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Ubn § 125  

Revidering av föredragningslistan 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Dagens föredragningslista fastställs. 
 

Sammanfattning 

• Följande ärende ”Utbyggnad Harbo skola och förskola” tillkommer som § 178. 
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Ubn § 126 Dnr UBN/2022:10 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut inom utbildningsnämnden §§ 240 – 270, 2022 föreligger. 
 

Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut till utbildningsnämnden sammanträde 16 december 2022. 
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Ubn § 124   

Resultatutjämningsreserv (RuR) 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Bo Strömquist, ekonomichef, informerar om resultatutjämningsreserven som ger kommuner en 
möjlighet att utjämna intäkter över konjunkturcykler. Fullmäktige fattar beslut om såväl 
avsättning som disposition ur reserven. I första hand ska reserven användas för att reglera 
underskott i bokslutet som uppkommit genom att skatteunderlaget utvecklats ogynnsamt. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Ubn § 127   

Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående 
förskolor, revidering 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
• Revidering gällande Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor träder i 

kraft 1 januari 2023. 
  

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden är den instans som prövar och beviljar godkännande av och fattar beslut om 
rätten till bidrag och har därför tagit fram dessa riktlinjer för den som vill starta fristående 
förskola. 
Det här dokumentet är Heby kommuns tolkning av de lagrum i skollagen 
som anger villkor och förutsättning för den som vill driva sådan verksamhet.  
 
För enskild huvudman som vill driva förskola krävs godkännande enligt skollagen(2010:800). 
Huvudmannaskapet är förknippat med ett av ansvarig nämnd beviljat godkännande. Fristående 
förskola finansieras på samma sätt som kommunal förskola med offentliga medel och med 
föräldraintäkter. 
Ansökan om godkännande ska vara skriftlig på särskild blankett som 
tillhandahålls av barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av 
verksamhet, personal och lokaler så att Utbildningsnämnden ska kunna bedöma kvalitet och 
säkerhet. Vad nämnden särskilt kommer att beakta vid behandling av ansökningar framgår under 
respektive rubrik nedan. 
Söker ett bolag, en förening eller en stiftelse ett godkännande ska ansökan 
innehålla bolagsordning eller stadgar, av vilka firmatecknare ska framgå. 
Upplysning om ekonomisk status ska lämnas i ansökan. Godkännande kan inte överlåtas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 28 november 2022 
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Ubn § 128 Dnr UBN/2020:37 611 

Tillsyn fristående förskolor 
 

Utbildningsnämnden 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), barns 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. 
 
Under 2021 och 2022 har förvaltningen gjort tillsyn hos förskolan Trolleby- Hagvidsson AB i 
Östervåla, Framtiden i Heby och Skogsdungen i Huddungeby.  
 
Resultatet är att förskolan Framtiden har fått föreläggande att åtgärda sitt systematiska 
kvalitetsarbete vilket de också har gjort under vårterminen. Det systematiska kvalitetsarbetet på 
förskolan Framtiden är nu åtgärdat och godkänt. De andra förskolorna har godkänt på alla 
områden.  
 
De fristående förskolorna som besökts under den här perioden håller hög standard vad det gäller 
styrning, barn i behov av särskilt stöd (där det finns), barns och föräldrars inflytande samt 
förskolans arbetsmiljö och säkerhet. 
 
Utarbetat schema för tillsyn hos de fristående förskolorna följs och tillsynsbesök görs hos 
samtliga fristående förskolor med ett tidsintervall på ett och ett halvt år. Nytt för år 2023 är att 
den pedagogiska omsorgen nu även infattar systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 1 december 2022 
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Ubn § 129 Dnr UBN/2022:2 042 

Månadsrapport november 
 

Utbildningsnämndens beslut 

• Ekonomisk uppföljningsrapport per sista november 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 oktober var 
Utbildningsnämndens avvikelse mot budget -12,1 miljoner kronor och den sista november var 
budgetavvikelsen 14,0 miljoner kronor. Av underskottet per sista november är 9,2 miljoner 
godkända avvikelser av Kommunfullmäktige, därmed är kvarstående underskott 4,8 miljoner 
kronor.  
 
Försämringen på 1,8 miljoner kronor mot föregående månad beror främst på högre kostnad för:  
• köp av huvudverksamhet inklusive tilläggsbelopp utanför kommunen  
• skolskjuts  
• volymökningen inom förskolan  
 
Dessa ökade kostnader kompenseras till viss del av:  
• högre intäkter i form av statsbidrag  
 
Likt föregående månad bedöms en förbättring avseende helårsprognosen vara möjlig inom 
verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasiet motsvarande 1,0 miljoner 
kronor, den bedömningen kvarstår utifrån resultatet per sista november. Även 
personalkostnaden för den kommunala verksamheten bedöms bli lägre än prognostiserat på 
grund av sjukfrånvaro bland ordinarie personal och svårighet att få in vikarier. Därtill arbetar 
förvaltningen med att säkerställa att beviljade statsbidrag används i så hög utsträckning som 
möjligt. Dock har det tillkommit kostnader interkommunalt inom grundskola och gymnasieskola, 
både avseende skolpeng och tilläggsbelopp. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 december 2022. 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Skolledare 
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Ubn § 130 Dnr UBN/2022:56 001 

Internkontroll 2023 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Godkänna förvaltningens förslag till kontrollplan för intern kontroll 2023 – 
Utbildningsnämndens riktlinjer. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår en kontrollplan för intern kontroll 2023 gällande Utbildningsnämndens 
riktlinjer. Genom i första han granskning av lokala och nationella styrdokument samt intervjuer 
och enkäter granskas följande frågeställningar:  

• Hålls riktlinjerna uppdaterade så att det ligger i linjer med nationellt gällande lagrum och 
styrdokument?  

• Känner medarbetarna till de av Utbildningsnämndens beslutade riktlinjer som finns 
gällande det arbete de utför inom de verksamhetsområde(n) de verkar inom? 

• Följs Utbildningsnämndens riktlinjer av medarbetarna?  
• Hur säkerställer varje verksamhet att riktlinjerna är kända och följs av medarbetarna?  

 
Delrapportering sker till Utbildningsnämnden i augusti 2023. Slutgiltig rapport lämnas i samband 
med årsredovisningen för 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 26 november 2022. 
 

Delges 
Skolledare 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ubn § 131 Dnr UBN/2022:58 608 

Läsårstider 2023-2024 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Läsårstid för läsåret 2023-2024 har tagits fram i samverkan med kommunerna i regionen och 
samverkats med Upplands Lokaltrafik, UL 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 7 november 2022 

 

 

 
Delges 
Utbildningsnämnden 
Ledningsgrupp Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Ubn § 132 Dnr UBN/2022:99 041 

Beslut om prislista gymnasieskola och gymnasiesärskola år 
2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar att tillämpa Uppsala Kommuns prislistor för interkommunal 
ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola, fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor i Uppsala samt fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor utanför 
Uppsala Kommun år 2023 med hänvisning till det samverkansavtal som finns mellan Uppsala 
Kommun och Heby Kommun. Utbildningsnämnden antar därmed Uppsala kommuns 
prislistor som sina egna. 

 

Sammanfattning 
Beroende på om en elev antas till en gymnasieskola i första eller andra hand ser bidragsbeloppet 
olika ut och därför ska varje kommun ha en egen prislista. Då Heby Kommun saknar eget 
gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner; vilket innebär att även fast inte Heby 
Kommun anordnar ett program så erbjuds det i  samverkan med andra kommuner. Eftersom att 
Heby Kommun har fler samverkansavtal är ett sätt att få fram en egen prislista att beräkna en 
genomsnittlig ersättning utifrån ersättningarna i de kommuner som anordnar programmet. Inför 
år 2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför föreslår förvaltningen att Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade 
används som Heby Kommuns prislistor.  
 
Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns prislistor då 
majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas gymnasieskolor. 
Det är även väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra kommunens skyldighet att 
meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor innan år 2022 är slut.  
 
För Heby Kommuns prislista avseende interkommunal ersättning för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola, se Bilaga Heby Kommuns prislista 2023 avseende interkommunal ersättning för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.   
 
För Heby Kommuns prislista avseende ersättning till fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor utanför Uppsala, se Bilaga Heby Kommuns prislista 2023 för fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor utanför Uppsala.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 
Bilaga 1 Heby Kommuns prislista 2023 avseende interkommunal ersättning för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 
Bilaga 2 Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor utanför 
Uppsala 
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Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
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Ubn § 133 Dnr UBN/2022:100 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Framtiden år 2023 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Framtiden år 2023 till: 
 

Beloppen avser skolpeng/månad 

Fristående förskola Index Skolpeng/månad 2023 

Framtiden 1-2 år 

 

0,77 

 

13 608 

Framtiden 3-5 år 0,77 10 773 

Framtiden fritids 0,52 2 799 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 
 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 16(71) 

Ubn § 134 Dnr UBN/2022:101 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Huddunge Byskola år 
2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Huddunge Byskola år 2023 till: 
 

Beloppen avser skolpeng/månad 

 Skola/verksamhet Index Skolpeng/månad 2023 
Huddunge Byskola ekonomisk 
förening fritids 

0,77 
2 899 

Huddunge Byskola ekonomisk 
förening förskoleklass 

0,67 
7 103 

Huddunge Byskola ekonomisk 
förening åk 1-3 

0,67 
7 521 

Huddunge Byskola ekonomisk 
förening åk 4-6 

0,67 
8 571 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 
 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 17(71) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 
 

Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 18(71) 

Ubn § 135 Dnr UBN/2022:102 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Jennies Hemmadagis 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Jennies Hemmadagis år 2023 till: 
 

Beloppen avser skolpeng/månad 

 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. På grund av få barn inom pedagogisk omsorg i Heby kommun används ej 
socioekonomisk viktning för beräkning av bidragsbelopp (skolpeng) inom pedagogisk omsorg. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 
 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 19(71) 

Ubn § 136 Dnr UBN/2022:103 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Förskolan Lek och Lär 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Förskolan Lek och Lär 
år 2023 till: 

 

Beloppen avser skolpeng/månad 

 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF  

Fristående förskola Index Skolpeng/månad 2023 
Lek och Lär 1-2 år 0,88 13 661 

Lek och Lär 3-5 år 0,88 10 827 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 20(71) 

Ubn § 137 Dnr UBN/2022:104 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Morgongåva 
Familjedaghem år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Morgongåva familjedaghem år 
2023 till: 

  

Beloppen avser skolpeng/månad 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. På grund av få barn inom pedagogisk omsorg i Heby kommun används ej 
socioekonomisk viktning för beräkning av bidragsbelopp (skolpeng) inom pedagogisk omsorg. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 
 

 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 

  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 21(71) 

Ubn § 138 Dnr UBN/2022:105 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Myggan år 2023 
 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Myggan år 2023 till: 

Beloppen avser skolpeng/månad 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 
 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 

 
  

 Fristående förskola Index Skolpeng/månad 2023 
Myggan 1-2 år 1,06 13 749 

Myggan 3-5 år 1,06 10 914 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 22(71) 

Ubn § 139 Dnr UBN/2022:106 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Skogsdungen år 2023 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Skogsdungen år 2023 till: 
 

Beloppen avser skolpeng/månad 

 
 

 

 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 
 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 

 
  

Fristående förskola Index Skolpeng/månad 2023 
Skogsdungen 1-2 år 0,58 13 233 

Skogsdungen 3-5 år 0,58 10 399 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 23(71) 

Ubn § 140 Dnr UBN/2022:107 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Trolleby år 2023 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Trolleby år 2023 till: 
 

Beloppen avser skolpeng/månad 

 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 
 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 

  

 Fristående förskola Index Skolpeng/månad 2023 
Trolleby 1-2 år 0,78 13 613 

Trolleby 3-5 år 0,78 10 778 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 24(71) 

Ubn § 141 Dnr UBN/2022:64 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Ansgarskolorna år 
2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Ansgarskolorna år 2023 till: 
 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 
 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF   



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 25(71) 

Ubn § 142 Dnr UBN/2022:65 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Internationella 
Engelska Skolan år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Internationella Engelska Skolan 
år 2023 till: 

 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 

Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 26(71) 

Ubn § 143 Dnr UBN/2022:66 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Jensens grundskola 
Uppsala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Jensens grundskola Uppsala år 2023 
till: 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 
 

Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 27(71) 

Ubn § 144 Dnr UBN/2022:67 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Kajan friskola år 2023 
 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Kajan friskola år 2023 till: 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 

 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 28(71) 

Ubn § 145 Dnr UBN/2022:68 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Katarinaskolan år 2023 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Katarinaskolan år 2023 till: 
 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 
 
 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 29(71) 

Ubn § 146 Dnr UBN/2022:69 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Kunskapsskolan år 
2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Kunskapsskolan år 2023 till: 
 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 30(71) 

Ubn § 147 Dnr UBN/2022:70 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Uppsala musikklasser 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Uppsala musikklasser år 2023 
till: 
 

 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 31(71) 

Ubn § 148 Dnr UBN/2022:71 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Föräldrakooperativet 
Abrakadabra år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Föräldrakooperativet 
Abrakadabra år 2023 till: 
 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 32(71) 

Ubn § 149 Dnr UBN/2022:72 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Föräldrakooperativet 
Regnbågen i Sala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Föräldrakooperativet 
Regnbågen i Sala år 2023 till: 
 

 
 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 
 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 33(71) 

Ubn § 150 Dnr UBN/2022:73 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Säfsta och Sparrsätra 
Ekologiska Förskola år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Säfsta och Sparrsätra  Ekologiska 
Förskola år 2023 till: 

 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av 
Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen 
av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På 
grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av: 
• 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent 

moms 
• 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 

procent moms 
• Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.  
• För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 

vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom 
aktuell verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 13 december 2022 

 

 
Delges 
Marielle Larsson, handläggare BUF 
Cecilia Dalin, handläggare BUF 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 34(71) 

Ubn § 151 Dnr UBN/2022:74 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Praktiska gymnasiet 
Uppsala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Praktiska gymnasiet Uppsala år 
2023 till: 

 

  

 

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 
 
 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 35(71) 

Ubn § 152 Dnr UBN/2022:75 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Amerikanska 
Gymnasiet år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Amerikanska Gymnasiet år 
2023 till: 
 

  
 

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 36(71) 

Ubn § 153 Dnr UBN/2022:76 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Ansgargymnasiet år 
2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Ansgargymnasiet år 2023 till: 
 

 

Ersättning för gymnasiesärskola: 

 

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 37(71) 

Ubn § 154 Dnr UBN/2022:77 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Bergstrands 
Utbildningar Uppsala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Bergstrands Utbildningar 
Uppsala år 2023 till: 
 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 38(71) 

 § 155 Dnr UBN/2022:78 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Cultus gymnasieskola 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Cultus gymnasieskola år 2023 
till: 
 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 39(71) 

Ubn § 156 Dnr UBN/2022:79 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Drottning Blanka 
gymnasieskola Uppsala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Drottning Blanka gymnasieskola 
Uppsala år 2023 till: 
 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 40(71) 

Ubn § 157 Dnr UBN/2022:80 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Grillska Gymnasiet 
Uppsala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Grillska Gymnasiet Uppsala år 
2023 till: 
 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 41(71) 

Ubn § 158 Dnr UBN/2022:81 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Internationella 
gymnasiet i Uppsala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Internationella gymnasiet i 
Uppsala år 2023 till: 

 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 

  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 42(71) 

Ubn § 159 Dnr UBN/2022:82 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Jensen gymnasium 
Uppsala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Jensen gymnasium Uppsala år 
2023 till: 

 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 43(71) 

Ubn § 160 Dnr UBN/2022:83 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Kunskapsgymnasiet år 
2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Kunskapsgymnasiet år 2023 till: 
 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 44(71) 

Ubn § 161 Dnr UBN/2022:84 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Magelungens 
gymnasium år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Magelungens gymnasium år 
2023 till: 

 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 45(71) 

Ubn § 162 Dnr UBN/2022:85 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till NTI Gymnasiet Uppsala 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till NTI Gymnasiet Uppsala år 2023 
till: 

 

  

 
Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 46(71) 

Ubn § 163 Dnr UBN/2022:86 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Procivitas Privata 
Gymnasium Uppsala år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Procivitas Privata Gymnasium 
Uppsala år 2023 till: 
 

  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 47(71) 

Ubn § 164 Dnr UBN/2022:87 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Realgymnasiet Uppsala 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Realgymnasiet Uppsala år 2023 
till: 
 

  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 48(71) 

Ubn § 165 Dnr UBN/2022:88 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Thorén Business 
School år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Thorén Business School år 2023 
till: 
 

  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 49(71) 

Ubn § 166 Dnr UBN/2022:89 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) Yrkesgymnasiet Uppsala 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Yrkesgymnasiet Uppsala år 2023 
till: 
 

  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 50(71) 

Ubn § 167 Dnr UBN/2022:90 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Forshaga Akademin AB 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Forshaga Akademin AB år 2023 
enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor utanför Uppsala”.  
 

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 51(71) 

Ubn § 168 Dnr UBN/2022:91 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Forsmarks Gymnasium 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Forsmarks Gymnasium år 2023 
enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor utanför Uppsala”.  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 52(71) 

Ubn § 169 Dnr UBN/2022:92 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Hagströmska 
Gymnasiet år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Hagströmska Gymnasiet år 
2023 enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor utanför 
Uppsala”.  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 53(71) 

Ubn § 170 Dnr UBN/2022:93 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) Motorsportsgymnasiet 
Anderstorp år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Motorsportsgymnasiet 
Anderstorp år 2023 enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor 
utanför Uppsala”.  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 54(71) 

Ubn § 171 Dnr UBN/2022:94 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Naturlära i Hälsingland 
år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Naturlära i Hälsingland år 2023 
enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor utanför Uppsala”.  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 55(71) 

Ubn § 172 Dnr UBN/2022:95 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Täby Enskilda 
Gymnasium år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Täby Enskilda Gymnasium år 
2023 enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor utanför 
Uppsala”.  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 56(71) 

Ubn § 173 Dnr UBN/2022:96 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Viljans Friskola AB år 
2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Viljans Friskola AB år 2023 
enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor utanför Uppsala”.  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 57(71) 

Ubn § 174 Dnr UBN/2022:97 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) Värmdö tekniska 
Gymnasium år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Värmdö Tekniska Gymnasium 
år 2023 enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor utanför 
Uppsala”.  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 58(71) 

Ubn § 175 Dnr UBN/2022:98 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) Älvdalens 
Utbildningscentrum AB år 2023 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Älvdalens Utbildningscentrum 
AB år 2023 enligt Bilaga ”Heby Kommuns prislista 2023 för fristående gymnasieskolor utanför 
Uppsala”.  

Sammanfattning 
Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Inför år 
2023 är inte alla kommuner som Heby Kommun har samverkansavtal med klara med sin 
skolpeng och därför tillämpas Uppsala Kommuns prislistor som är beslutade som Heby Kommuns 
prislistor. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns 
prislistor då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas 
gymnasieskolor. Det anses också väsentligt att beslut fattas omgående för att kunna fullgöra 
kommunens skyldighet att meddela bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 december 2022 

 

 

 
Delges 
Camilla Gunnarsson, verksamhetschef CLL 
Kenneth Palmén, handläggare CLL 
 

  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 59(71) 

Ubn § 176 Dnr UBN/2022:60 004 

Arkivorganisationen 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar att Utbildningsnämndens arkivorganisation antas 
- Karin Österlund, kvalitetscontroller, utses till arkivansvarig 
- Alexandra Gustafsson, verksamhetsutvecklare digitalisering, utses till 
informationsredogörare.  

 

Sammanfattning 
Vid fullmäktige 2021-04-13 § 26 antog Heby kommun ett nytt arkivreglemente. HebyFS 2021:12. 
Under kap 3. 3§ andra stycket beskriver arkivreglementet att kommunen måste fastställa hur 
arkivorganisationen i kommunens olika verksamheter ska se ut. Varje myndighet skall, genom ett 
formellt nämndbeslut, fastställa arkivorganisation och ansvarsfördelning för att förvalta den 
information som hanteras i myndighetens verksamhet. Varje nämnd eller styrelse skall utse en 
informationsansvarig som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Om myndigheten 
inte utser någon så är förvaltningschef/VD informationsansvarig. Informationsansvarig skall utse 
en, eller flera, informationsredogörare.  
 
Arkivredogörare, med stöd av kommunarkivarie ska i närtid ta fram 
informationshanteringsplaner för respektive nämnd. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 november 2022 
 

Delges 
Skolledare 
Karin Österlund 
Alexandra Gustafsson 
Arkivarie 
Arkivmyndigheten 

  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 60(71) 

Ubn § 177 Dnr UBN/2022:21 041 

Verksamhetsplan och detaljbudget 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 antas.  
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden föreslås besluta om verksamhetsplan 2023 med följande huvudsakliga 
innehåll: 

• Förutsättningar och prioriteringar 
• Åtgärder för budget i balans 
• Detaljbudget 2023 
• Effektmål 

Utbildningsnämnden har under de senaste åren inte haft en organisation inom tilldelad 
budgetram. För 2022 lades cirka 9,0 miljoner kronor som "saknade medel vid årets början", vilket 
motsvarande cirka 21 årsarbetare. På grund av tillskjutna medel utifrån, exempelvis i form av 
statligt stöd på grund av coronapandemin, behövde inte alla enheter genomföra åtgärder 
motsvarande saknade medel. Denna möjlighet finns dock inte för 2023.  

Ett arbete inleds för att avveckla den mobila förskolan under 2023. För att lägga en budget inom 
tilldelad ram beräknas avvecklingen träda i kraft för båda de mobila förskolorna från 1 juli 2023. 
Besparingen har beräknats på hyra, uppställningskostnad samt sänkt skatt.  

Samtliga enheter har lagt en budget inom tilldelad ram genom åtgärder i form av neddragningar i 
personalorganisationen.  

För förskolan krävs totalt en besparing på 9,11 årsarbetare (16,8 tjänster summerat på 
sysselsättningsgrad). Det ger en besparing på 4,6 miljoner kronor. Av de 9,11 årsarbetarna är 
7,3 barnskötare och 1,81 förskollärare. 

För grundskolan krävs totalt en besparing på 14,49 årsarbetare (29,54 tjänster summerat på 
sysselsättningsgrad). Det ger en besparing på 8,3 miljoner kronor. Av de 14,49 årsarbetarna är 
7,92 lärare och 7,92 övrigt (barnskötare, elevassistenter och liknande tjänster). 

Enheterna skriver i januari fram risk-och konsekvensanalyser utifrån de åtgärder som är 
nödvändiga för en budget i balans. En sammanställning av dessa risk-och konsekvensanalyser 
presenteras på Utbildningsnämndens sammanträde i februari. 

 

 
 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 61(71) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 december 2022 

 

Protokollsanteckning 
Den tilldelade budgetramen medför att vi nödgas lägga en detaljbudget som medför kraftiga 
nedskärningar i verksamheterna. Detta slår nu mot den pedagogiska verksamheten med kraftiga 
personalminskningar, vilket riskerar att vara förödande för redan låga kunskapsresultat. 
Dessutom medför detta en överhängande risk att bryta mot skollagen.  

Samtidigt bakbinds utbildningsnämnden av kommunfullmäktiges beslut om att skolor ska finnas 
på sex orter i kommunen, vilket omöjliggör effektiviseringar i skolstrukturen.   

Undertecknat Rickert Olzon (M), Anders Kihl (KD), Caroline Gille (M), Anne-Charlotte Mattsson 
(L) 

 

 

 
Delges 
Skolledare 
Kommunstyrelsen 

  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 62(71) 

Ubn § 178   

Utbyggnad Harbo skola och förskola 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde fått information om förändringar i 
beställningen gällande Harbo förskola och skolas ny- och ombyggnation där mottagningskök 
ersatts av tillagningskök. Förändringen innebär enligt information från Heby fastigheter en 
kostnadsökning om mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Därtill har en utökning av antalet elever 
som byggnation planerats för utökats. Utbildningsnämnden anser inte att det är rimligt att 
beslut om kostnadsdrivande förändringar i beställningen fattas utan nämndens kännedom.   

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde fått information om förändringar i beställningen 
gällande Harbo förskola och skolas ny- och ombyggnation där mottagningskök ersatts av 
tillagningskök. Förändringen innebär enligt information från Heby fastigheter en kostnadsökning 
om mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Därtill har en utökning av antalet elever som byggnation 
planerats för utökats. Utbildningsnämnden anser inte att det är rimligt att beslut om 
kostnadsdrivande förändringar i beställningen fattas utan nämndens kännedom.   
  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 

 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 63(71) 

Ubn § 179 Dnr UBN/2022:36 600 

Analys måluppfyllelse ÅK6 2022 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen och hänvisar till beslut fattat i samband med 
ärande UBN §118 vid sammanträdet 18 november 2022.   

 

Sammanfattning 
Måluppfyllelsen i årskurs 6 för 2022 har sjunkit i Heby kommun jämfört med föregående år och 
det kommunala snittet är lägre än rikets snitt för kommunala skolor. 

Bilaga 1, Analys av måluppfyllelse årskurs 6 2022, redovisar en analys av kommunens 
måluppfyllelse för årskurs 6. Av denna framgår det att Heby kommuns generella andel elever som 
nått A-E i samtliga ämnen sjunkit jämfört med föregående år. Vidare framgår det att årets 
kommunala snitt är lägre än rikets snitt. I analysen redovisas även respektive enhets 
måluppfyllelse.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 29 november 2022 

 

 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Harbo skola F-6 
Rektor Heby skola F-6 
Rektor Morgongåva skola F-6 
Rektor Tärnsjö skola F-6 
Rektor Östervåla skola F-6 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 64(71) 

Ubn § 180 Dnr UBN/2022:59 600 

Trivselenkät 2022 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Under november 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. 

Eleverna erbjuds fem svarsalternativ per påstående samt valet ”vet inte”. Elever i årskurserna F-3 
erbjuds ”gubbar” i olika färger för att underlätta vid deras skattningar. Varje siffervärde har 
definierats enligt följande i instruktionerna för hur enkäten besvaras:  

• 1 = Stämmer inte alls eller mörkröd gubbe (Nej). 
• 2 = Stämmer ganska dåligt eller ljusröd gubbe(Oftast inte). 
• 3 = Stämmer varken bra eller dåligt eller orange gubbe (ibland ja och ibland nej). 
• 4 = Stämmer ganska bra eller gul gubbe(Oftast ja). 
• 5 = Stämmer helt och hållet eller grön gubbe(Ja). 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 1 december 202 
Bilaga 1 – Sammanställning av resultat för trivselenkät F-3 2022. 
Bilaga 2 – Sammanställning av resultat för trivselenkät 4-9 2022. 
Bilaga 3 – Sammanställning av resultat för trivselenkät fritids  2022. 
 

 
 

Delges 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Harbo skola F-6 
Rektor Heby skola F-6 
Rektor Heby skola 7-9 
Rektor Morgongåva skola F-6 
Rektor Tärnsjö skola F-6 
Rektor Vittinge skola F-3 
Rektor Östervåla skola F-6 
Rektor Östervåla skola 7-9 

 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 65(71) 

Ubn § 181 Dnr UBN/2020:32 001 

Uppdrag till nämnderna utifrån kommunstyrelsens 
internkontroll 2022 

 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar att slutrapportering av Intern kontroll 2021 ska ske i maj 2023. 

Sammanfattning 

Vid intern kontroll 2021, hantering av känsliga uppgifter i digitala system konstaterades brister.  

Utbildningsnämndens verksamheter lever inte upp till styrdokumentens krav och detta ska 
åtgärdas enligt följande: 

• En rutin för hantering av känsliga personuppgifter i digitala system tas fram av 
förvaltningen där det är tydligt vad som får skrivas och var det förvaras. 

• Förvaltningen arbetar fram ett förtydligande av syftet med fritextfältet säkra 
anteckningar i bedömningsportalen så att det används rättssäkert. 

• Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen. 
• En rutin för hur användandet av säkra möten ska genomföras tas fram för att förtydliga 

när det finns ett behov av säkra möten. 

I april 2021 redovisades att ett system för säkra möten har anskaffats av Heby kommun. 
Implementeringen av detta system har gått långsammare än beräknat och kommer att påbörjas 
under hösten 2022. Framtagandet av en rutin för användandet av säkra möten har även det 
skjutits fram och beräknas till vårterminen 2023. 

En rutin för hantering av känsliga uppgifter i digitala system planerades att vara redo att tas i 
bruk till hösten 2022 men skjuts även den upp till våren 2023.  

Ett förtydligande av hur fritextfältet ”Säkra anteckningar” i bedömningsportalen ska användas 
skulle utarbetas till hösten 2022. Detta genomförs istället under hösten 2022 och beräknas vara 
färdigställt till årsskiftet 22/23.  

Att åtgärder behövt skjutas upp beror till största delen på att tjänsten för verksamhetsutveckling 
för digitalisering för närvarande är vakant och under rekrytering. Förvaltningen är i behov av 
denna tjänst och kompetens för den fortsatta utvecklingen och väljer därför att avvakta med 
åtgärder som riskerar att bli mindre kvalitetssäkrade om personer utan rätt kompetens genomför 
dem.  

Under våren 2022 genomfördes följande åtgärder:  
Anskaffning av system för säkra möten. 
Revidering av Riktlinjen för fritextfält. 
 

 
 



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 66(71) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 november 2022 
Ks § 214/2022 + bilaga 
 

Delges 
Skolledare 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 67(71) 

Ubn § 182 Dnr UBN/2022:57 047 

Plan för likvärdig skola 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
I enlighet med förordningen för statsbidraget för likvärdig skola så har Heby Kommunen en plan 
för hur de medel som beviljats ska användas. Planen har reviderats inför perioden 2023.  

Den reviderade planen har redovisats för OMSAM och för rektorsgruppen i december 2022.   

Planen har huvudfokus på områdena:  

- Helhetssyn 
- Ledarskap 
- Trygghet  

 
Detta i linje med Skolplanen för perioden.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 november 2022 
 

Delges 
Skolledare 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 68(71) 

Ubn § 183 Dnr UBN/2022:4 600 

Information om anmälan till Diskrimineringsombudsmannen 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Diskrimineringsombudsmannen har inkommit med en begäran om yttrande från huvudman 
gällande inkommen anmälan om att en elev på Östervåla skola F-6 upplever sig diskriminerad 
(Dnr DO 2022/4022).  

Utifrån begäran ombeds huvudman inkomma med uppfattning gällande anmälan, redogörelse av 
elevens nuvarande och tidigare års skolsituation, uppgifter gällande utredningar av behov av 
särskilt stöd och anpassningar samt hur uppföljning av dessa behov genomförts. Skolan har 
inkommit med samtliga begärda underlag och huvudmannen har, via delegation till skolchef, 
inkommit med yttrande till Skolinspektionen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 6 december 2022 
 
 

 
Delges 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Östervåla F-6 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 69(71) 

Ubn § 184 Dnr UBN/2022:4 600 

Information om anmälan till Skolinspektionen 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Uppföljning av Skolinspektionens begäran om yttrande med anledning av uppgift om brister i den 
garanterade undervisningstiden i Östervåla skola årskurs 7-9 (Dnr 2022:9544).  

Skolinspektionen inkom med begäran om yttrande från Östervåla skola 7-9 och huvudman 
gällande inkomna uppgifter som brister i den garanterade undervisningstiden i ämnet slöjd för 
eleverna i årskurser 7-9. Östervåla skola 7-9 har inför detta läsår genomfört ändringar i 
undervisningen av ämnet slöjd i årskurser 7 och 8 för att säkerställa studiero och trygghet. Skolan 
har inkommit med samtliga begärda underlag och huvudmannen har, via delegation till skolchef, 
inkommit med yttrande till Skolinspektionen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 6 december 2022 
 

 
Delges 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Östervåla skola 7-9 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 70(71) 

Ubn § 185   

PwC:s utredning av kommunens administrativa organisation 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Dan Bergquist, förvaltningschef, informerar om PwC:s utredning av kommunens administrativa 
organisation.  
 

Beslutsunderlag 
Rapport - PwC:s utredning administrativ verksamhet - presentation 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-16 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 71(71) 

Ubn § 186 Dnr UBN/2022:43 042 

Information och rapporter 
 
 

Utbildningsnämnden beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Diarienummer: UBN/2022:43 
Kf § 95/2022 
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