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Utbildningsnämndens protokoll 2022-03-18  

Tid och plats  
2022-03-18 klockan 09:30-11:00 i B-salen, Folkets hus Heby 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Anne-Charlotte Mattsson (L) 
 
Jannie Teinler (MP), insynsrepresentant  

Övriga närvarande 

Dan Bergqvist, förvaltningschef, Karin Österlund, kvalitetscontroller, Rebecka Berg, nämndsekreterare, 
Hanna Andersson, kommunjurist § 23, Barbro Ellgrim, utredare § 23 

Tid och plats för justering 

Omedelbar justering, Folkets hus Heby. Övriga punkter behandlas i separat protokoll. 

Justerade paragrafer 
§§ 23, 27, 31 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Rebecka Berg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  
Rose-Marie Isaksson, ordförande 

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

Organ 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-03-18 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-03-18 

Datum då anslaget tas ned 

2022-04-09 

Underskrift 

 ___________________________________  

Rebecka Berg 
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Innehållsförteckning 
Upphandling av skolskjuts av särskilda skäl ........................................................................................................................................... 4 

Beslut om skolchef under perioden 2022-04-18 - 2022-06-30 ..................................................................................................... 5 

Yttrande gällande revisionens granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsormråde ..... 6 
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Ubn § 23 Dnr UBN/2020:17 059 

Upphandling av skolskjuts av särskilda skäl 
Beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upphandlingsdokumentet och att genomföra 
upphandlingen av skolskjuts av särskilda skäl i enlighet med upphandlingsdokument 
daterat 18 mars 2022 med redaktionella ändringar. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  
 

Sammanfattning 
Elever i grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Utbildningsnämndens nuvarande avtal för skolskjuts och elevresor av särskilda skäl löper ut 
2022-12-31 och förvaltningen har därför tagit fram underlag för en ny upphandling.  

Målsättningen med underlaget är att bibehålla nivå gällande säkerhet och miljö och att undvika 
kostnadsdrivande krav. 

Upphandlingsansvarig går igenom upphandlingsunderlaget med nämnden under sammanträdet. 
Underlaget omfattas av absolut sekretess till dess det offentliggjorts av upphandlingsansvarig 
efter justering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2 mars 2022. 
Upphandlingsdokument 18 mars 2022. 

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

• Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upphandlingsdokumentet och att genomföra 
upphandlingen av skolskjuts av särskilda skäl i enlighet med upphandlingsdokument 
daterat 18 mars 2022 med redaktionella ändringar. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  
 

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

Delges 
Kommunjurist/upphandlingsansvarig 
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Ubn § 27 Dnr UBN/2021:57 001 

Beslut om skolchef under perioden 2022-04-18 - 2022-06-30 
Beslut 

• Karin Österlund utses till skolchef under perioden 2022-04-18 till och med 2022-06-30. 
• Paragrafen justeras omedelbart.  

 
 

Sammanfattning 
Dan Bergqvist utsågs den 14 december 2018 till skolchef i Heby kommun i enlighet med andra 
kapitlet 8 a § skollagen. Vid dennes kortare frånvaro, exempelvis på grund av sjukdom eller 
ledighet, träder Susanne Sverkersson in som tjänsteförrättande skolchef.  

Under perioden 2022-04-18 till och med 2022-06-30 utses Karin Österlund till skolchef i Heby 
kommun. Därefter återgår uppdraget som skolchef till Dan Bergqvist.  

Susanne Sverkersson är även fortsatt utsedd till tjänsteförrättande skolchef vid ordinarie 
skolchefs kortare frånvaro. 

För mer information kring skolchefens uppdrag hänvisas till Skolverket: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolchefen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 9 mars 2022.  

 
Delges 
Skolledare 
Kommundirektör 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolchefen
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Ubn § 31 Dnr UBN/2022:20 007 

Yttrande gällande revisionens granskning av ekonomistyrning 
inom utbildningsnämndens ansvarsormråde 
Beslut 

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

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

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

• En första återrapport av åtgärder görs till utbildningsnämnden senast i  samband med 
redovisningen av tertial 2 2022. 
 

• Svaret i tjänsteskrivelse 4 mars 2022 överlämnas till kommunfullmäktiges revisorer. 
• Paragrafen justeras omedelbart.  

 

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

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

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

Utbildningsnämnden bedömer, i linje med rekommendationerna i PwCs rapport, det som 
nödvändigt att följande åtgärder beslutas för att komma till rätta med de brister som påvisats i 
PwCs rapport: 

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

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 mars 2022. 
Ks § 37, 22 februari 2022 + bilaga. 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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