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Utbildningsnämndens protokoll 2022-03-18  

Tid och plats  
2022-03-18 klockan 09:30-16:00 i B-salen, Folkets hus Heby 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Anne-Charlotte Mattsson (L), Caroline Gille (M) §§ 33-38 
 
Jannie Teinler (MP), insynsrepresentant §§ 22, 24-26, 28-30, 32 

Övriga närvarande 

Dan Bergqvist, skolchef, Karin Österlund, kvalitetscontroller, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Barbro 
Ellgrim, utredare § 24, Camilla Gunnarsson, rektor CLL § 32, Erik Jansson, controller §§ 33-38, Martin 
Mihaylov, utredare §§ 33-34 

Tid och plats för justering 

2022-03-24 klockan 13:00, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 22, 24-26, 28-30, 32-38 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Rebecka Berg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  
Rose-Marie Isaksson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Rickert Olzon, justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-03-18 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-03-24 

Datum då anslaget tas ned 

2022-04-15 

Underskrift 

 ___________________________________  

Rebecka Berg 
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Ubn § 22 Dnr UBN/2022:10 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut till utbildningsnämndens sammanträde 18 mars 2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 mars 2022. 
Lista delegationsbeslut till utbildningsnämndens sammanträde 18 mars 2022. 
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Ubn § 24 Dnr UBN/2020:37 611 

Tillsyn av fristående förskolor 
Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Tillsynsbesök ska genomföras i kommunens samtliga enskilda förskolor i enlighet med 26 kap 4 § 
skollagen: ”En kommun har tillsyn över 1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har 
godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket, och 2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har 
förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.” 

Viktiga områden i tillsynen är bland andra förskolans kvalitetsarbete och styrning, barn i behov 
av särskilt stöd (där det finns), barn och föräldrars inflytande samt förskolans arbetsmiljö och 
säkerhet. Tillsynens omfattning kan variera efter behov och ska tjäna både som kontroll och 
återkoppling till verksamheten. Ett protokoll delges förskolan efter att tillsynen genomförts. En 
ny tillsyn sker om det visar sig att det finns brister som behöver följas upp. 

Vid besöket träffar kommunen representant för styrelsen eller motsvarande, 
förskolechef/föreståndare och personal som arbetar på förskolan samt föräldrar. 

Inför besöket görs en dokumentationsgranskning där kommunen tar del av: 

• Verksamhetsplan 
• Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete 
• Planer mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplan) 
• Köregler 
• Handlingsplan för barnsäkerhet 
• Rutin för klagomålshantering 
• Taxa för barnomsorgsavgifter 

 
Kommunen har genomfört tillsyn av den fristående förskolan Hagvidson Trolleby AB. Syftet med 
Heby kommuns tillsyn är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs. Tillsynen fokuserar på 
sådana faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och lärandemiljö. Tillsynen avser inte 
att ge en heltäckande beskrivning av verksamheten utan är en bedömning av i vilken utsträckning 
verksamheten vid den aktuella tillsynen motsvarar de krav som ställs utifrån skollag, läroplan och 
övriga författningar som rör skolväsendet inom de granskade delarna. Bedömningen har gjorts 
utifrån i vilken utsträckning verksamheten avviker ifrån de krav och förväntningar som uttrycks i 
skollagen, läroplanen och övriga författningar.  

Tillsynsbesöket genomfördes 2021-10-20. Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att 
huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. 

Kommunen har på grund av den rådande pandemin avvaktat flera tillsynsbesök för de fristående 
förskolorna. Under 2022 kommer tillsyn att göras på de fristående förskolorna Skogsdungen och 
Myggan. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 23 februari 2022.  
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Ubn § 25 Dnr UBN/2022:18 106 

Skolmiljarden 2022 
Beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar att fördela statsbidraget Skolmiljardens första hälft, för 
kalenderåret 2022, efter antal elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
(årskurs 1-9) till kommunal och fristående verksamhet i Heby kommun.  

 

Sammanfattning 
Heby kommun tilldelas 1,8 miljoner kronor ur statsbidraget som kallas ”Skolmiljarden”. För 2022 
har angivits att bidraget ska användas till insatser som syftar till att minska de negativa effekterna 
på elevernas kunskapsutveckling och hälsa.  

Utbildningsnämnden beslutade att bidraget skulle fördelas efter antal elever i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola (årskurs 1-9) till kommunal och fristående verksamhet i Heby 
kommun under 2021. Förvaltningen föreslår att statsbidraget första hälft för 2022 fördelas enligt 
samma princip. 
 
Beslut om bidragets andra hälft föreslås tas under hösten 2022.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 mars 2022.  

 

 
Delges 
Skolledare 
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Ubn § 26 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.  
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Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i januari 2022 beslutat att ge förvaltningen i 
uppdrag att upphandla skolskjuts av särskilda skäl. Verksamhet i egen regi blir följaktligen inte 
aktuellt varför denna punkt anses avslutad i den långsiktiga planen för budget i balans. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 7 mars 2022. 
Långsiktig plan för budget i balans, enheter – mars 2022. 

Reservation 

Anders Kihl (KD), Rickert Olzon (M) och Mattias Widén (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning  

Anders Kihl (KD), Rickert Olzon (M), Mattias Widén (SD) och Anne-Charlotte Mattson (L) lämnar 
följande protokollsanteckning: 

Under flera år har utbildningsnämnden ansett sig vara underfinansierad. Det årligen 
återkommande generella sparkravet slår hårt mot UN, då det finns stora kostnader som UN inte 
kan styra över. Detta gäller i synnerhet våra gymnasiekostnader, som står utanför vårt egentliga 
inflytande, såvida vi inte ska börja styra över elevernas gymnasieval och det är inget vi 
önskar. Kostnaderna för lokaler och skolskjutsar är även dessa näst intill omöjliga att påverka. 
Därför slår besparingskravet dubbelt hårt mot kärnverksamheterna grundskola, förskola och 
särskola. 

Kommunstyrelsen behöver därför inom ramen för sitt lednings-, styrnings- och 
samordningsansvar göra översyn av budgetregler och riktlinjer i syfte att undvika att sådana 
snedsitsar som i nuläget drabbar utbildningsnämnden. 

 
Delges + bilagor 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Skolledare 
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Ubn § 28 Dnr UBN/2021:64 006 

Revidering av datum för utbildningsnämndens sammanträde 
juni 2022 
Beslut 

• Utbildningsnämndens sammanträde i juni 2022 flyttas från den 17 juni till den 15 juni. 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden föreslås ändra datum för sitt sammanträde i juni 2022, från den 17 juni till 
den 15 juni, på grund av schemakonflikt för utbildningsnämndens ordförande. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 10 mars 2022.  

 

 
Delges 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
Ansvarig för kalendariet  
Nämndsekreterare 
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Ubn § 29 Dnr UBN/2022:24 003 

Plan för revidering av utbildningsnämndens samtliga riktlinjer 
Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har ett flertal riktlinjer som revideras regelbundet. För att säkerställa att 
samtliga riktlinjer hålls uppdaterade har barn- och utbildningsförvaltningen valt att göra en plan 
för att kontrollera samtliga riktlinjer och revidera de som bedöms vara i behov av det. Detta 
genomfördes senast år 2020. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 mars 2022. 

 
Delges 
Skolledare 
Kommunstyrelsen 
Kanslichef 
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Ubn § 30 Dnr UBN/2018:82 003 

Revidering av riktlinjer för fritextfält i IT-system/program inom 
utbildningsnämnden 
Beslut 

• Utbildningsnämnden antar av förvaltningen föreslagen revidering av riktlinjer för 
fritextfält i IT-system/program inom utbildningsnämnden. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår mindre justeringar av riktlinjen för fritextfält i IT-system/program inom 
utbildningsnämnden. Justeringarna inkluderar följande delar: 

• Databasen Extens ersätts av IST i denna skrivelse: ”Till exempel i digitala formulär på 
Heby kommuns hemsida eller när personal registrerar elev i en databas som exempelvis 
IST eller ProReNata”. 
 

• Chatt läggs till i denna skrivelse: ”E-post, SMS och chatt kan också räknas till kategorin 
fritextfält. Behandling av personuppgift bör därför ske i system, inte i e-post, SMS eller 
chatt”. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 mars 2022. 
Riktlinjer för fritextfält i IT-system/program inom utbildningsnämnden, revideringsförslag. 

 

 
Delges 
Skolledare 
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Ubn § 32 Dnr UBN/2022:8 001 

SKA 2021, Systematiskt kvalitetsarbete Centrum för Livslångt 
Lärande (CLL) 
Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen och konstaterar att den skriftliga 
kvalitetsrapporten för Centrum för Livslångt Lärande lämnas till nämnden senast vid 
sammanträdet i maj.  

 

Sammanfattning 
Rektor för Centrum för Livslångt Lärande (CLL) redogör muntligen för verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete under år 2021. En fullständig skriftlig kvalitetsrapport för CLL 
lämnas till utbildningsnämnden senast i maj 2022.  

Under dagens föredragning presenterar rektor arbetet som pågått under året samt vilka 
utmaningar som finns inom följande områden: 

• Gymnasieuppföljning 
• Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) 
• Grundläggande vuxenutbildning och gymnasiekurser 
• SFI 
• Komvux som särskild utbildning 
• Lärlingsutbildningar 
• Modersmål och studiehandledning 
• Digitalisering 
• Rektors ansvar 
• Ekonomi 
• Studie- och yrkesvägledning 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
Tjänsteskrivelse 10 mars 2022. 

 

 
Delges 
Rektor CLL 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-03-18 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 14(21) 

Ubn § 33 Dnr UBN/2022:22 042 

Årsredovisning 2021 
Beslut 

• Utbildningsnämndens årsredovisning och måluppfyllelse 2021 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Inför år 2021 hade flera av utbildningsnämndens verksamheter svårt att lägga en budget inom 
tilldelad budgetram. Den totala differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 10,4 
miljoner kronor. Denna differens var störst vid Harbo/Tärnsjö F-6, Centrum för Livslångt 
Lärande (CLL) samt Heby 7-9. Vid ekonomisk uppföljning inför budget 2022 framkom att 
Tärnsjö/Harbos underskott endast härrör till Harbo skola, varför budgetansvaret för de två 
skolorna delats upp inför budget 2022. Detta skapar bättre förutsättningar för uppföljning. 
Även budgetansvar för Morgongåva och Vittinge skolor har delats upp inför 2022. En 
omfattande utredning kring finansiering av CLL:s verksamheter påbörjades under 2021 och 
kommer under 2022 att intensifieras. Målsättningen är att säkerställa verksamhetens 
finansiering. 

Under början av år 2021 har förvaltningen och ekonomisk controller börjat se över de 
finansiella förutsättningarna för den kommunala grundsärskolan och CLL och arbetar i de fall 
det är möjligt fram liknande finansieringsmodeller för dessa verksamheter som den 
modellskola som tagits fram för grundskolan. Grundsärskolans finansieringsmodell 
färdigställdes under våren 2021 och en finansieringsmodell för CLL beräknas vara klar inför 
budgetarbetet för 2023. 

Vidare har utbildningsnämnden fattat beslut om att alla skolenheter ska finnas kvar. 
Utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen behöver därför fortsätta se över 
samtliga kostnader för att möjliggöra budget i balans ur ett långsiktigt perspektiv. Inom hela 
förvaltningen pågår ett långsiktigt arbete med att göra organisationen så kostnadseffektiv som 
möjligt för att kunna använda tilldelade medel till kärnverksamheten. På lång sikt ska detta 
bland annat ske genom att öka antalet elever per årsarbetare i organisationen och hitta nya 
arbetssätt. Ett led i detta är också implementeringen av beslutad skolplan, vilken kan hjälpa till 
att rikta organisation och arbetssätt så att alla arbetar mot samma mål såväl ekonomiskt som 
kvalitativt. Fortsatt effektiviseringsarbete kommer att ske kring lokaler, kost, IT och för digitala 
system. Gällande lokaler har det exempelvis genomförts lokaleffektiviseringar i Heby tätort. 
Avseende kosten har det tagits fram en ny debiteringsmodell för att bland annat säkerställa rätt 
kostnad mot rätt verksamhet. Arbetet med lokaler och kost har även påverkat redovisningen till 
räkenskapssammandraget (RS) och bidragit till mer rättvisande jämförelsetal. 

Utbildningsnämnden befinner sig således i ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge och det 
kommer att bli utmanande år även framöver. Utbildningsnämnden har, liksom övriga delar av 
kommunen, ett effektiviseringskrav på 2 procent samt en riktad besparing mot grundskolan på 
1,0 miljon kronor under år 2021. Tillsammans utgör det en kostnadsminskning på 8,5 miljoner 
kronor vilket omräknat i personal skulle motsvara kostnaden för cirka 14,8 årsarbetare. Därtill 
har covid-19-pandemin påverkat utbildningsnämndens verksamheter genom periodvis hög 
frånvaro bland såväl barn och elever som personal. I skolan har detta i många fall inneburit 
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extra arbete för lärare som både måste ha undervisning i skolan och ge stöd och uppgifter till de 
som behövt vara hemma. Mycket tid har också behövt läggas på att planera och organisera om 
verksamheten på olika sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av 
detta har också utvecklingsarbetet fått stå tillbaka i vissa delar. Vi ser också att våra 
verksamheters medarbetare är slitna efter lång tid med den ökade belastning som pandemin 
inneburit, i vissa fall ser vi till och med längre sjukskrivningar. 

En mindre välfärdssatsning på skola och förskola har gjorts av regeringen med anledning av 
covid-19-pandemin. Heby kommun tilldelades 1,6 miljoner kronor för 2021. Dessa medel har 
fördelats till kommunal och fristående grundskola och grundsärskola enligt beslut i 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt och beviljats möjlighet till internationell 
utveckling genom ackreditering inom Erasmus+ de kommande fem åren. Arbetet ska bedrivas 
med följande mål: 

• Elever från våra skolor ska lyckas med sina studier i grundskolan samt gymnasiet och 
då ges möjlighet till vidare studier för att på så sätt få större valmöjligheter att i 
framtiden välja det liv de själva önskar. 

• Öka intresset för att läsa ett tredje språk under både grundskoletiden och 
gymnasietiden. 

• Stärka våra skolor och elever in i framtida kunskaper inom digitaliseringen. 
• Stärka våra elevers psykiska hälsa genom en välfungerande elevhälsa. 
• Göra våra elever miljömedvetna så att de i framtiden ska verka för en hållbar framtid. 

Ackrediteringen gör det möjligt för barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta med 
kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte 
tillåter. Möjligheten till internationella samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl 
hos elever som medarbetare. Det är förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen 
på Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare och en huvudman som bedriver verksamhet 
med god kvalitet och framåtanda stärks. 

Under 2021 har tre av våra skolledare valt att avsluta sina anställningar och en blivit 
sjukskriven. I samband med detta har organisationen och fördelning av tjänster setts över. 
Detta har lett till att förvaltningens organisation återgår till ett upplägg där elevhälsa och 
grundsärskolan hamnar under ett gemensamt chefsuppdrag. Verksamhetschef som, fram till 
hösten 2021, haft elevhälsan under sitt ansvar blir nu en mer renodlad tjänst med fokus på 
verksamhetsutveckling och stöd till rektorerna. Rektorsansvar för Vittinge skola övergår, från 
årsskiftet 21/22, till rektor för förskolan i Morgongåva och Vittinge. 

För majoriteten av utbildningsnämndens verksamheter används en skolpeng (som följer 
barn/elev) för att beräkna tilldelad budgetram. Barn- och utbildningsförvaltningen har för 
grundskolan utgått från en modellskola och stämt av denna mot nuvarande organisation samt 
timplaner. För fritidshem och förskola har beräkningar gjorts utifrån antal barn per pedagog. 
Kontinuerliga utvärderingar av skolpengsberäkningen är nödvändiga för att säkerställa en 
likvärdig resursfördelning. Under hösten 2020 beslutade utbildningsnämnden att införa en 
indexgräns gällande strukturstödsersättning, vilken är en del av skolpengen. Denna gräns 
trädde i kraft 1 januari 2021 och innebär att enheter med ett strukturstödsindex under 0,75 
inte erhåller detta stöd eftersom de utifrån bakomliggande socioekonomiska variabler inte 
uppvisar ett behov av denna ersättning. För kommunal verksamhet var det Harbo skola och 
Vittinge skola som hamnade under indexgränsen vilket medförde en sänkt rektorspeng 
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(skolpeng för kommunal verksamhet i Heby kommun) och därmed lägre budgetram inför år 
2021. Sammanlagt avsattes 13,9 miljoner kronor för strukturstöd som sedan fördelades mellan 
respektive enhet beroende på barn- och elevantal och index. 

Årsredovisningen i sin helhet återfinns i bilaga ”Årsredovisning 2021, utbildningsnämnden”. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 1 mars 2022. 
Årsredovisning 2021, utbildningsnämnden. 
 

 Protokollsanteckning  
Anders Kihl (KD), Rickert Olzon (M), Anne-Charlotte Mattsson (L) och Caroline Gille (M) lämnar 
följande protokollsanteckning: 

Under flera år har utbildningsnämnden ansett sig vara underfinansierad. Det årligen 
återkommande generella sparkravet slår hårt mot UN, då det finns stora kostnader som UN inte 
kan styra över. Detta gäller i synnerhet våra gymnasiekostnader, som står utanför vårt egentliga 
inflytande, såvida vi inte ska börja styra över elevernas gymnasieval och det är inget vi 
önskar. Kostnaderna för lokaler och skolskjutsar är även dessa näst intill omöjliga att påverka. 
Därför slår besparingskravet dubbelt hårt mot kärnverksamheterna grundskola, förskola och 
särskola. 

Kommunstyrelsen behöver därför inom ramen för sitt lednings-, styrnings- och 
samordningsansvar göra översyn av budgetregler och riktlinjer i syfte att undvika att sådana 
snedsitsar som i nuläget drabbar utbildningsnämnden. 

 
Delges + bilaga 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
Skolledare 
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Ubn § 34 Dnr UBN/2018:14 105 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2021 
Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Heby kommun deltar årligen i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK). Mätningen utgår från förbestämda mätområden och statistik rörande 
utbildning inhämtas främst från SCB, Skolinspektionen och Kolada. Resultaten för 
utbildningsnämndens utvalda nyckeltal för 2021 presenteras nedan: 

• Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor – 83,7 % 
• Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor – 77,9 % 
• Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun – 80 %  
• Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor – 87,5 % 
• Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun – 69,7 % 

 

Mer information om respektive nyckeltal samt statistik från tidigare år återfinns i tjänsteskrivelse 
daterad 11 februari 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 11 februari 2022. 

 

 
Delges 
Förvaltningschef BUF 
Verksamhetschef BUF 
Skolledare 
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Ubn § 35 Dnr UBN/2022:2 042 

Ekonomisk uppföljningsrapport, februari 2022 
Beslut 

• Ekonomisk uppföljningsrapport för februari 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Per sista februari år 2022 visar utbildningsnämnden ett negativt resultat på 8,8 miljoner kronor 
mot budget (exklusive semesterskuld -8,3 miljoner kronor). 

När rektorerna lade sin budget inför 2022 så saknade de totalt 8,9 miljoner kronor för att komma 
inom tilldelade budgetramar, den helårseffekten är inte periodiserad och är orsaken till den stora 
avvikelsen i februari.  
 
Den förlängda sjukersättningen på grund av covid-19 bidrar med 0,6 miljoner kronor i periodens 
resultat mot budget. 
 
På grund av rådande konflikter i Europa är det rimligt att anta att verksamhetsförändringar kan 
behöva göras för att möta människor på flykt men det är för tidigt att säga hur insatserna kommer 
se ut och i vilken omfattning. Sannolikt innebär det stora avvikelser i utfall mot budget under 
2022. 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport per 28 februari 2022.  

 

 
Delges + bilaga 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Controller 
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Ubn § 36 Dnr UBN/2016:35 610 

Revidering av kriterier för utbildningsnämndens pedagogiska 
pris 
Beslut 

• Utbildningsnämnden godkänner förslag om revidering av kriterier för pedagogiskt pris 
enligt tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2022. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om kriterier för nominering till det pedagogiska pris 
som delas ut till en legitimerad lärare och en legitimerad förskollärare varje år. Med anledning av 
att en skolplan antagits under 2021 för utbildningsnämndens verksamheter föreslår 
förvaltningen att kriterierna revideras för att ligga mer i linje med skolplanens 
utvecklingsområden; trygghet, ledarskap och helhetssyn.  

Förvaltningen förslår att kriterierna lyder enligt följande: 

• Positivt ledarskap - Förhållningssättet i ledarskapet ska kännas och synas i vårt sätt att 
agera och leda. Tydlighet i ledarskapet gäller alla nivåer och ska genomsyras av klara 
budskap där vi står upp för gemensamt fattade beslut och värnar våra gemensamma 
värden. 
 

• Trygghet - Alla barn och elever har rätt att få de resurser de behöver för att nå så långt 
som möjligt. Resurser kan ibland behöva sättas in utifrån men kan också tas fram inifrån i 
varje grupp och individ. En hög känsla av tillit kan förebygga osäkerhet och rädslor. Att 
bygga tillit och skapa trygghet är därför en ständigt pågående process som vi i våra 
verksamheter ska se som en inneboende resurs. 
 

• Helhetssyn - Vi behöver värdegrunda tillsammans och ha en positiv barn- och elevsyn 
som är förankrad på alla nivåer. För att utöka vår helhetssyn behöver vi ha pedagogisk 
samsyn med fokus på prevention och inkludering. Vi behöver också ha en inställning om 
att ingen ensam har facit utan att vi behöver samverka för att få förståelse och kunskap 
om varandras uppdrag i relation till barnets och elevens behov. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 mars 2022 

 
Delges 
Skolledare 
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Ubn § 37 Dnr UBN/2016:162 042 

Revidering av riktlinje för resursfördelning 
Beslut 

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

 

Sammanfattning 
Förvaltningen förslår en revidering av riktlinje för resursfördelning för utbildningsnämndens 
verksamheter. Revideringen gäller förtydligande kring ersättning till kommunal verksamhet i 
annan kommun samt information gällande aktuella lagrum i skollagen.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 mars 2022. 
Riktlinjer för resursfördelning – utbildningsnämndens verksamheter, revideringsförslag. 

 
Förslag 
Rose-Marie Isaksson (S), ordförande, föreslår utbildningsnämnden besluta: 

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

Förslagsordning 
Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

 
Delges 
Skolledare 
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Ubn § 38 Dnr UBN/2022:1 105 

Information och rapporter 
Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Utöver de handlingar som föreligger informerar förvaltningschef och kvalitetscontroller om: 

• Förskoleplatser 
• Covid-19 
• Kriget i Ukraina och förberedelser inför flyktingmottagande i kommunen 
• Aktuella förändringar inom organisationen 

 

Beslutsunderlag 
Kf rev § 19, 24 februari 2022. 
Kommunala pensionärsrådets sammanträde 23 februari 2022, protokoll. 
Ks § 38, 22 februari 2022. 
HebyFS 2022:1 Riktlinje för mål och budget. 
Ks § 39, 22 februari 2022. 
Planeringsdirektiv mål och budget 2023, plan 2024-2025. 
Ks § 41, 22 februari 2022. 
Ks § 42, 22 februari 2022 + bilaga. 
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