks 2016.620

11.3.5

Ansökan om skolskjuts till Jälla gymnasium, Uppsala kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt U Allmänt
att avslå N.N. ansökan om taxiresor för sin son N.N. med hänvisning till SFS
2010:1249, 2 §.
Bakgrund
N.N. har i skrivelse den 17 augusti 2016 ansökt om skolskjuts, i form av taxiresor,
för sin son N.N. Ansökan gäller taxiresor till och från hemmet i N.N. och Jälla
gymnasium i Uppsala. Som skäl för sin ansökan anges att sonen, som har Aspergers
syndrom, inte klarar av att själv åka buss.
N.N. sökte tidigare under året elevhemsboende på Brunnen i Uppsala för sin son.
Ansökan om elevhemsboende gjordes enligt LSS. Ansökan om elevhemsboende
beviljades och även skolkort för sonens resor. N.N. tog senare tillbaka sin ansökan
om elevhemsboende.
Föreligger yttrande den 18 augusti 2016 från utvecklingsledare Lennart Hillberg.
Av yttrandet framgår att ansökan om taxiresor bör avslås med hänvisning till SFS
2010:1249, 2 §.
I SFS 2010:1249 föreskrivs kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
enligt följande:
2 §2 För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun
som enligt 1 kap. 15 § skollagen (1985:1100)är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader
för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är
minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens
bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att utge högre ersättning än vad
som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje
hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.

Delges
Vårdnadshavaren
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§ 41

Dnr Ks 2016.404

1.7.2

Anmälan om kränkande behandling vid grundskola i Tierps kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt B 006
att anta yttrandet som sitt eget och överlämna detsamma till Skolinspektionen,
Barn- och elevombudet.
Bakgrund
Ärende Skolinspektionen, Barn- och elevombudet – dnr 45-2016:2780
En anmälan om kränkande behandling vid en grundskola i Tierps kommun har
tidigare inkommit till Barn- och elevombudet (BEO). Yttrande och ett kompletterande yttrande har tidigare insänts till BEO från huvudmannen.
Anmälaren har den 26 juni 2016 inkommit med nya uppgifter i ärendet.
Barn- och elevombudet begär därför att huvudmannen bemöter uppgifterna genom
att besvara frågor. Yttrande ska senast den 23 augusti 2016 vara Skolinspektionen,
BEO, tillhanda.
Yttrande
Föreligger yttrande den 17 augusti 2016 från utvecklingsledare Lennart Hillberg.
Utvecklingsledaren har svarat på BEO:s nio frågor.
Delges
Skolinspektionen, barn- och elevombudet, Box 23069, 104 35 Stockholm
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§ 42

Dnr Ks 2016.385

1.7.1.1

Revisionsrapport – Elever i behov av särskilt stöd

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att inte lämna några synpunkter på rapporten.
Bakgrund
PwC har på kommunrevisorernas uppdrag granskat kommunstyrelsen utifrån
revisionsfrågan:
Säkerställer kommunstyrelsen att grundskolornas arbete, med elever i behov av
stöd och särskilt stöd, är ändamålsenligt ?
Kommunrevisorerna har den 3 maj 2016 översänt ett utkast av revisionsrapporten –
Elever i behov av stöd.
Synpunkter över rapporten önskas senast till den 15 september 2016.
Utbildningschef Henrik Hedqvist har den 15 augusti 2016 meddelat att det inte
finns några synpunkter på rapporten.
Delges
Kommunrevisorerna
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§ 43
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks 2016.1
handl nr 4418
Skolinspektionen har översänt förfrågan om uppgifter inför Skolinspektionens
skolenkät om kommer att genomföras under hösten vid kommunens skolor.
Dnr Ks 2016.348
handl nr 3705
Skolinspektionen har den 21 juni 2016 översänt beslut efter granskning av
förskolans arbete med jämställdhet vid förskolorna Bikupan och Skogsbacken.
Dnr Ks 2016.506
handl nr 3481
Skolverket har den 14 juni 2016 översänt information angående brister i
rapportering av ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Dnr Ks 2015.913
handl nr 4072
Skolverket har den 30 juni 2016 översänt beslut om statsbidrag för yrkesinriktad
och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016.
Dnr Ks 2015.913
handl nr 4073
Skolverket har den 30 juni 2016 översänt beslut om statsbidrag för kommunala
vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå 2016.
Dnr Ks 2015.913
handl nr 4074
Skolverket har den 30 juni 2016 översänt beslut om statbidrag för yrkesinriktad och
viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med SFI och
svenska som andraspråk på grundläggande nivå, bidragsåret 2016.
Dnr Ks 2016.569
handl nr 4420
Skolverket har den 14 juli 2016 översänt beslut om statsbidrag för kostnader för
samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för
höstterminen 2016.
Dnr Ks 2016.531
handl nr 3985
Ansökan om statsbidrag till Skolverket för lågstadiesatsningen bidragsperioden
2016/17.
forts.
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§ 43 forts.
Dnr Ks 2016.532
handl nr 3986
Ansökan om statsbidrag till Skolverket för fritidshemssatsningen bidragsperioden
2016/17.
Dnr Ks 2016.528
handl nr 4046-4049
Migrationsverket har den 30 juni 2016 översänt uppsägning av överenskommelser
om mottagande av ensamkommande barn. Regeringen har gett Migrationsverket i
uppdrag att säga upp samtliga överenskommelser med kommunerna om
mottagande av ensamkommande barn. Uppsägningarna görs för att underlätta
övergången till ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn som regeringen
har för avsikt att införa den 1 januari 2017.
Dnr Ks 2015.1072
handl nr 4292
Migrationsverket har den 12 jul 2016 översänt beslut om ersättning för utbildning i
grundskola – dnr 7.3.3-2015:90878.
Migrationsverket beviljar kommunen 361 210 kr för 57 påbörjade fyraveckorsperioder efter ansökan om ersättning för asylsökande barn i förskola eller skola.
Dnr Ks 2016.492
handl nr 4189, 4190
Ansökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola eller skola, avser
Högbergsskolan.
Dnr Ks 2016.592
handl nr 4526
Skolväsendets överklagandenämnd har översänt beslut den 21 juli 2016 – dnr
2016:183 – avseende överklagat beslut den 10 maj 2016 av Uppsala kommun med
anledning av ansökan till gymnasieskolan i Tierps kommun. Överklagandenämnden
upphäver det överklagande beslutet.
__________
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§ 44
Meddelanden

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Länsstyrelsen
Ks 2014.362
Handl nr 3904
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att avslå överklagandet gällande ett beslut
att anta detaljplanen för Karlholms strand, fastigheterna Karlholm 1:53 och
Karlholm 1:48 i Tierps kommun.
Ks 2016.524
Handl nr 4611
Länsstyrelsen i Uppsala län – Beslut gällande förbud mot tung lastbilstrafik genom
Lövstabruk.
Ks 2016.87
Handl nr 3816
Länsstyrelsen i Uppsala län – Tillstånd kameraövervakning i landstingets
ambulanser
Ks 2016.1
Handl nr 4200
Länsstyrelsen i Uppsala län – Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till
fornlämningarna RAÄ 74:1, Vendels socken, fastigheten Älby 5:3, Tierps kommun.
Ks 2016.1
Handl nr 4244
Länsstyrelsen i Uppsala län – Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ 252
och 590, Österlövsta socken, fastigheten Skärsättra 1:2, Tierps kommun.
Ks 2016.236
Handl nr 3916
Länsstyrelsen i Uppsala län – Upphävande av lokala trafikföreskrifter om stopplikt
i anslutning till väg 600.
Ks 2016.524
Handl nr 3914
Länsstyrelsen i Uppsala län – Beslut om KOMPIS-bidrag för projektet
”Gemensamt mellankommunalt planeringsunderlag för kust- och havsplanering för
Hälsingland, Gästrikland och Uppland”.
forts.
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§ 44 forts.
Ks 2016.1
Handl nr 3434
Länsstyrelsen i Uppsala län – Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till
fornlämning RAÄ 1667, Österlövsta socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps
kommun.
Migrationsverket
Ks 2016.554
Handl nr 4294
Migrationsverket – Skrivelse gällande att Migrationsverket pausar planer om
modulhus.
Ks 2016.520
Handl nr 3829
Migrationsverket – Ny information angående förändringar i lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl.
Ks 2016.547
Handl nr 4240
Migrationsverket – Ny lag begränsar möjligheten att få uppehållstillsånd.
Ks 2016.528
Handl nr 3937
Migrationsverket – Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn
och ungdomar sägs upp.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Ks 2016.1

Handl nr 4650

SKL – Förbundsavgift 2017.
Ks 2016.526
Handl nr 3930
SKL – Finansering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av
en mer kunskapsbaserad socialtjänst.
Ks 2016.1
SKL – Var med och utforma strategi för framtidens hälsa.

Handl nr 3934

Ks 2016.1
Handl nr 3422
SKL – Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
forts.
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§ 44 forts.
Övriga meddelanden
Ks 2016.594
Handl nr 4537
Uppsala tingsrätt – Stämning angående skadestånd Baslägerutbildning AB/Tierp
kommun.
Ks 2016.608
Handl nr 4697
Inkomna protestlistor från kommuninnevånare i Söderfors gällande äldreboende
Hällbacka.
Ks 2016.157
Kommuninvest – Åtagande besked.

Handl nr 4326

Ks 2016.755
Handl nr 4176
Biosfärområde Älvlandskapet nedre Dalälven – Slutrapport. Se hemsida:
www.nedredalalven.se
Ks 2016.407
Handl nr 2781
Regionförbundet Uppsala län – Remiss regional utvecklingsstrategi för Uppsala
län.
Ks 2016.536
Handl nr 4075
Gemensamma överförmyndarnämnden Uppsala län – Håbo kommun inträde som
medlem.
Ks 2016.1
Handl nr 3929
Folkhälsomyndigheten – Sammanfattning av kartläggning gällande förebyggande
arbete mot spelproblem som rör spel om pengar.
Ks 2016.878
Handl nr 3777
Trafikverket – Avslag på Tierps kommuns ansökan om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer.
__________
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§ 45
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist, utvecklingsledare Lennart Hillberg och
samordnare för elevhälsan Karina Vallström informerade följande från
verksamheten:
Förskola
Inom förskoleverksamheten är det för närvarande lokalbrist då efterfrågan om
omsorg har ökat. I Månkarbo och Söderfors planeras för att nya avdelningar
ska öppnas under hösten. Vid Åskarbygården i Tierp blir det en 4:e paviljong till
förskolan Vallskoga och för Bokbindarlunden pågår upphandling för närvarande.
Även om kön är stor så klarar man tidskravet på 4 månader.
Förebyggande arbete inom förskolan är påbörjat och ett samarbete planeras med
skola och sociala enheten runt föräldrastöd.
Nattomsorg - uppdatering
Det finns efterfrågan från en familj sedan tidigare. En familj har under hösten
kontaktat utvecklingsledaren om nattomsorg från och med höstterminen 2017.
Grundskolan
Personalsituationen ser bra ut och det finns personal på alla tjänster. Rektorer och
förskolechefer har arbetat aktivt under sommarlovet med rekrytering. I vår kommun
är det hög behörighet på lärartjänster.
Statsbidrag om lärarlyft är nyligen samverkat vilket medför ett lönelyft för många
lärare utöver den vanliga lönerevisionen.
Gymnasieskolan
T.f. rektor arbetar just nu med ett omstruktureringsarbete för ledningen vid
gymnasieskolan.
Ett privat företag kommer att bygga en ny Crosshall. Kontrakt är undertecknat men
har ännu inte återkommit till kommunen.
forts.
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§ 45 forts.
Projekt – frånvaro
Specialpedagog Ann Tunell har under året arbetat halvtid med ett projekt om
elevers ogiltiga frånvaro vid Högbergsskolan.
Personalsituationen
Ledningsgruppen för skola och förskola har haft kick-off träff inför höstterminen.
Man följer den tidigare fortbildningsplanen för 3 år, och påbörjar nu den 4:e
terminen.
Anette Danielsson och Anna-Karin Wängman är nyanställda som rektor respektive
biträdande rektor vid Centralskolan, Tierps köping.
Anette Källström är nyanställd som biträdande rektor vid Högbergsskolan, Tierps
köping,
Rapport - Mottagande av nyanlända läsåret 2015-2016
Samordnare för elevhälsan, Karina Vallström, har sammanställt en rapport om
mottagandet av nyanlända läsåret 2015 – 2016.
Under hösten 2015 och våren 2016 kom ett stort antal flyktingar till Sverige,
141 335 st. Detta medförde att många barn och elever med kort varsel skulle tas
emot i våra förskolor och skolor.
Antal nyanlända till de olika verksamheterna i kommunen:
Förskola
127 barn
Grundskola
197 elever
Gymnasieskola
190 elever
I Tierps kommun fungerade mottagandet i förskolor och skolor bra, trots att det på
en del skolor kom väldigt många elever på samma gång.
Utvecklingsområden är nu att tillgodose det ökade behovet av sva-undervisning,
modersmålsundervisning och studiehandledning.
Det finns också ett behov av samordning av modersmålslärare och studiehandledare
för att säkerställa likvärdigheten i kommunen. Det har också framkommit ett utbildningsbehov i dessa yrkesgrupper.
Det finns också många elever som på grund av traumatiska upplevelser mår dåligt
vilket är en utmaning för skolan att möta.
Ordföranden tackade för informationen.
__________
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