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Utbildningsnämndens protokoll 2022-01-28  

Tid och plats  

2022-01-28 klockan 09:00-12:00, digitalt via Zoom 

Beslutande ledamöter 

Rose-Marie Isaksson (S) ordförande, Göran Hillbom (C) 1:e vice ordförande, Anders Kihl (KD) 2:e vice 

ordförande, Britt Nilsson (S), Henrik Morell (C), Rickert Olzon (M), Mattias Widén (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Leif Nilsson (S), Caroline Gille (M) 

Övriga närvarande 

Dan Bergqvist, skolchef, Karin Österlund, kvalitetscontroller, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Martin 

Mihaylov, utredare §§ 1-4, Inger Sandberg, rektor Heby skola 7-9 §§ 1-2, Anna Johansson, rektor Östervåla 

skola 7-9 §§ 1-2, Annika Lindblom Lans, verksamhetsutvecklare §§ 3-4 

Tid och plats för justering 

2022-02-01 klockan 09:00, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 

1- 8  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Rebecka Berg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Rose-Marie Isaksson, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Mattias Widén, justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-01-28 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-02-01 

Datum då anslaget tas ned 

2022-02-23 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Underskrift 

 ___________________________________  

Rebecka Berg 
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Ubn § 1 Dnr UBN/2022:10, UBN/2022:12 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Beslut 

 Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

 

 

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut 28 januari 2022. 

Ordförandebeslut, 18 januari 2022. 

Ordförandebeslut, 19 januari 2022.  
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Ubn § 2 Dnr UBN/2022:5 611 

Betygsstatistik HT 2021 

Beslut 

 Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

I december varje år erhåller elever i årskurser 6 och 9 terminsbetyg. Terminsbetygen är en 

indikation på hur det går för eleverna i de ämnen de läser och vilka ämnen de eventuellt behöver 

extra anpassningar eller stöd i. Det kan förekomma relativt stora skillnader mellan respektive 

enhets terminssnitt, i synnerhet för årskurs 6, men detta kan bero på antalet ämnen som lästs och 

bedömts under höstterminen. 

 
Några generella kriterier har applicerats för poängsnittsberäkningarna. Samtliga beräkningar 

baseras på ett snitt över antalet ämnen som samtliga elever vid berörd skola läst och erhållit ett 

betyg i under terminen. Vissa enheter har inte hunnit läsa samtliga ämnen, således är dessa 

ämnen exkluderade ur beräkningen av snitten. Eftersom samtliga elever inte erhållit ett betyg i 

något av dessa ämnen, skulle inkluderingen av snitten för de elever som läst ämnet vara 

missvisande. Vidare är elever med anpassad studiegång inte heller inkluderade för de ämnen de 

inte erhållit något betyg i. Poängsnitt för elever tillhörande NOVA inkluderas i poängsnitten för åk 

9 i Heby skola. Grundsärskolan redovisas inte eftersom antalet elever understiger 10. 

Poängsnitt åk 6 höstterminer över tid 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Moderna språk i årskurs 6 infördes inför höstterminen 2018. 

Skola HT-17 

(antal 

ämnen) 

HT-181 (antal 

ämnen) 

HT-19 

(antal 

ämnen) 

HT-20 

(antal 

ämnen) 

HT-21 

(antal 

ämnen) 

Harbo F-6 176,6 245,5 (17) 222 (17) 178,6 (14) 183,9 (14) 

Heby F-6 120,4 145 (13 

respektive 15) 

182 (15) 164,1 (14) 156,3 (13) 

Morgongåva F-6 175,8 189,4 (16) 156 (12) 157 (13) 172,1 

(14,3) 

Tärnsjö F-6 128 128,2 (12) 167 (14) 138,1 (13) 152,1 (13) 

Östervåla F-6 177 190,8 (17) 163 (13) 197 (15) 168,2 (13-

14) 

Heby kommun 155,6 179,8 (15) 178 (14) 166,9 (14) 166,5 

(13,6) 
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Poängsnitt åk 9 höstterminer över tid 

Skola HT-17 (antal 

ämnen) 

HT-18 (antal 

ämnen) 

HT-19 

(antal 

ämnen) 

HT-20 (antal 

ämnen) 

HT-21 

(antal 

ämnen) 

Heby skola 7-9 206,3  227,2 (17) 198 (17) 211,3 (17) 191,7 (17) 

Östervåla skola 

7-9 

177,1 188,8 (17) 198 (17) 186,7 (16) 169 (17) 

Heby 

kommun 

191,7 208 (17) 198 (17) 199 (16,5) 180,4 (17) 

 

Mer utförlig redovisning återfinns i bilaga 1, Betygspoäng för årskurser 6 och 9 höstterminen 

2021. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 13 januari 2022. 
Bilaga 1 - Betygspoäng för årskurser 6 och 9 höstterminen 2021. 

 

Delges 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef BUF 
Verksamhetschef BUF 
Rektor Harbo skola 
Rektor Heby skola F-6 
Rektor Heby skola 7-9 
Rektor Morgongåva skola 
Rektor Tärnsjö skola 
Rektor Östervåla skola F-6 
Rektor Östervåla skola 7-9 
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Ubn § 3 Dnr UBN/2020:34 105 

Sammanställning av trivselenkät HT 2021 
Beslut 

 Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 Utbildningsnämnden gör ett medskick till förvaltningen om att minska trivselenkätens 

omfattning till kommande år för att resultaten ska bli mer överskådliga. 

 

Sammanfattning 

Under oktober månad gick två enkäter ut till samtliga grundskolor i kommunal regi i Heby 

kommun. Enkäterna delgavs elever via en digital länk som distribuerades ut till verksamheterna 

genom respektive rektor. Enkäterna delades upp utifrån elevernas ålder där elever i förskoleklass 

till och med årskurs 3 besvarade en enkät bestående av 14 förenklade påstående. Den andra 

enkäten besvarades av elever i årskurser 4-9 och bestod av 16 påståenden. I båda enkäter kunde 

de elever som går på fritidshem även besvara ytterligare fem påståenden. Utöver tidigare års 

påståenden har ytterligare 14 påståenden inkluderats i årets enkät för elever i årskurs 4-9. Elever 

från årskurs 6 till och med årskurs 9 erbjöds möjlighet att besvara dessa. Påståenden har 

inkluderats för att kunna mäta måtten kopplade till det nämndsövergripande effektmålet rörande 

barn och ungas psykiska hälsa.  

Därtill har elever i årskurs 6-9 möjlighet att besvara 51 ytterligare påståenden. Dessa påståenden 

berör områden som hälsa, rädsla, matvanor, skolmåltider, hur det är på skolan samt mobbning 

och trakasserier. Mer djupgående redovisning och analys av dessa nya påståenden återfinns i 

medföljande bilaga (Bilaga 1 - Sammanställning av resultat för trivselenkät årskurser 6-9 HT 

2021). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 11 januari 2022. 

Bilaga 1 - Sammanställning av resultat för trivselenkät årskurser 6-9 HT 2021. 

 
Tilläggsförslag 

Rose-Marie Isaksson (S), ordförande, föreslår följande tillägg till utsänt liggande förslag: 

 Utbildningsnämnden gör ett medskick till förvaltningen om att minska trivselenkätens 
omfattning till kommande år för att resultaten ska bli mer överskådliga. 

 

Förslagsordning 

Ordföranden ställer tilläggsförslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller tilläggsförslaget.  
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Delges 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef BUF 
Verksamhetschef BUF 
Ledningsgrupp BUF 
Strateg social hållbarhet 
Styrgrupp social hållbarhet 

 
 

 

  



PROTOKOLL 
2022-01-28 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8(14) 

Ubn § 4 Dnr UBN/2022:8 001 

SKA 2021 Systematiskt kvalitetsarbete 
Beslut 

 Utbildningsnämnden godkänner det systematiska kvalitetsarbetet (Bilaga 1 -  

Kvalitetsrapport 2020/2021) och förvaltningens förslag på förbättringsåtgärder. 

 

Sammanfattning 

Heby kommuns skolor och förskolor arbetar aktivt och systematiskt med att förbättra, utveckla 

samt följa upp det systematiska kvalitetsarbetet såväl på klassrumsnivå, skolnivå som på 

huvudmannanivå.    

År 2020-2021 har präglats av den pandemi som fortfarande pågår. Med anledning av detta har 

omprioriteringar behövt göras. Det gäller exempelvis för skolplansarbetet, utvecklingsarbete och 

stöd till rektorerna när det gäller systematiskt kvalitetsarbete och analys. Vissa delar har kunnat 

genomföras enligt plan, men med anpassningar, andra har helt pausats tills dess att pandemin är 

över.   

Den tuffa ekonomiska situation som både förvaltning och många av enheterna befunnit sig i under 

de senaste åren påverkar också verksamheterna. Politiska beslut är fattade gällande 

skolstrukturen och de åtgärder som genomförts har lett till att verksamheten nu ligger på en 

kostnadsnivå som jämförbara kommuner gällande undervisning.  

Förvaltningen har arbetat intensivt med statsbidrag för att finansiera de behov av 

personalförstärkningar och kompetensutveckling som identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Inom förvaltningen har det exempelvis anställts en ny chef för 

elevhälsa/grundsärskolan. Med en förstärkning av central elevhälsa och en sammanhållande 

ledning är förhoppningen att kunna ge rektorerna ytterligare stöd i sitt uppdrag.    

Rektorsgruppens arbete tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningens stab och 

utbildningsnämnden är en förutsättning för ett systematiskt kvalitetsarbete och en verksamhet i 

ständig utveckling. Samarbetet mellan rektorer, förvaltningen och utbildningsnämnden har 

fortsatt under året mot att tydligare fokusera på uppföljning, skolutveckling och ökad 

måluppfyllelse. Utifrån enheternas SKA-rapporter och de SKA-ronder som genomförts ser vi, 

liksom tidigare, i huvudsak följande prioriterade områden: 

 Samverkan för helhetssyn på uppdraget, barn och elever 

 Ökad trygghet för alla barn och elever 

 Stärkt ledarskap i alla våra verksamheter 

 

Under dessa tre utvecklingsområden finns många olika aktiviteter planerade under kommande år. 

Bland annat utvecklingsprojektet “Fullföljd utbildning” tillsammans med Sveriges Kommuner och 

Regioner, olika utbildningsinsatser inom ramen för ERASMUS samt insatser kring betyg och 

bedömning, bättre språkutveckling i förskolan, nya reviderade läroplaner samt arbetet med 

kränkande behandling. Inom arbetet med HÖK-21 samlas också många olika behov och 
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aktiviteter, så som exempelvis hur vi ska säkra kompetensförsörjningen i Heby kommun, hur vi 

ska fortsätta att kompetensutveckla vår personal samt hur vi arbetar likvärdigt och blir en 

attraktivare arbetsgivare.  

Som ett led i den ekonomiska situation som kommunen och förvaltningen befinner sig i pågår ett 

arbete kring ekonomisk uppföljning och en långsiktigt hållbar budget i balans. Det finns ett behov 

av att kunna följa alla flöden tydligare för samtliga chefer för att möjliggöra att verksamheterna 

leds på ett ekonomiskt och kvalitativt hållbart sätt. Arbetet med långsiktiga planer och med ett 

mer genomarbetat underlag gällande både verksamhet och ekonomi fortsätter under kommande 

år och på sikt ska ekonomi och kvalitet också sammankopplas tydligare i såväl uppföljning som 

dokumentation och analys.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 januari 2022. 
Kvalitetsrapport 2020/2021. 
Rutin vid hantering av kränkande behandling. 

 

 

Delges 
Skolledare 
Kommunstyrelsen 
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Ubn § 5 Dnr UBN/2022:3 042 

Åtgärder för en ekonomi i balans 
Beslut 

 Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden vill kontinuerligt, vid varje sammanträde, att åtgärder för en ekonomi i 

balans redovisas.  

Som komplement till den åtgärdsplan som revideras och rapporteras vid utbildningsnämndens 

samtliga sammanträden har förvaltningen påbörjat arbetet med en långsiktig plan för budget i 

balans. Den långsiktiga planen tar sikte på 2025 och hur utbildningsnämndens verksamheter på 

vägen dit ska nå en budget i balans samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och utvecklas. 

Arbetet är pågående och revideras löpande.  

Kontinuerligt träffar de rektorer som i nuläget ligger längst från en budget i balans 

verksamhetschef, förvaltningschef, ekonomisk controller och kvalitetscontroller för att ta fram 

och arbeta med en plan för hur just deras organisationer ska kunna ligga i linje med 

modellskolans, och rymmas inom budgetramen, till 2025. Dessa redovisas i dokumentet 

”Långsiktig plan för budget i balans, enheter”. Kontinuerligt följs också varje enhets plan upp och 

utvärderas.  

Uppgifter kring hur många elever som varje verksamhet har per årsarbete tas fram årligen, då en 

ny detaljbudget för verksamheten finns tillgänglig. Uppgifter om gruppers storlek och antalet 

grupper i varje verksamhet tas fram två gånger per år (en gång per termin) för såväl grundskola 

som förskola. I samband med detaljbudgetarbetet tas också jämförselstal fram för att möjliggöra 

jämförelser mellan olika verksamheters personalorganisation. Detta för att lättare kunna följa 

arbetet med utveckling och effektivisering i varje verksamhet.  

När skolpeng för förskoleklass och grundskolan beräknas används en modell som baseras på 

timplan, skollagens krav samt gruppstorlek. För årskurs F-6 beräknas en klasstorlek om 23 elever 

per klass och för årskurs 7-9 26 elever per klass.  

För förskolans peng har en enklare modell använts där antal barn per personal utgör grunden. 

Inget antagande om gruppstorlek görs. Inför höstens arbete med budget 2022 har ekonomisk 

controller tillsammans med rektor och förvaltning tagit fram en ny finansieringsmodell för 

grundsärskolan. Modellen utgår från timplanen för grundsärskolan, från jämförelser med andra 

kommuner och därtill har en förenkling av nivåerna för stödbehov genomförts.  

Förvaltningen avser att utveckla mer detaljerade modeller för beräkning av skolpeng till såväl 

förskola som fritidshem under de kommande budgetåren. En finansieringsmodell för CLL har 

påbörjats med sikte på sjösättning i budgetarbetet för 2023 och kommande år.  

Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i september 2021 beslutat att ge förvaltningen i 

uppdrag att upphandla skolskjuts av särskilda skäl tillsammans med vård- och omsorgsnämnden. 
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Verksamhet i egen regi blir följaktligen inte aktuellt varför denna punkt anses avslutad i den 

långsiktiga planen för budget i balans. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 januari 2022. 

 
Protokollsanteckning 

Anders Kihl (KD), Rickert Olzon (M) och Caroline Gille (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Förvaltningen bedömer att av 2022 års budget för BUN på 380,8 milj kan inte 148 milj påverkas 

vad gäller effektivisering på 2%. Kostnaderna ligger i andras händer. Detta innebär att om kraven 

ska uppfyllas blir kravet 5% på den del som BUN kan påverka. Detta är orimligt. 

Effektiviseringskravet bör tas bort i sin helhet. Ett alternativ skulle kunna vara att 2% på 148 milj 

tas bort. Då blir kravet 1,2% på hela summan. 

 

 

Delges + bilaga 
Skolledare 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ubn § 6 Dnr UBN/2022:9 608 

Läsårstider 2022-2023 
Beslut 

 Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden får information om läsårstiderna för läsåret 2022-2023. Läsårstiderna 

2022-2023 har tagits fram i samverkan med kommunerna i region Uppsala och samverkats med 

Upplands Lokaltrafik, UL. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 13 januari 2022. 

Delegationsbeslut, 12 januari 2022. 

Delegationsbeslut, 13 januari 2022. 

Läsårstider 2022-2023. 

 

 

Delges 
Utbildningsnämnden 
Ledningsgrupp BUF 
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Ubn § 7 Dnr UBN/2020:17 059 

Upphandling av skolskjuts för elever med särskilda skäl 
Beslut 

 Upphandling av skolskjuts för elever med särskilda skäl från och med 1 januari 2023 ska 

göras av utbildningsnämnden på egen hand. Således upphävs tidigare beslut Ubn § 

150/2021.  

 

 

Sammanfattning 

Under hösten beslutade utbildningsnämnden i Ubn § 150, 14 september 2021 att upphandling av 

skolskjuts för elever med särskilda skäl från och med 1 januari 2023 skulle göras gemensamt med 

vård- och omsorgsnämndens upphandling av färdtjänst. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 

dock i december att inte upphandla tillsammans med utbildningsnämnden utan att 

upphandlingen av färdtjänst m.m. istället ska ske i egen regi. Med anledning av detta behöver 

utbildningsnämnden fatta ett nytt beslut gällande den aktuella upphandlingen.   

 

Beslutsunderlag 

Von § 167, 15 december 2021. 

Ubn § 150, 14 september 2021.    

 

 

Delges 
Förvaltningschef BUF 
Kvalitetscontroller 
Kommunjurist/upphandlingsansvarig  
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Ubn § 8 Dnr UBN/2021:1 105 

Information och rapporter 
Beslut 

 Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Utöver de handlingar som föreligger informerar förvaltningschef och kvalitetscontroller om 

påverkan av covid-19 inom utbildningsnämndens verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Kf rev § 77, 9 december 2021. 

Kf rev § 78, 9 december 2021.  

Trygghetsrådets sammanträde 7 december 2021, protokoll. 

Sbn § 157, 4 december 2021.  

 

 

 

 


