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Utbildningsnämndens protokoll 2022-05-20  

Tid och plats  
2022-05-20 klockan 09:00-11:45 i B-salen, Folkets hus Heby 

Beslutande ledamöter 
Rose-Marie Isaksson (S) ordförande, Göran Hillbom (C), Anders Kihl (KD), Britt Nilsson (S), Rickert Olzon 
(M), Carin Bolander (C), Mattias Widén (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Leif Nilsson (S), Caroline Gille (M), Linda Johnsson (C) 

Övriga närvarande 

Karin Österlund, tf. förvaltningschef, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Erik Jansson, controller §§ 60-64, 
Alexandra Gustafsson, rektor Harbo/Tärnsjö skolor §§ 53-60 , Sofia Fågelsbo, controller, Barbro Ellgrim §§ 
53-55, handläggare, Martin Mihaylov, utredare §§ 53-56, Marielle Larsson, handläggare §§ 53-55 

Tid och plats för justering 
2022-05-24 klockan 12:00, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 53 - 64  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Rebecka Berg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  
Rose-Marie Isaksson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Anders Kihl, justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-05-24 

Datum då anslaget tas ned 

2022-06-15 

Underskrift 

__________________________  

Rebecka Berg 
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Ubn § 53 Dnr UBN/2022:10 002 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna.  

 
 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut till utbildningsnämndens sammanträde 20 maj 2022 föreligger. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 3 maj 2022. 
Lista delegationsbeslut till utbildningsnämndens sammanträde 20 maj 2022. 
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Ubn § 54 Dnr UBN/2020:32 001 

Vidtagna åtgärder utifrån kommunstyrelsens internkontroll 
2021 

Beslut 

• Utbildningsnämnden godkänner vidtagna och planerade åtgärder gällande de brister som 
konstaterats i genomförd kontroll av kommunens upphandlingsverksamhet och 
återrapporterar dessa till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att vidta åtgärder för de brister som konstaterats i genomförd 
kontroll av kommunens upphandlingsverksamhet. Vidtagna och planerade åtgärder ska 
återredovisas till kommunstyrelsen i juni 2022. 

Den genomförda granskningen som gjordes 2021 har tagit fasta på kommunens inköp under 2020 
som överskrider direktupphandlingsgränsen och där upphandlade avtal saknas. Inom 
utbildningsnämndens ansvar fanns tre leverantörer i denna kategori som listas nedan. Dessa tre 
leverantörer har avtal på årsbasis och behöver därför upphandlas. För varje leverantör redogör 
förvaltningen för vidtagna och planerade åtgärder. 

• NE digitalt läromedel, 221 656 kr - Upphandling av digitala läromedel påbörjas under hösten 
2022 med undersökningar om vilket digitalt läromedel som behövs och utformning av 
förfrågningsunderlag inför upphandling. Då lärare i vissa ämnen använder NE dagligen i 
undervisningen så fortsätter avtalet under läsåret 22-23. 
 

• Rookie Startups AB, 216 775 kr - Detta avser sommarjobb för unga som vill prova på att driva 
företag. Rookie Startups AB kommer att avslutas efter sommaren 2022. Förvaltningen har valt 
att avsluta detta, då det har framkommit att sommarjobben inte fick den genomslagskraft man 
önskat för att få ungdomar att starta eget under sommarmånaderna. 

 
• Unikum - Unikt lärande AB, 635 558 kr - Avser betygs- och kommunikationsportal för skolan. 

Förvaltningen har fört en diskussion om upphandling av lärportal med 
samverkanskommunerna under våren och upphandling kommer att göras gemensamt då 
avtalen för detta går ut för de övriga kommunerna 2023-06-30. 

 
Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022, vilket 
gör att de särskilda regler som finns för beräkning av en direktupphandlings värde tas bort samt 
att om en upphandlande organisation är uppdelad i separata operativa enheter, ska värdet av en 
upphandling få uppskattas särskilt för en självständig sådan enhet när enheten ska avgöra om den 
får direktupphandla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 25 april 2022.  
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Delges + bilaga 
Kommunstyrelsen  
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Ubn § 55 Dnr UBN/2015:13 710 

Redovisning av förskoleplatser 
 

Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Handläggare redovisar antal förskolebarn samt kö per 30 april 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning per 30 april 2022. 
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Ubn § 56 Dnr UBN/2019:16 600 

Sammanställning av vårdnadshavarenkät 
Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden genomför årligen en enkät riktad mot vårdnadshavare med barn i förskolan. 
Vårdnadshavarna får möjlighet att skatta en rad olika påståenden och årets enkät bestod av 15 
påståenden. Deltagandet är frivilligt och en enkät per barn i förskolan besvaras. Syftet med 
enkäten är att ge utbildningsnämnden en möjlighet att se vad vårdnadshavarna anser om Heby 
kommuns förskolor samt att bidra till respektive enhets kontinuerliga förbättringsarbete.  

Årets enkät erhöll sammanlagt 452 svar fördelat på 294 svar för kommunala förskolor och 158 
svar för fristående förskolor. Detta renderade en svarsfrekvens på 53,1 % för kommunala 
förskolor och 66,2 % för fristående förskolor. Detta är en höjning av svarsfrekvensen för 
fristående förskolor men en sänkning av svarsfrekvensen för förskolor i kommunal regi. 
Målsättningen för nästkommande år är att höja svarsfrekvensen ytterligare.  

De kommunala enheternas sammanlagda snitt för samtliga påståenden blev 4,59, vilket är en 
höjning från tidigare år. De fristående enheternas sammanlagda snitt för samtliga påståenden 
blev 4,63 vilket är en sänkning jämfört med föregående år. Granitens förskola erhöll högst snitt 
för de kommunala verksamheterna (4,72) medan Myggan erhöll högst snitt för de fristående 
verksamheterna (4,75). För mer utförlig sammanställning, se bilagan ”Sammanställning 
vårdnadshavarenkät förskolan 2022”.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 8 maj 2022. 
Bilaga – Sammanställning vårdnadshavarenkät förskolan 2022.  
 
 

Delges 
Förvaltningschef BUF 
Rektor för Morgongåva/Vittinge förskolor 
Rektor för Bullerbyn 
Rektor för Lönneberga och Tärnsjö förskolor 
Rektor för Harbo och Östervåla förskolor 
Rektor för Framtiden 
Rektor för Lek & Lär 
Rektor för Myggan 
Rektor för Skogsdungen 
Rektor för Trolleby 
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Ubn § 57 Dnr UBN/2016:35 610 

Pedagogiskt pris 2022 
 

Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbeslutet till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 24 augusti 2018 om att årligen dela ut 
ett pedagogiskt pris till en legitimerad lärare och en legitimerad förskollärare för att premiera 
goda pedagoger i kommunen. Utbildningsnämnden beslutade att en grupp bestående av 
nämndens presidium samt förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen skulle utse 
vinnarna utifrån de nomineringar som inkommit från kollegor. 
 
Det pedagogiska priset 2022 för legitimerad lärare tilldelas Sofie Lindberg och det pedagogiska 
priset för legitimerad förskollärare tilldelas Ingrid Kallin. Pristagarna tilldelas 
kompetensutveckling motsvarande ett belopp om 4000 kr vardera. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 11 maj 2022.  

 
 

Delges + bilaga 
Skolledare 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Ubn § 58 Dnr UBN/2022:2 042 

 

Fördjupad redovisning av ekonomiska åtgärdsplaner 

Beslut 

• Presidiet får i uppdrag att bereda och godkänna den fördjupade redovisningen av 
ekonomiska åtgärdsplaner innan den lämnas vidare till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 29 mars 2022 presenterades kommunens ekonomiska 
rapport för februari. När det gäller större avvikelser för nämnder var det utbildningsnämnden 
som uppvisade en större negativ avvikelse, minus 8,8 miljoner kronor efter två månader. Med 
anledning av detta begärde kommunstyrelsen en fördjupad redovisning av åtgärdsplaner från 
utbildningsnämnden. Om åtgärder ej bedöms kunna vidtas behöver skälen till detta redovisas till 
stöd för kommunstyrelsens fortsatta hantering inom ramen för sin uppsiktsplikt. 

 
Vid utbildningsnämndens sammanträde i april gav nämnden med anledning av 
kommunstyrelsens beslut Ks § 63/2022 förvaltningen i uppdrag att presentera en fördjupad 
redovisning av ekonomiska åtgärdsplaner vid nämndens sammanträde i juni. Nu har tidsramen 
för uppdraget ändrats, vilket innebär att redovisningen måste vara kommunstyrelsen tillhanda 
för behandling på deras sammanträde 7 juni. Eftersom utbildningsnämnden inte sammanträder 
förrän 15 juni hinner underlagen inte behandlas av nämnden innan de skickas till 
kommunstyrelsen. 

 
Med anledning av detta föreslås utbildningsnämndens presidium få i uppdrag att bereda och 
godkänna underlagen. Underlagen presenteras sedan för utbildningsnämnden på sammanträdet 
15 juni. 

 

 

Delges 
Tf. förvaltningschef 
Controller 
Utbildningsnämndens presidium  
Kommunstyrelsen 
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Ubn § 59 DnrUBN/2022:1 105 

Information och rapporter 

Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Utöver de handlingar som föreligger informerar förvaltningen om: 

• Upprustning av lekplats Tärnsjö 
• Personal och organisation  

 

Beslutsunderlag 
Kf § 26, 12 april 2022 + bilaga. 
Kf § 31, 12 april 2022. 
Kf § 32, 12 april 2022. 
Kf § 33, 12 april 2022. 
Kf § 34, 12 april 2022. 
Kf § 36 12 april 2022. 
Kf § 37, 12 april 2022. 
Ks § 86, 26 april 2022. 
Ks § 87, 26 april 2022. 
Ks § 88, 26 april 2022. 
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Ubn § 60 Dnr UBN/2022:2 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022, utbildningsnämnden 
Beslut 

• Uppföljningsrapport per 31 mars 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Presentation av kvartalsrapport per 31 mars 2022 för utbildningsnämnden. Inledningsvis 
informerar rektor för Harbo och Tärnsjö skolor om planeringen framåt för organisationen utifrån 
det ekonomiska läget. Nämnden får mer detaljerad information framöver när beslut fattats. 
Vidare går controller och tf. förvaltningschef igenom kvartalsrapporten i sin helhet.  
 
Inför år 2022 hade flera av utbildningsnämndens verksamheter svårt att lägga en budget inom 
tilldelad budgetram. Den totala differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 9,0 
miljoner kronor (för 2021 var motsvarande summa 10,4 miljoner kronor). Denna differens var 
störst vid Harbo F-6, Vittinge F-3 samt Centrum för Livslångt lärande (CLL). En omfattande 
utredning kring finansiering av CLLs verksamheter påbörjades under 2021 och kommer under 
2022 att intensifieras. Målsättningen är att säkerställa verksamhetens finansiering.  

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

Därtill har covid-19-pandemin påverkat utbildningsnämndens verksamheter genom periodvis 
hög frånvaro såväl bland barn och elever som personal. I skolan har detta i många fall inneburit 
extra arbete för lärare som måste ha undervisning både i skolan och ge stöd och uppgifter till de 
som behövt vara hemma. Mycket tid har också behövt läggas på att planera och organisera om 
verksamheten på olika sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av detta 
har också utvecklingsarbetet fått stå tillbaka i vissa delar. Vi ser också att våra verksamheters 
medarbetare är slitna efter lång tid med den ökade belastning som pandemin inneburit, i vissa fall 
ser vi till och med längre sjukskrivningar.  

Rysslands invasion av Ukraina kan få konsekvenser även i det svenska samhället. 
Utbildningsnämndens verksamheter har en ökad beredskap för att ta emot barn och unga från 
Ukraina när det behövs, men i dagsläget har endast ett fåtal önskat skolgång i Heby kommun.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 maj 2022. 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022, utbildningsnämnden. 
Bilaga – Justerad tabell per ansvar. 
 

Ajournering 
Ärendet ajourneras för fikapaus kl. 10.15–10.30.  

 
Delges + bilagor 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Tf. förvaltningschef 
Controller 
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Ubn § 61 Dnr UBN/2022:2 042 

Ekonomisk uppföljningsrapport, april 2022 
Beslut 

• Ekonomisk uppföljningsrapport för april 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Per sista april år 2022 har utbildningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 8,8 miljoner 
kronor (exklusive semesterlöneskuld -8,4 miljoner kronor). Inför år 2022 var det fler rektorer 
som inte la en budget inom tilldelad budgetram, den totala differensen för grundskolan var 7,0 
miljoner kronor (störst differens för Harbo F-6 och Vittinge F-3). Verksamheten Centrum för 
Livslångt Lärandes (CLL) saknade medel vid årets början uppgick till 2,0 miljoner kronor. 
Dessutom fanns inom nämndens eget ansvar ett underskott på grund av volymökningar inom 
förskoleverksamheten motsvarande 3,9 miljoner kronor. För perioden januari till april innebär 
samtliga dessa avvikelser en differens mot lagd budget motsvarande 10,3 miljoner kronor 
(hänsyn tagen till periodisering). 

I periodens resultat ingår retroaktiva löneökningar för april motsvarande 0,3 miljoner kronor. 
Denna summa har konterats under ansvar 7000 och verksamhet 4000 och är därmed inte 
uppdelat per ansvar eller verksamhet utan är endast med för att vara inkluderat i den totala 
nettokostnaden för perioden för utbildningsnämnden. Sedan resultatet per sista mars har 
intäkten för maxtaxa för perioden januari till april intäktsförts (+0,7 miljoner kronor). 

De största negativa avvikelserna mot budget är: 

• Personalkostnader (-7,3 miljoner kronor) 
• Skolskjuts (-1,4 miljoner kronor) 
• Volymökning antal barn förskola (-1,3 miljoner kronor) 
• Köp av huvudverksamhet (-0,5 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 april. Gällande skolskjuts har information om indexökningar inkommit sedan 
föregående månad. Volymökningen gällande antal barn inom förskolan påverkar som tidigare 
nämnts utbildningsnämndens eget ansvar. Högre kostnader jämfört med budget avseende köp av 
huvudverksamhet rör 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-19 (+1,7 miljoner kronor) 
• Skolmiljarden (+0,6 miljoner kronor) 

 
Båda de största positiva avvikelserna mot budget är intäkter som inkommer till följd av pandemin 
och det är därmed inga långvariga intäkter. Efter april månad förutspås inga fler intäkter från 
Försäkringskassan att tillkomma. 
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Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaden ökat med 4,8 miljoner kronor (3,6 
procent). De externa intäkterna har ökat med 0,9 miljoner kronor medan de externa kostnaderna 
har ökat med 5,7 miljoner kronor (3,9 procent). Prisindex för kommunal verksamhet är strax 
under tre procent så utbildningsnämndens kostnadsökning för perioden januari till april är 
därmed högre. De kostnadsposter som har ökat mest för aktuell period år 2022 jämfört med 
samma period år 2021 är personalkostnader (2,8 miljoner kronor, 3,8 procent) samt köp av 
huvudverksamhet (1,5 miljoner kronor, 4,7 procent). Den största intäktsökningen för denna 
period år 2022 jämfört med år 2021 avser sjukersättning från Försäkringskassan till följd av 
covid-19 (+1 miljoner kronor). 

Efter att prognosarbetet var avslutat upptäcktes en felfördelning av budgetramar till några av de 
kommunala enheterna. Korrigeringen som genomfördes efter att prognosarbetet var avslutat har 
ingen påverkan på utbildningsnämndens resultat per sista mars eller på helårsprognosen för år 
2022 utan detta är endast interna justeringar inom utbildningsnämnden som påverkar enskilda 
ansvar. Därmed prognostiseras utbildningsnämndens underskott för år 2022 likt i 
uppföljningsrapporten per sista mars 2022 vara -14,6 miljoner kronor. De största förklaringarna 
till underskottet är att flera av rektorerna redan vid årets början behövde genomföra 
personalförändringar under året för att komma inom sin tilldelade budgetram. Dessutom fanns 
en volymökning inom förskolan som tillkom efter att skolpengen var antagen vilket också leder 
till högre kostnader än budgeterat. Ny prognos och därmed eventuell revidering av 
helårsprognosen görs i delårsbokslutet i augusti. 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport per 30 april 2022.  

 

Delges + bilaga 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Controller 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-05-20 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 16(19) 

Ubn § 62 Dnr UBN/2022:29 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) 2022 Täby Enskilda 
Gymnasium 
Beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Täby Enskilda Gymnasium 
år 2022 enligt bilaga ”Uppsala kommuns prislista 2022 för fristående gymnasieskolor 
utanför Uppsala”. 

 
 

Sammanfattning 
Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Då Heby 
kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Med anledning av 
detta är Uppsala kommuns prislistor 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.  

Majoriteten av besluten om bidragsbelopp fastställdes av utbildningsnämnden inför år 2022 men 
beslut fattas även löpande under året då skolor kan tillkomma. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 maj 2022. 
Bilaga - Uppsala kommuns prislista 2022 för fristående gymnasieskolor utanför Uppsala. 

 

 

 

 
Delges 
Rektor Centrum för Livslångt Lärande  
Handläggare Centrum för Livslångt Lärande  
Täby Enskilda Gymnasium  
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Ubn § 63 Dnr UBN/2021:116 041 

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) 2022 Morgongåva 
Familjedaghem fritids 
Beslut 

• Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Morgongåva familjedaghem år 
2022 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. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 12 maj 2022. 

 

 
Delges 
Handläggare förskola, fritids och pedagogisk omsorg BUF 
Verksamhetsansvarig Morgongåva Familjedaghem 
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Ubn § 64 Dnr UBN/2022:3 042 

Åtgärder för en ekonomi i balans 
Beslut 

• Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden vill kontinuerligt, vid varje sammanträde, att åtgärder för en ekonomi i 
balans redovisas.  

Som komplement till den åtgärdsplan som revideras och rapporteras vid utbildningsnämndens 
samtliga sammanträden har förvaltningen påbörjat arbetet med en långsiktig plan för budget i 
balans. Den långsiktiga planen tar sikte på 2025 och hur utbildningsnämndens verksamheter på 
vägen dit ska nå en budget i balans samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och utvecklas. 
Arbetet är pågående och revideras löpande.  

Kontinuerligt träffar de rektorer som i nuläget ligger längst från en budget i balans 
verksamhetschef, förvaltningschef, ekonomisk controller och kvalitetscontroller för att ta fram 
och arbeta med en plan för hur just deras organisationer ska kunna ligga i linje med 
modellskolans, och rymmas inom budgetramen, till 2025. Dessa redovisas i dokumentet 
”Långsiktig plan för budget i balans, enheter”. Kontinuerligt följs också varje enhets plan upp och 
utvärderas.  

Uppgifter kring hur många elever som varje verksamhet har per årsarbete tas fram årligen, då en 
ny detaljbudget för verksamheten finns tillgänglig. Uppgifter om gruppers storlek och antalet 
grupper i varje verksamhet tas fram två gånger per år (en gång per termin) för såväl grundskola 
som förskola. I samband med detaljbudgetarbetet tas också jämförselstal fram för att möjliggöra 
jämförelser mellan olika verksamheters personalorganisation. Detta för att lättare kunna följa 
arbetet med utveckling och effektivisering i varje verksamhet.  

När skolpeng för förskoleklass och grundskolan beräknas används en modell som baseras på 
timplan, skollagens krav samt gruppstorlek. För årskurs F-6 beräknas en klasstorlek om 23 elever 
per klass och för årskurs 7-9 26 elever per klass.  

För förskolans peng har en enklare modell använts där antal barn per personal utgör grunden. 
Inget antagande om gruppstorlek görs. Inför höstens arbete med budget 2022 har ekonomisk 
controller tillsammans med rektor och förvaltning tagit fram en ny finansieringsmodell för 
grundsärskolan. Modellen utgår från timplanen för grundsärskolan, från jämförelser med andra 
kommuner och därtill har en förenkling av nivåerna för stödbehov genomförts.  

Förvaltningen avser att utveckla mer detaljerade modeller för beräkning av skolpeng till såväl 
förskola som fritidshem under de kommande budgetåren.  En finansieringsmodell för CLL har 
påbörjats med sikte på sjösättning i budgetarbetet för 2023 och kommande år.  
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Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i januari 2022 beslutat att ge förvaltningen i 
uppdrag att upphandla skolskjuts av särskilda skäl. Verksamhet i egen regi blir följaktligen inte 
aktuellt varför denna punkt anses avslutad i den långsiktiga planen för budget i balans. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2 maj 2022. 
Långsiktig plan för budget i balans, enheter – maj 2022. 

 

 
Delges + bilagor 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Skolledare 
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