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 Ledamöter 

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

 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Alexander Karlsson (V) 
Anders Hällbom (MP) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 291, 317 
Matthew McNeill, enhetschef IFO, §§ 291, 317 
Per Angemo, utbildningschef, §§317, 319 
Annica Lagman, verksamhetschef förskola, §§ 317, 319 
Karina Vallström, Verksamhetschef elevhälsan, §§ 317,319 
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Sekreterare 

Annika Höök 
 

Ordförande 
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Justerande  
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 291 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/102  

§ 317 Information 2021 BoU 
 

2021/104  

§ 318 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser - Sekretess 2021 BoU 
 

2021/105  

§ 319 Remiss - Börja med barnen! Följa upp 
hälsa och dela information för en god 
och nära vård (SOU 2021:78), dnr 
S2021/06815 
 

2021/926  

§ 320 Sammanträdesplan år 2022 
 

2021/773  
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§ 291 
Dnr 2021/102    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 Ärendet 32-38 sekretess individärenden läggs till ärendelistan 
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§ 317 
Dnr 2021/104    
 
Information 2021 BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Matthew McNeill, enhetschef IFO informerar: 

- Allmän verksamhetsinformation 
- Inkomna anmälningar/högt inflöde 
- Utökade tjänster – familjerätt 
- Tufft arbetsläge för handläggare på IFO 

 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 

- Verksamhetsinformation 
- Boendesituationen på Bruksgatan i Tobo,  
- Barnahus 
- Ändring av delegation gällande faderskap 
- Regionen satsar på BUP 

 
Per Angemo, skolchef och Annica Lagman, skolformschef för förskolan 
informerar:  

- Sjukfrånvaro i skolan 
- Covidläget i skolan 
- Rekommendationer om restriktioner i skola/förskola 
- Status på förskoleprojekt 
- Konceptförskolor – planering 
- Skolledarträff 
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§ 318 
Dnr 2021/105    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - Sekretess 2021 
BoU  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för utskottets ledamöter och 
ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen löpande vart 
efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför utskottets 

senast sammanträde 
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§ 319 
Dnr 2021/926    
 
Remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela 
information för en god och nära vård (SOU 2021:78), dnr 
S2021/06815  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun är positiv till utredningens förslag om en hälsoreform som 
har till syfte att stärka hälsouppföljning för alla barn och unga från 0-20 år.  
 
Vi förespråkar fortsatt utredning gällande hälsodataregister för att förebygga 
ohälsa och sjukdom. Hållbara strukturer för samverkan mellan berörda 
vårdgivare på regional och lokal nivå är av stor vikt. 
 
Utredningen har i uppdrag att se över förutsättningarna för en sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. Syftet med uppdraget är att uppnå en 
mer jämlik vård som innefattar hälsofrämjande och förebyggande insatser 
för barn och unga i hela landet. 
 
Betänkandet beaktar bakgrund, problembild och analys av barn och ungas 
hälsa. Idag finns till exempel ingen heltäckande nationell uppföljning.  
 
Den uppföljning som finns har ofta fokus på diagnoser och ohälsa. Vidare 
behöver barn och ungdomshälsovården ges förutsättningar för 
kvalitetsarbete. 
 
Det finns brister i informationsdelning inom hälso- och sjukvården och 
mellan vård- och omsorgsverksamheterna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom uppföljning och informationsdelning ska förutsättningarna förbättras 
för en god och sammanhållen nära vård, vilket gynnar barn och ungas hälsa. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Reformens genomförande medför möjligen merarbete och ökade kostnader 
som behöver finansieras.  
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Beslutsunderlag  

 Tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Betänkande SOU 2021:78 Börja med barnen 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningskontoret 
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§ 320 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesplan år 2022  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att ändra sammanträdesdag från den 23 november till den 15 november i 
sammanträdesplanen för utskottet barn och ungdom 2022, samt  
 
att övriga sammanträdesdagar i sammanträdesplanen för utskottet barn och 
ungdom 2022 förblir oförändrade.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 5 oktober tog utskottet barn och ungdom beslut om att godkänna 
sammanträdesdagarna för utskottet år 2022 (KS 118/2021). Beslutet gällde 
under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkände 
förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige år 2022. Sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har reviderats vilket i sin tur påverkar även ett av 
utskottets sammanträdesdatum.  Det reviderade förslaget innebär att utskottet 
föreslås byta sammanträdesdag till den 15 november istället för den 23 
november.  
 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd 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.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanträdesplan 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig ledningsstöd 
 Alla chefer  
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