
PROTOKOLL 
2022-10-14 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(20) 

Utbildningsnämndens protokoll 2022-10-14  

Tid och plats  
2022-10-14 klockan 09:00-12:00 i B-salen, Folkets hus Heby 

Beslutande ledamöter 
Rose-Marie Isaksson (S) ordförande, Göran Hillbom (C), Anders Kihl (KD), Linda Johnsson (C), Ann-Christin 
Grattback Åkerblom (S), Rickert Olzon (M), Mattias Widén (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Leif Nilsson (S), Ann- Charlotte Mattson (L), Caroline Gille (M)  

Övriga närvarande 
Sofia Fågelsbo, controller, Dan Bergqvist, förvaltningschef, Martin Mihaylov, utredare, Disa Hasselberg, 
kommunsekreterare, Maja Hallberg, nämndsekreterare 

Val av justerare 
Rickert Olzon (M) 

Tid och plats för justering 
2022-10-19 klockan 08:00, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 102- 113  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Rose-Marie Isaksson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Rickert Olzon, justerare 

 _______________________________________________________________  
Maja Hallberg, sekreterare 

 

  



PROTOKOLL 
2022-10-14 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(20) 

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-10-19 

Datum då anslaget tas ned 
2022-11-10 

Underskrift 

_______________________ 
Maja Hallberg 

  



PROTOKOLL 
2022-10-14 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(20) 

Innehållsförteckning 
Delårsrapport per 31 augusti 2022...................................................................................................................................................... 4 

Månadsrapport för september ............................................................................................................................................................... 6 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025, förslag till skolpeng.................................................................................................... 7 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................................................ 7 

Uppföljning av PwCs granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens verksamheter .................... 10 

Revidering av riktlinje för resursfördelning ................................................................................................................................. 12 

Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................................................................................. 13 

Sammanträdesdagar 2023 .................................................................................................................................................................... 14 

Kränkande behandling, rapport för maj - september ............................................................................................................... 16 

Samorganisation Heby F-9 .................................................................................................................................................................... 17 

Svar på revisionens frågor om inrymning och utrymning ...................................................................................................... 18 

Utvecklingsprojekt Skolverket ............................................................................................................................................................ 19 

Information och rapporter .................................................................................................................................................................... 20 

 

  



PROTOKOLL 
2022-10-14 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(20) 

Ubn § 102 Dnr UBN/2022:43 042 

Delårsrapport per 31 augusti 2022 
 

Utbildningsnämndens beslut  

• Utbildningsnämnden godkänner Delårsrapport per 31 augusti 2022. 
 

Sammanfattning 
Inför år 2022 hade flera av Utbildningsnämndens verksamheter svårt att lägga en budget inom 
tilldelad budgetram. Den totala differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 9,0 
miljoner kronor (för 2021 var motsvarande summa 10,4 miljoner kronor). Denna differens var 
störst vid Harbo F-6, Vittinge F-3 samt Centrum för Livslångt lärande (CLL). Dessa enheter 
behövde således minska sina personalkostnader alternativt erhålla extern finansiering för att 
uppnå en budget i balans. En omfattande utredning kring finansiering av CLLs verksamheter 
påbörjades under 2021 och slutfördes i augusti 2022. Modellen kommer att användas för 
detaljbudget 2023 och utvärderas och revideras vid behov. Målsättningen är att säkerställa 
verksamhetens finansiering samt ytterligare kvalitetssäkra den ekonomiska uppföljningen. 
Vidare visade prognosen för antal barn inom förskolan i samband med att skolpengen antogs för 
år 2022 på ett lägre antal jämfört med vad prognosen i samband med detaljbudgeten visade. 
Därav uppstod en avvikelse på grund av volymökning motsvarande 3,9 miljoner kronor. 

Förvaltningschef och verksamhetschef har tillsammans med rektorsgruppen genomfört en 
översyn av hur behovet av utökat ledningsstöd kan lösas. Under år 2022 genomfördes 
förändringar inom förskola samt rektorsområdena Harbo/Tärnsjö och Morgongåva/Vittinge. 

Från och med början av augusti 2022 har rektorsområdena för förskolan omorganiserats. Detta 
för att få en jämnare fördelning av såväl personal- som verksamhetsansvar för förskolans 
rektorer.  Detta medför dock att den ekonomiska uppföljningen kommer att ske gemensamt för 
vissa förskoleansvar under slutet av 2022 då ett ansvar inte kan ändras under budgetåret. 

Tjänsterna fördelas enligt följande 
1 rektor Morgongåva och Vittinge förskolor (100%) 
1 rektor Lönneberga och Bullerbyns förskolor (100%) 
1 rektor Tärnsjö och Leklandia förskolor (100%) 
1 rektor Harbo och Granitens förskolor (100%) 
Antalet rektorer (heltidstjänster) för förskolan förblir detsamma. 

Rektorsområdet Harbo/Tärnsjö har fördelats på två rektorer. På Harbo skola arbetar från och 
med sommaren 2022 en rektor på 60 % och på Tärnsjö skola arbetar en rektor på 80 %. 
Budgetansvar är fortsatt fördelat per enhet. Detta innebär en utökning av rektorstjänst för 
området med 0,4 årsarbetare. 

Rektorsområdet Vittinge/Morgongåva slås återigen ihop från och med hösten 2022. Ny rektor 
(100 %) är på plats från och med 1 september. Under höstterminen utökas tillfälligt området med 
en biträdande rektor för att underlätta övergången till ny ordinarie rektor. Budgetansvaret är 
fortsatt fördelat per enhet. Detta innebär ingen utökning av ordinarie rektorstjänst för området 
men däremot tillfälligt en utökning av biträdande rektor. 

Förvaltningen ser att organisationens medarbetare är slitna efter lång tid med den ökade 
belastning som Covid-19 pandemin inneburit. Fortfarande påverkas verksamheterna med ökad 
sjukfrånvaro i perioder. 

Rysslands invasion av Ukraina får konsekvenser även i det svenska samhället. 
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Utbildningsnämndens verksamheter har en ökad beredskap för att ta emot barn och unga från 
Ukraina när det behövs, men i dagsläget har endast ett fåtal önskat skolgång i Heby Kommun. 

Ökade priser för drivmedel och livsmedel kommer att påverka Utbildningsnämndens kostnader 
såväl under 2022 som kommande år. 

Samtliga mått berörande vårdnadshavares upplevelser av kommunala förskolor har nått beslutat 
målvärde. Detta är en väldigt glädjande utveckling och visar att majoriteten av vårdnadshavarna 
med barn i kommunala förskolor är väldig nöjda med verksamheten. Enheternas erhållna snitt är 
de högsta sedan enkäten gjordes om 2019. 

Utifrån måtten kopplade till elevers svar i trivselenkäten framgår det inte några större 
förändringar jämfört med tidigare år. Den generella trenden är att snitten i trivselenkäten sjunker 
med stigande årskurser och de högsta snitten återfinns bland elever i  F-3 därefter kommer 
snitten för 4-6 och slutligen snitten för 7-9. Samtliga enheter bedriver ett kontinuerligt arbete 
kring de områden som måtten mäter genom insatser som ökar elevers trygghet och trivsel, 
delaktighet samt motivation gällande skolarbetet. 

Kommunens generella trend gällande skolresultat har varit sjunkande och årets resultat i årskurs 
6 och 9 är dessvärre inget undantag. Däremot har resultaten i årskurs 3 stigit jämfört med 
föregående år. Vilka specifika faktorer som påverkat resultaten i årskurser 6 och 9 är svåra att 
analysera, men en bidragande faktor som påverkat är de senaste årens ökade frånvaro. Detta 
berör mer årskurs 9 än årskurs 6 och är till stor del en konsekvens av Covid-19 pandemin, men 
effekterna av restriktionerna kan vara att elever som varit på gränsen till problematisk 
skolfrånvaro övergått till att ha problematisk skolfrånvaro. Detta framgår även i måttet rörande 
närvaro under ett läsår. Utifrån underliggande statistik framgår det att det är främst giltig 
frånvaro vilket innebär att det är av vårdnadshavare anmäld frånvaro. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har skapat ett närvaroteam som tillsammans med enheterna ska arbeta 
mot att öka elevnärvaron genom främst tidiga insatser när elever uppvisar tendenser till 
problematisk skolfrånvaro. Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till de senaste årens 
skolresultat kan vara de besparingskrav som riktats mot Utbildningsnämnden och dess enheter. 
De besparingar som kunnat göras har främst berört personal på enheterna och effekten av 
mindre personal kan ha bidragit till sänkning av skolresultaten. 

Enheterna behöver utveckla sina analyser gällande måtten. Utifrån erhållna analyser är det svårt 
att avgöra vilka faktorer som bidragit till resultaten både för positiva eller negativa förändringar. 
Utifrån enbart statistisk kan bara generella slutsatser erhållas såsom att något snitt ökat eller 
sjunkit med en viss summa eller andel. Vad som orsakat ändringarna behöver enheterna 
analysera tydligare och mer utförligt. 

 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, Utbildningsnämnden 

 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
Controller 
Barn- och utbildningsförvaltningens rektorsgrupp 
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Ubn § 103   

Månadsrapport för september 
 

Utbildningsnämndens beslut  

• Ekonomisk uppföljningsrapport per sista september 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Inför år 2022 hade Utbildningsnämnden svårt att lägga en budget inom tilldelad ram och det 
gjordes en bedömning att nettokostnaden för personal skulle behöva minska med 9,0 miljoner 
kronor. Detta skulle ske antingen genom ökade intäkter, eller genom lägre personalkostnader. 
Därtill uppstod en volymökning inom förskolan mellan det att skolpengen antogs och att 
detaljbudgeten godkändes, detta motsvarar 3,9 miljoner kronor. Sista augusti var 
Utbildningsnämndens avvikelse mot budget -8,9 miljoner kronor och den sista september var 
budgetavvikelsen -9,9 miljoner kronor. Försämringen på 1,0 miljoner kronor mot föregående 
månad beror främst på högre kostnad för: 

• förbrukning såsom läromedel 
• skolskjuts 
• volymökningen inom förskolan  
• måltider 

Dessa ökade kostnader kompenseras till viss del av: 

• lägre kostnad för personal 
• lägre kostnad för köp av huvudverksamhet (berör främst grundsärskola och 

gymnasiesärskola) 

Baserat på resultatet per sista augusti och på uppdaterad information om antal elever bedöms en 
förbättrad prognos vara möjlig inom verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola och 
gymnasiet motsvarande 1,0 miljoner kronor. Förvaltningen ser över kostnaderna för skolskjuts 
och personal men kan i nuläget inte uttala sig om hur detta kan påverka helårsprognosen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 13 oktober 2022 
Bilaga Månadsrapport september 2022 

 
Delges 
Skolledare 
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Ubn § 104 Dnr UBN/2022:21 041 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025, förslag till skolpeng 
 

Utbildningsnämndens beslut  

• Ärendet återkommer på extrainsatt sammanträde den 28:e oktober år 2022. 

Sammanfattning 
Med den preliminära budgetramen som utgångspunkt anser sig Förvaltningen kunna lägga en 
rimlig budget avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, skolskjuts, CLL och grundsärskolan. 
Med den ekonomiska prognosen för år 2022 som bakgrund har skolpengsförslaget för förskolan 
ett effektiviseringskrav som är tufft men inte lika orimligt som det skolpengsförslag som finns för 
grundskolan.  

Lokalhyrorna har en preliminär indexuppräkning på 5,4 procent år 2023 vilket är mer än vad som 
tilldelats i ram. För Utbildningsnämndens kommunala verksamhet innebär detta en högre 
kostnad motsvarande 2,0 miljoner kronor och då tillkommer även högre skolpeng för elever i 
fristående verksamheter och andra kommuner. Den verksamhet som har störst andel av 
Utbildningsnämndens lokalhyror är grundskolan. Som RS visar har grundskolan högre 
lokalkostnad jämfört med liknande kommuner medan undervisningskostnaden, lärverktyg och 
elevhälsa är lägre. Den kostnadspost som rektorerna har störst möjlighet att påverka är 
undervisande personal och om den högre lokalkostnaden ska rymmas inom tilldelad preliminär 
budgetram behöver denna kostnad “hämtas in” genom minskade resurser för undervisning. 
Samma princip gäller för posten tilläggsbelopp, som måste sänkas inför 2023 jämfört med utfall 
2022, för att rymmas inom tilldelad budgetram. Förvaltningen bedömer det inte som rimligt att 
budgetposten för tilläggsbelopp kommer att kunna hållas inom ram 2023 då Heby kommun inte 
kan neka stöd till elever i behov av extraordinära stödinsatser (tilläggsbelopp). Förvaltningen 
avser att ännu en gång se över riktlinjer och beslut gällande tilläggsbelopp, och möjligen kan 
kostnaderna genom detta minskas något. Dock inte ned till de nivåer som tilldelats i budgetramen 
för 2023.  

Med den föreslagna skolpengen per verksamhet bedöms Utbildningsnämndens kunna täcka de 
fasta avsättningar som ska göras i samband med detaljbudgeten. Det finns dock inget utrymme i 
budgeten för oförutsedda händelser eller volymförändringar utöver lagd prognos.  

För att komma inom ramen för tilldelade medel har justeringar av ekonomiska ramar behövt 
göras inom följande delar:  

• Tilläggsbelopp – tilldelade medel, för kommunal och fristående verksamhet inom Heby 
kommun, har justerats ned med 3,0 miljoner kronor jämfört med prognostiserat utfall 2023.  

• Grundskolans årskurs F-6 – Modellskolans gruppstorlekar för årskurs F-6 har justerats upp 
från 23 till 24 elever. Detta innebär med stor sannolikhet att B-form (alltså årskursblandade 
grupper) blir ett måste i någon utsträckning för flera av våra skolor. 

• Grundskolans årskurs 7-9 – Modellskolans totala storlek räknas upp från 261 till 270 elever.  
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• En effektivisering omfattande 2,5 % av undervisningskostnad har lagts in för Grundsärskolan, 
Förskolan 1-2 år samt 3-5 år och Pedagogisk omsorg 1-2 år och för Centrum för Livslångt 
lärande.  

• En effektivisering omfattande 1 954 kr/barn och år har lagts in för fritidshem och pedagogisk 
omsorg 3-5 år samt för pedagogisk omsorg fritidshem. 

 
Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har valt en linje där redan höga 
lokalkostnader kommer att utökas ytterligare på grund av nybyggnation. Detta i ett läge med 
försämrade resultat i grundskolan och där Heby kommun lägger mindre pengar på undervisning, 
elevhälsa och lärverktyg än liknande kommuner.  

Med detta som bakgrund anser sig inte Förvaltningen få de ekonomiska förutsättningar som krävs 
för att klara sitt uppdrag. Även om ovan angivna föreslagna skolpeng ryms inom tilldelad 
budgetram är detta dock inte förenligt med de krav som åläggs verksamheterna i skollagen, då 
verksamheternas förutsättningar för att möta barn och elevers behov ytterligare försämras. 
Förvaltningen bedömer att skolorna F-6 möter särskilt svåra utmaningar, såväl gällande budget i 
balans som att möta elevernas behov. 

Med anledning av det svåra budgetläget föreslår förvaltningen utökad budgetram för 
Utbildningsnämnden enligt nedanstående:  

Tilläggsförslag 1 – Utbildningsnämndens preliminära ram utökas med 5,0 miljoner kronor: 

- Budget för tilläggsbelopp på realistisk nivå 
- Modellskola för åk F-6 med 23 elever/grupp (likt 2022 års nivå)  
- Lägre externa intäkter år 2023 jämfört med år 2022. 

 

År 2022 har tre skolor F-6 underskott och med detta förslag är liknande underskott att vänta år 
2023. 

Tilläggsförslag 2- Utbildningsnämndens preliminära ram utökas med 7,5 miljoner kronor: 

- Budget för tilläggsbelopp på realistisk nivå 
- Modellskola för åk F-6 med 22 elever/grupp (högre rektorspeng jämfört med 2023). 
- Lägre externa intäkter år 2023 jämfört med år 2022. 

 

År 2022 har tre skolor F-6 underskott och med detta förslag är lägre underskott troligt år 2023. 

Tilläggsförslag 3 – Utbildningsnämndens preliminära ram utökas med 11,9 miljoner kronor 

Förvaltningen bedömer att Utbildningsnämnden har ett befarat underskott år 2023 på 7,5 
miljoner kronor, detta är baserat på bedömda kostnader år 2023. Om hänsyn även tas till att 
Utbildningsnämnden har haft externa intäkter år 2022, 4,4 miljoner kronor, som inte kommer att 
finnas år 2023 bedöms en utökad ram på 11,9 miljoner kronor ge Utbildningsnämndens 
verksamheter förutsättningar att ha en budget i balans år 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 30 september 2022 
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Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Skolledare  
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 Ubn § 105 Dnr UBN/2022:20 007 

Uppföljning av PwCs granskning av ekonomistyrning inom 
utbildningsnämndens verksamheter 

 

Utbildningsnämndens beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för ekonomisk uppföljning av 
Utbildningsnämndens verksamheter. 

 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges revisorer i Heby kommun genomförde med hjälp av sakkunnigt biträde 
PwC en granskning avseende ekonomistyrning – övergripande rörande Kommunstyrelsen och en 
fördjupning inom Utbildningsnämnden. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport 
”Granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde” och kan kort 
sammanfattas enligt följande: 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- 
och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om Utbildningsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftade även 
till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att Utbildningsnämnden i allt väsentligt 
säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Den interna 
kontrollen inom granskningsområdet bedöms inte vara helt tillräcklig. 

Utbildningsnämnden beslutade med anledning av PWCs granskningsrapport, vid sitt 
sammanträde i mars 2022, om följande åtgärder: 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av att ta fram nämndspecifika 
ekonomistyrningsregler. 

• Förvaltningen får i uppdrag att stärka analys och åtgärdsförslag i den löpande ekonomiska 
rapporteringen och utveckla de beslutsunderlag som föreläggs Utbildningsnämnden. 

• Förvaltningen får i uppdrag att utveckla de beslutsunderlag gällande intern kontroll som 
föreläggs Utbildningsnämnden. 

Finns det ett behov av nämndspecifika ekonomistyrningsregler?  

Förvaltningen har tillsammans med ekonomisk controller genomfört en översyn av de dokument 
för ekonomisk styrning som idag gäller för Utbildningsnämndens verksamheter.  

Styrande dokument som gäller för den ekonomiska styrningen idag: 

• Riktlinjer för mål och budget  
• Planeringsdirekt för planperioden 
• Riktlinje för resursfördelning för utbildningsnämnden verksamheter 
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Det är förvaltningens bedömning att delar av den ekonomiska uppföljningen idag genomförs utan 
att det finns dokumenterade rutiner för det arbete som bedrivs. Förvaltningen ser exempelvis att 
den interna budgetprocessen, med delar som hur man arbetar med den preliminära 
budgetramen, behöver finnas nedtecknad i en rutin för att tydliggöra för hela organisationen hur 
arbetet bedrivs. Till detta kan också rutiner för hur man arbetar internt vid prognostiserat 
underskott behöva nedtecknas. Därför rekommenderar förvaltningen att Rutiner för ekonomisk 
uppföljning av Utbildningsnämndens verksamheter tas fram. Rutiner ska beslutas av 
förvaltningschef, delges organisationen och redovisas för Utbildningsnämnden senast i februari 
2023.  

Stärkt analys och åtgärdsförslag samt utveckling av de beslutsunderlag som föreläggs 
Utbildningsnämnden i den löpande ekonomiska rapporteringen. 

Förvaltningen arbetar ständigt för att utveckla alla delar av den löpande ekonomiska 
rapporteringen.  

Utveckla de beslutsunderlag som föreläggs Utbildningsnämnden gällande intern kontroll.  

Beslutsunderlagen för Intern kontroll utvecklas under 2022 och förvaltningen har som 
målsättning att det underlag som föreläggs Utbildningsnämnden i november ska vara tydligare 
och uppvisa en kvalitetsmässigt högre standard än föregående år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
Svar, 29 september 2022 

 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Skolledare 
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Ubn § 106 Dnr UBN/2022:49 001 

Revidering av riktlinje för resursfördelning 
 

Utbildningsnämndens beslut  

• Utbildningsnämnden beslutar enligt barn och utbildningsförvaltningens förslag gällande 
revidering av Riktlinjer för resursfördelning – Utbildningsnämndens verksamheter.  

 
 

Sammanfattning 
Revidering av riktlinjer för resursfördelning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 oktober 2022  
Riktlinje för resursfördelning, förslag 
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Ubn § 107 Dnr UBN/2022:10 002 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Utbildningsnämndens beslut  

• Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut §§ 229 – 239 , 2022 föreligger. 

 Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut §§ 229 - 239, 2022 
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Ubn § 108 Dnr UBN/2022:46 006 

Sammanträdesdagar 2023 
 

Utbildningsnämndens beslut 

• Utbildningsnämndens sammanträdesdagar för år 2023 fastslås enligt följande:  
• 27 januari 
• 17 februari 
• 17 mars 
• 21 april 
• 17 maj 
• 16 juni 
• 25 augusti 
• 22 september 
• 13 oktober  
• 17 november 
• 15 december 

Sammanfattning 
 Utbildningsnämnden har att fastslå sina sammanträdesdagar för år 2023.  Nedan följer förslaget i 
sin helhet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 

13-jan 18-jan 20-jan 27-jan 

03-feb 08-feb 10-feb 17-feb 

03-mar 08-mar 10-mar 17-mar 

06-apr 12-apr 14-apr 21-apr 

05-maj 09-maj 10-maj 17-maj 

02-jun 07-jun 09-jun 16-jun 

Inget sammanträde i juli 

11-aug 16-aug 18-aug 25-aug 

08-sep 13-sep 15-sep 22-sep 

29-sep 04-okt 06-okt 13-okt 

03-nov 08-nov 10-nov 17-nov 

01-dec 06-dec 08-dec 15-dec 
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Datumen är framtagna utifrån datumen för kommunfullmäktiges sammanträden för få till en bra 
beredningsprocess inom kommunen. Sammanträdesdatumen är även anpassade för att inte 
krocka med den regionala nivån. Avslutningsvis ska sammanträdesdatumen även stämma 
överens med vad som regleras i kommunallagen gällande redovisning och ekonomisk uppföljning 
samt kommunens riktlinje för mål och budget. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 29 september 2022 

 
 

Delges 
Förvaltningschef 
Kvalitetscontroller 
Nämndsekretariatet 
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Ubn § 109 Dnr UBN/2017:3 606 

Kränkande behandling, rapport för maj - september 
 

Utbildningsnämndens beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen.  
  

Sammanfattning 
Rapportering gällande kränkningsärenden sker 3 gånger per år till Utbildningsnämnden.  

För perioden 220501–220930 har 214 kränkningar anmälts inom förskola, fritidshem och skola. 
Detta är en ökning jämfört med samma period 2021 då 143 kränkningar anmälts.  

Då statistiken togs ut ur systemet, den 5 oktober 2022, hade 216 ärenden bedömts, varav 151 
bedömdes vara en kränkning. 99,1 % av de kränkningar som anmälts har gällt barn/elever som 
kränker barn/elev. En övervägande del utgörs av fysisk (53,9 %) eller verbal kränkning (33,1 %).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 

 

 
Delges 
Skolledare 
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Ubn § 110 Dnr UBN/2022:13 611 

Samorganisation Heby F-9 
 

Utbildningsnämndens beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden gav i januari 2021 (UBN 2019/9) förvaltningen i uppdrag att samorganisera 
Heby F-6 och Heby 7-9 i syfte att effektivisera ekonomiskt och uppnå budget i balans vid de båda 
enheterna. En återrapport lämnades i februari. De förändringar som då aviserades inför läsåret 
2022/2023 har genomförts.  

Heby skola F-6 arbetar nu i ett så kallat tre lärarsystem. Det innebär att enheten har två 
paralleller över hela verksamheten. I prognos för helåret 2022 redovisar enheten ett underskott 
om cirka 0,7 miljoner kr. En enhetsplan för att komma till rätta med detta upprättas omgående.  

Heby 7-9 har inför läsåret 2022/2023 i möjligaste mån inrymt ett utökat antal elever i befintlig 
personalorganisation.  I prognos för helåret 2022 redovisar enheten en budget inom tilldelad 
budgetram.  

Förvaltningen avser ta upp utredningen om en flytt av årskurs 6 till högstadiet tidigare än vad 
som planerats. Ett första förslag för detta kommer att presenteras vid Utbildningsnämnden 
sammanträde i Mars 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 30 september 2022 
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Ubn § 111 Dnr UBN/2022:44 007 

Svar på revisionens frågor om inrymning och utrymning 
 

Utbildningsnämndens beslut 

• Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på svar till kommunfullmäktiges 
revisorer och antar det som sitt eget. Svaret överlämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges revisorer. 

 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde 25 augusti 2022 beslutade kommunfullmäktiges revisorer att tillsätta 
Kommunstyrelsen samt Utbildningsnämnden frågor kring in- och utrymningsplanering vid 
kommunens skolor (Kf rev § 64). Underlaget för frågorna har framarbetats av Pär Rickman med 
anledning av den ökande frekvensen av skolbränder samt fara för dödligt våld vid skolor. 
Frågorna avser Utbildningsnämndens samtliga verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
Bilaga 1, Utbildningsnämndens svar till kommunfullmäktiges revisorer 
Kf rev § 64 /2022 
Bilaga § 64 /2022 

 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningens rektorsgrupp 
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 Ubn § 112 Dnr UBN/2022:47 611 

Utvecklingsprojekt Skolverket 
 

Utbildningsnämndens beslut 

• Utbildningsnämnden väljer att avstå från deltagande i Skolverkets projekt Riktade insatser 
för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning. Om erbjudande återkommer vid 
en senare tidpunkt genomförs en ny utvärdering och ett nytt beslut tas i frågan.  

 

Sammanfattning 
Heby kommun har utifrån socioekonomiska faktorer, andel barn och elever med annat 
modersmål än svenska samt andel nyanlända barn och elever valts ut att för erbjudande om att 
delta i projektet ”Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning”. 
Initialt tackade Utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen ja till detta 
erbjudande. Då mer information om den arbetsinsats som krävs kom till förvaltningens 
kännedom via Skolverket har dock bedömningen gjorts att det i dagsläget inte finns kapacitet att 
delta i projektet just nu.  

Det finns inga garantier för att erbjudandet om att delta i detta utvecklingsprojekt återkommer, 
men det är, enligt Skolverket, möjligt då de förhållanden som gav möjligheten att delta troligen 
kommer att se ut på ett liknande sätt även kommande år.   

Mer om riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elever utbildning finns att läsa 
här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-
utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning 

Förvaltningen vill framgent lägga fokus på att fortsätta arbetet med de utvecklingsbehov som 
identifierats och de planer som tagits fram under läsåret 21/22 i Sveriges kommuner och 
regioners samverkansprojekt Fullföljd utbildning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
 

 

Delges 
Skolledare 
Kommunstyrelsen 

 

 
  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
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Ubn § 113 Dnr UBN/2022:1 105 

Information och rapporter 
 

Utbildningsnämndens beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Utöver de handlingar som föreligger informerar förvaltningschef om: 

• Ombyggnation av Hebyskolans källare 
• Skolinspektionen ska göra besök i några av kommunens skolor 
• Test av mobilförbud i skolan 

 

Beslutsunderlag 
Analys av regional bostadsmarknad 2022 i Uppsala län 
Kommunala pensionärsrådets protokoll, 28 september 2022 
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