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Utbildningsnämndens protokoll 2022-08-26  

Tid och plats  

2022-08-26 klockan 09:00-12:00 i B-salen, Folkets hus Heby, ajournering klockan 10:00 – 10:15 

Beslutande ledamöter 

Rose-Marie Isaksson (S) ordförande, Britt Nilsson (S), Göran Hillbom (C), Anders Kihl (KD), Henrik Morell 

(C), Caroline Gille (M), Mattias Widén (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anne-Charlotte Mattsson (L), Carin Bolander (C), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Linda Johnsson (C) 

Övriga närvarande 

Jannie Teinler, insynsrepresentant (MP), Dan Bergqvist, förvaltningschef, Karin Österlund, 

kvalitetscontroller, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Amalia Tunevi, HR-specialist § 79, Théresè 

Candray, HR-specialist § 79,  Martin Mihaylov, utredare § 81-82, Sofia Fågelsbo, controller § 83 - 84 

Val av justerare 

Mattias Widén (SD) 

Tid och plats för justering 

Fredag 2 september kl. 09.00 

Justerade paragrafer 

§ 78- § 86  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Rose-Marie Isaksson, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Mattias Widén, justerare 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-08-26 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-09-02 

Datum då anslaget tas ned 

2022-09-24 

Underskrift 

_______________________ 

Disa Hasselberg 
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Ubn § 78 Dnr UBN/2022:10 002 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut §§ 142 – 211, 2022 föreligger. 
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Ubn § 79 Dnr UBN/2022:15 106 

Arbetsmiljöverkets kritik - återrapport  
 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Muntlig föredragning med Amalia Tunevi och Thérèse Candray, HR-specialister. 

 

Arbetsmiljöverket genomförde den 2 december 2021 en inspektion med stickprovskontroller i tre 
av kommunens verksamheter. De verksamheter som blev kontrollerade var Morgongåva skola och 
Heby skola F-6 inom barn- och utbildningsförvaltningen, samt HSA-enheten inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Inga stora eller allvarliga brister identifierades och de brister som påtalades är inte unika för Heby 
kommun. Det finns bra rutiner och stöddokument för att följa arbetsmiljölagstiftningen men det 
saknas ibland tillräcklig följsamhet i att efterleva dessa. 

De brister som identifierades var 

 Undersökningar, riskbedömningar och framtagande av handlingsplaner utförs ej. 

 Rutinen för årlig uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet brister och 
efterlevnad av rutinen saknas. 

 Det är otydligt hur ledning - dvs politiker och tjänstemän, följer upp hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar som det ska. 

 Det är låg svarsfrekvens på enkäten Årlig uppföljning SAM. 

 Nyanställda chefer saknar fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

 Det finns ett mörkertal avseende tillbud, då rutinen för tillbudsrapportering inte efterlevs. 

Arbetsmiljöverket har ställt krav på Heby kommun på att vidta åtgärder för detta, vilket 
personalenheten nu jobbar med tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Framöver 
kommer Arbetsmiljöverket göra ett återbesök under november-december 2022.  

 

Delges 

HR-specialister 
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Ubn § 80   

Återkoppling DISA-utbildning 
 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Frida Lans, utredare, går igenom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utbildning DISA – 
digital informationssäkerhetsutbildning för alla och hur de rekommendationerna tillämpas i Heby 
kommun.  
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Ubn § 81 Dnr UBN/2022:36 600 

Preliminära meritvärden och kunskapsresultat 
 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar preliminära resultat för årskurs 9 och årskurs 6 

vårterminen 2022.  

I Heby kommun blev det preliminära meritvärdet för årskurs 9 vårterminen 2022 188,4 poäng. 

Heby skolas meritvärde blev 203,8 poäng och på Östervåla skolas blev 173. Det kan konstateras att 

bägge skolors meritvärden sjunkit jämfört med föregående års resultat.   

I årskurs 6 har det samlade kunskapsresultatet i kommunen sjunkit från 212,5 vårterminen 2021 

till 213,1 vårterminen 2022. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 10 augusti 2022 
 

 

Delges 

Utbildningsnämnden 
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 Östervåla skola F-6 
Rektor Östervåla 7-9 
Chef för Centrala Elevhälsan 
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Ubn § 82 Dnr UBN/2022:14 610 

Skolpliktsbevakning 
 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Muntlig genomgång av Martin Mihaylov, utredare, av elevers närvaro-/frånvarostatistik för 

vårterminen 2022 läsåret 2021/22 som redovisas per enhet och årskurs. Fullständig statistik 

redovisas i bilaga 1- frånvarostatistik läsår 21-22 i tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 10 augusti 2022 
 

 

Delges 

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetsutvecklare Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Harbo skola 
Rektor Heby skola F-6 
Rektor Heby skola 7-9 
Rektor Morgongåva skola 
Rektor Tärnsjö skola 
Rektor Vittinge skola 
Rektor Östervåla skola F-6 
Rektor Östervåla skola 7-9 
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Ubn § 83 Dnr UBN/2022:2 042 

Ekonomisk uppföljningsrapport, juli 2022 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 Ekonomisk uppföljningsrapport per sista juli 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 

Periodens driftsnetto visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 10,8 miljoner kronor 
(exklusive semesterlöneskuld - 8,1 miljoner kronor). Inför år 2022 var det fler rektorer som hade 
en planerad organisation som överskred tilldelad budgetram. För att uppvisa en budget i balans 
under detta år behöver således dessa enheter vidta åtgärder och det är förklaringen till den 
negativa avvikelsen mot budget för personalkostnader. Vid årets början fanns även ett 
underskott på grund av volymökningar inom förskoleverksamheten. För perioden januari till juli 
innebär samtliga dessa avvikelser en differens mot lagd budget motsvarande 11,3 miljoner 
kronor (hänsyn tagen till periodisering). 
 
De största negativa avvikelserna mot budget är: 
 

 Personalkostnader (-8,2 miljoner kronor) 
 Skolskjuts (-1,3 miljoner kronor) 
 Volymökning antal barn förskola (-2,3 miljoner kronor) 
 Köp av huvudverksamhet (2,2 miljoner kronor) 

 
Personalkostnadsavvikelsen är lägre än differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget 
vilket innebär att viss kostnadsminskning avseende personalkostnad har genomförts för 
perioden januari till juli. Volymökningen gällande antal barn inom förskolan påverkar som 
tidigare nämnts Utbildningsnämndens eget ansvar. Högre kostnader jämfört med budget 
avseende köp av huvudverksamhet rör främst förskoleverksamhet och grundskola och det 
inkluderar både utbetalning till andra kommuner och till fristående aktörer. 
 
De största positiva avvikelserna mot budget är: 
 

 Intäkt Försäkringskassan till följd av Covid (+1,7 miljoner kronor) 
 Skolmiljarden (+0,9 miljoner kronor) 
 Intäkt CLL avseende år 2021 (+0,9 miljoner kronor)  

 
Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaden ökat med 9,5 miljoner kronor. De 

externa intäkterna har ökat med 0,5 miljoner kronor och de externa kostnaderna har ökat med 

10,1 miljoner kronor (4,3 procent). Sedan månadsrapporten i maj har framför allt kostnaden för 

köp av huvudverksamhet ökat medan resultatet för högstadieskolorna och CLL har förbättrats.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 19 augusti 2022 
Ekonomisk uppföljningsrapport, juli 2022 

Delges 

Skolledare 
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Ubn § 84 Dnr UBN/2022:2 042 

Fördjupning ekonomi CLL 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa prognos över volymer per 
verksamhet inom Centrum för Livslångt Lärande vid nämndens sammanträde i september 
2022. 

 Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa volymer per verksamhet 
inom Centrum för Livslångt Lärande vid nämndens sammanträde i mars och augusti 2023. 

 Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa större 
verksamhetsförändringar inom Centrum för Livslångt Lärande, exempelvis aviserade 
lagförändringar, vid nämndens sammanträde i mars 2023 för att dessa ska hinna tas med i 
budgetprocessen inför 2024.  

 Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa personalfördelning per 
verksamhet enligt lagd detaljbudget för Centrum för Livslångt Lärande i februari 2023. 

 Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, vid nämndens sammanträde i 
november 2023, redovisa personalfördelning per verksamhet med eventuella förändringar 
som genomförts under året samt motivering till dessa förändringar för Centrum för 
Livslångt Lärande. 

 Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa externa intäkter per 
verksamhet gällande Centrum för Livslångt Lärande i samband med redovisning av 
Kvartalsrapport per 31 mars samt Kvartalsrapport per 31 augusti 2023. 

 Utbildningsnämnden antar den av förvaltningen föreslagna resursfördelningsmodellen för 
Centrum för Livslångt Lärande och uppdrar åt förvaltningen att årligen utvärdera och 
revidera modellen vid behov.  

 

Sammanfattning 

För Centrum för Livslångt Lärande behövs en stärkt statistisk uppföljning gällande framförallt 

volymer. Med volymer menas: 

 Antal kurser i egen regi 
 Antal elever i egen regi 
 Köpta kursplatser i andra kommuner 
 Antal elever i andra kommuner 

 
Därtill behövs en stärkt budgetuppföljning för att säkerställa att verksamheten tilldelas rimlig 

finansiering utifrån statligt styrd samt lokalpolitiskt satt ambitionsnivå. Förvaltningen föreslår 

därför att personalfördelning, volymer samt budget per verksamhet följs med särskild 

noggrannhet under 2023 samt därefter så länge som bedöms nödvändigt för att säkerställa 

kvalitetssäkring gällande såväl statistisk som budgetmässig uppföljning. 

Förvaltningen föreslår också att externa intäkter per verksamhet redovisas i samband med 

kvartalsrapport per 31 mars samt per 31 augusti.  Förvaltningen har tagit fram ett årshjul för 

ekonomisk och statistisk uppföljning för att tydliggöra uppdraget.  
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Förvaltningen föreslår även att den föreslagna resursfördelningsmodellen som beskrivs i 

tjänsteskrivelsen antas samt att det följs upp årligen och revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 juni 2022 
 

Protokollsanteckning 

Mattias Widén (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
SD ställer sig bakom de protokollsanteckningar som oppositionen tidigare lämnat in som 

motsätter sig de fortsatta besparingsting som ålagts utbildningsnämnden. 

 

 

Delges 

Skolledare 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens revisorer 
Ekonomichef 
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Ubn § 85    

Intern kontroll 2022, delrapport 
 

Utbildningsnämnden tackar för informationen.  

  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade för 2022 om intern kontroll av området kränkande behandling 

(elever). Kontrollplanen beslutades enligt följande:  

Vad ska följas upp? 

 Hur hanteras kränkande behandling gällande elever i Heby Kommun: 
 Hur fungerar rutinen för hantering av kränkande behandling? (Är rutinen känd av alla? 

Följs rutinen av alla?) 
 Vilka åtgärder sätts in för att främja arbetet mot kränkande behandling?  
 Vilka åtgärder sätts in för att förebygga kränkande behandling?  
 Vilka åtgärder sätts in för att upptäcka kränkande behandling?  
 Vilka åtgärder sätts in för att åtgärda kränkande behandling? 

 

Hur ska uppföljningen gå till?  

Uppföljningen sker främst genom: 

 granskning av lokala och nationella styrdokument 
 intervjuer och/eller enkäter 
 analys av underlag från digitalt system avsett för rapportering och dokumentation av 

kränkande behandling för samtliga enheter 
 kartläggning av anmälningar till Barn-och elevombudet gällande kränkande behandling i 

Heby Kommun 
 

Ansvarig för uppföljningen 

Av förvaltningschef utsedd tjänsteman på Barn- och utbildningsförvaltningen är ansvarig för 

uppföljning. 

Rapportering 

I maj 2022 genomfördes en enkät ställd till all personal som arbetar i utbildningsnämndens 

verksamheter. 92 svar inkom vilket utgör ungefär en fjärdedel av antalet anställda i kommunen. 

Förvaltningen ser de inkomna svaren som en indikation på hur läget ser ut gällande kränkande 

behandling och en fördjupad analys utifrån resultaten kommer att genomföras under hösten 2022. 

Ärendet återkommer i november 2022 då förvaltningen lämnar en slutlig rapport gällande inter 

kontroll av hantering av kränkande behandling.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 15 augusti 2022 

 

Delges 

Kvalitetscontroller 
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Ubn § 86 Dnr UBN/2021:50, UBN/2022:1, UBN/2022:2, UBN/2019:3  

Information och rapporter 
 

 Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

 Sammanfattning 

 Följande handlingar föreligger: 

 Sbn § 64/2022 Köpeavtal Heby Ösby 5:99 
 

 Kf 54/2022 Kommunala pensionärsrådets instruktion + bilaga 
 

 Kf 52/2022 Kvartalsrapport per 31 mars 2022 
 

 Kf 59/2022 Övriga val 

 

 

 

 

 


