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§ 211
Dnr 2020/73

Godkännande av föredragningslistan 2020 BoU
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:


Ärende 27-33 tillkommer (individärenden med sekretess)

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 230
Dnr 2020/74

Information 2020 BoU
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar om:
- Familjestödsenhetens flytt till Bäggeby
- Öppna förskolans coronaanpassning
- Boendestödet; arbeta med stöd i kvotflyktingfamiljer
Eva Limmergård, 1:e socialsekreterare informerar om:
- Rekrytering
- Lägesrapport inflöde
- Coronaanpassningar i verksamheten
Per Angemo, skolchef och Annica Lagman, skolformschef för förskolan
informerar om:
- Lärarförbundets ranking
- Förskolekö i Tierps kommun

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 232
Dnr 2020/874

Genomlysning placeringar Särskilt ungdomshem 2020
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen
att godkänna rapporten.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har givit Utskottet för barn och unga uppdraget att göra
en genomlysning av de placeringar som gjorts på Sis institutioner gällande
barn och unga på grund av de kraftigt ökade kostnaderna för barn och
ungdomsvård under 2020. I genomlysningen gås de aktuella ärendena
igenom och tidigare insatser etc. redovisas. Det konstateras också att
orosanmälningarna fortsätter att öka. Slutligen redovisas de åtgärder som
vidtagits, eller kommer att genomföras, från tjänstemannaorganisationen för
att försöka möta de ökade behoven och för att förebygga uppkomst av nya
ärenden.
Barnrättskonsekvenser

Genomlysningen i sig kommer inte att påverka barn och unga, men kan
påverka arbetssätt som på sikt kommer att gynna barn och ungdomar i
Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Handläggarens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till



Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 233
Dnr 2020/748

Programutbud för gymnasieskolan 2021/2022
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet

Följande programutbud erbjuds läsåret 2021/2022:
 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt
arbete
 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil,
Lastbil och mobila maskiner och Transport
 Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och
Produkt- och maskinteknik
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling
 Vård- och omsorgsprogrammet
 El och energiprogrammet
 Handelsprogrammet med inriktning Lärling
 Plåtslageri med inriktning Lärling
 VVS och fastighet med inriktning Lärling
Beslutsmotivering

Det låga söktrycket på Barn- och fritidsprogrammet gör att det inte är
möjligt att erbjuda två inriktningar. Senaste året har samtliga antagna valt
inriktningen Pedagogiskt arbete varför beslutats att minska utbudet genom
att ta bort inriktningen Socialt arbete och endast erbjuda inriktningen
Pedagogiskt arbete.
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering avseende Barn- och
fritidsprogrammets inriktningar erbjuder samma programutbud som läsåret
2020/2021.
Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.

Ordförande sign

Justerare sign
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I de fall det är möjligt organiseras undervisningen för samläsning över
programgränserna för effektivt resursutnyttjande
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Utbildningschef
Rektor Högbergsskolan

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 234
Dnr 2020/885

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg från och med 1 mars 2021 samt
att upphäva tidigare Regler och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg, KF § 18/2016 från och med samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
bygger på lagstiftning och för den egna kommunen gällande bestämmelser.
Föräldraavgifter för barnomsorg grundades som en del i Maxtaxereformen.
Övergripande mål såsom ökad tillgänglighet, ekonomisk standardhöjning
för familjerna och förbättrade möjligheter för kommunerna att bedriva
pedagogisk verksamhet skrevs fram i förordningen.
Föräldraavgiften för barnomsorg blev inkomstbaserad med ett tak för högsta
möjliga avgift, därmed togs hänsyn till varje enskild familjs
betalningsförmåga. Sedan införandet av reformen 2001 har avsikterna med
reformen fått avsedd effekt t. ex. att fler barn fått tillgång till förskola och
familjernas kostnader för barnomsorg har minskat.
Maxtaxa tillämpas av alla kommuner idag och delfinansieras av statsbidrag.
(bilaga)
Följande förändringar föreslås gällande riktlinjer och avgifter i Tierps
kommun och syftar till att förenkla och förtydliga regelverket både för
vårdnadshavare och för administrationens möjlighet att säkerställa korrekt
och likvärdig handläggning. (bilaga)


Rätt till syskonförtur vid placering i förskola och pedagogisk
omsorg.



För barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka reduceras
rabatten från tidigare 25% till 15 %.

Ordförande sign

Justerare sign
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Rabatterna tas bort:
För barn 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov, avgift 0,75 % av
familjens bruttolön.
För barn 2, 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov avgift 0,5% av
familjens bruttolön.
För barn 1-13 år placerade enligt särskilda behov, avgift enligt
maxtaxa + rabatt 35%.



Om en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har
eleven rätt att behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad.

Beslutsmotivering

Rätt till syskonförtur:
När barn från samma familj placeras i olika förskolor för att inte plats finns
på samma förskola måste vårdnadshavare hämta och lämna sina barn på
olika ställen och upprätthålla relationer med två verksamheter. Det leder
ofta till att vårdnadshavare önskar byta till samma förskola för sina barn så
fort plats frigörs. Det innebär en ny inskolning för barnet med omstart för
både barn och vuxna vilket ofta upplevs påfrestande. Syskonförtur
underlättar både för familjerna och för verksamheten.
Borttagande av rabatter:
Modellen för maxtaxa är konstruerad efter familjens betalningsförmåga. En
procentsats av vårdnadshavares bruttolöneinkomst och antalet barn i
familjen ligger till grund för föräldraavgiften. De vårdnadshavare som inte
har avgiftsgrundande inkomster t ex. försörjningsstöd eller studiemedel har
därför heller ingen avgift. Föreslagna förändringar av taxekategorierna
innebär att modellen för maxtaxa blir norm och lokala krångliga rabattsatser
tas bort. Maxtaxan är ett väl utarbetat verktyg för likvärdig debitering.
I en jämförelse med liknande kommuner kan konstateras att få
taxekategorier och få rabattsatser skapar tydlighet. (bilaga)
Ej rätt till fritidshem för elever till föräldralediga och arbetssökande:
Förskoleklassen är obligatorisk sedan hösten 2018. Det innebär att alla barn
från 6 år finns i skolan och ges möjlighet till socialt utbyte under skoldagen
vilket bedöms minska behovet av fritidsvistelse. Rektor kan bevilja
placering på fritidshem om det finns särskilda behov.
Forskningsstudier visar att förskolan har en positiv påverkan på barns
utveckling och förberedelse inför skolstart. De olika rabatterna kan möjligen
ha uppkommit för att stimulera fler vårdnadshavare att söka förskola för
sina barn. Historiskt har andelen inskrivna barn i Tierps förskolor varit
betydligt lägre i jämförelse med riket.
Från 2019 är Tierp ikapp och det är lika många barn som går på förskola i
Tierp som i resten av landet och något fler än genomsnittet för kommunerna
i Uppsala län. (bilaga)
Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det ansträngda ekonomiska läget i kommunen motiverar återhållsamhet
därför måste alla kostnader värderas noggrant.
För taxekategorin 3-5 år över 15 timmar/vecka skulle en sänkt rabatt från
25% till 15% öka intäkterna med ca 50 000 kr/månad.
Taxekategorin särskilda behov gäller för närvarande ca 60 barn/elever. En
stor del av vårdnadshavarna saknar avgiftsgrundande inkomst och faktureras
därför ingen avgift, rabatter får då ingen betydelse. I gruppen finns även
särfritidselever över 12 år vilka har en avgiftsfri placering enligt lagen om
särskilt stöd (LSS).
Ekonomipåverkan är liten, däremot är placeringskategorin viktig eftersom vi
har ett särskilt ansvar för barn/elever med behov av olika särskilda insatser
och stöd.
Barnrättskonsekvenser

Förändringarna i riktlinjer och avgifter förväntas inte påverka andelen barn i
förskola eftersom rätten till allmän förskola gäller alla barn 3-5 år. Den
minskade rabatten ökar vissa familjers kostnad för barnomsorg, samtidigt
ger den ökade intäkten ett resurstillskott vilket kommer barn/elever till del
genom t. ex. ökad bemanning.
Möjlighet till fritidshemsplats för elever till föräldralediga och
arbetssökande föräldrar kan beviljas av rektor vid särskilda behov.
Beslutsunderlag




Handläggares utlåtande
Dokumentet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.

Bilagor:
• Maxtaxans regler för 2020
• Föreslagna taxekategorier fr o m 2021-03-01
• Jämförelse liknande kommuner
• Inskrivna barn 1-5 år i förskola
Beslutet skickas till



Produktion Utbildning

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 235
Dnr 2020/434

Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 3 2020
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2020.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Vid rapporteringen av kvartal 3 har det rapporterats totalt tre beslut enligt
SoL för barn och unga.
Ej verkställda beslut:
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-23. I dagsläget
finns ett förslag på kontaktperson. Ett första möte är inbokat. Vidare
information i samband med nästa rapportering.
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-26. Kund har
hittills tackat nej till ett förslag på kontaktperson. Ytterligare ett
förslag är lämnat och svar ska ges. Vidare information i samband
med nästa rapportering.
Beslut som har avslutats utan att verkställas:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-03.
Vårdnadshavare vill avsäga sig insatsen då behovet numera
tillgodoses av det egna nätverket.

Ordförande sign
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Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign
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