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Utbildningsnämnden PROTOKOLL Diarienummer 
UN-2021/154 

Sammanträdesdatum §§ 55-70
2021-09-07 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Sista datum för 
överklagan 

2021-10-09 

Datum när anslaget 
sätts upp 

 Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18 Knivsta 

2021-09-18 Datum när anslaget 
tas ner 

2021-10-10 

Sammanträde med Utbildningsnämnden 

Tid: 
Plats: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Sekreterare: 

Övriga 
deltagare: 

Justering, se 
sista sidan för 
justering 

Tisdag den 7 september 2021, kl. 14:45-17:15. 
Distanssammanträde via Zoom. Mötesrum i kommunhuset är Kvallsta. 
Samtliga ledamöter och ersättare deltog på distans. 

Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 
Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande, §§ 58 – 70  
Anna Koskela Lundén (L), 2:a vice ordförande 
Johan Eskhult (C) 
Matilda Hübinette (KNU) 
Kristofer Olofsson (S) 
Jimmy Lagberg (SD)  
Olivia Bergström (M) ersätter Maria Fornemo (V) §§ 55 – 57 

Olivia Bergström (M) §§ 58 – 70 
Mimmi Westerlund (KD) 

Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

Se nästa sida. Sammanträdet var slutet. 

Protokollet justeras med digital signatur den 14 september 2021 av: 
Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande  
Anna Koskela Lundén (L), justerare  
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Övriga deltagare: 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola  
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Ingela Nannström, chef för måltidsverksamheten 
Maria Nordberg, förvaltningsekonom  
Siobhan Gorny, kommunsekreterare §§ 55-57 
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§ 55

Justering 

Protokollet justeras den 14 september 2021 av ordförande och Anna Koskela-Lundén (L) 

§ 56

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
Anna Koskela-Lundén (L) väcker ett ledamotsinitiativ (ersättningsmodell för förskolor) som 
läggs till sist på dagordningen.  

Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. 
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§ 57   Dnr: UN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per juli för Utbildningsnämnden 2021  

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 

2021 per juli. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Reservation  
Anna Koskela-Lundén (L) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande (skriftlig 
reservation, se protokollsbilaga 1). 
Matilda Hübinette (KNU) och Jimmy Lagberg (SD) reserverar sig till förmån för Anna 
Koskela-Lundéns tilläggsyrkande. 

Yrkande  
Anna Koskela-Lundén (L) tilläggsyrkar att i samband med att beslutet anmäls till 
kommunstyrelsen äska 2,4 miljoner för att täcka underskottet samt att medel äskas ut posten 
KS ofördelade medel (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 2). 
 
Matilda Hübinette (KNU) yrkar bifall på Anna Koskela-Lundéns tilläggsyrkanden.  
 
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar avslag på Anna Koskela-Lundéns tilläggsyrkanden.   

Propositionsordning 
Ordförande utför teknisk kontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Ordföranden 
konstaterar att det utsända förslaget är huvudförslag, ställer det utsända förslaget mot avslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget.   
Ordförande ställer Anna Koskela-Lundéns tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
avslår tilläggsyrkandet.  

 Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett underskott om 1 600 000 kr. 
Underskott prognostiseras inom intern gymnasieskola pga borttaget statsbidrag och färre 
elever. Underskott prognostiseras även inom VUX & SFI pga att verksamheten har för lite 
medel i förhållande till uppdraget. Skolan prognostiseras med ett minimalt underskott där de 
kommunala verksamheterna går med underskott medan överskott prognostiseras i 
pengsystemet och på huvudmannanivå. Förskolan prognostiseras få ett överskott men där 
de kommunala verksamheterna beräknas få ett underskott medan pengsystemet bedöms få 
ett överskott. Grundsärskolan beräknas få ett överskott pga fler elever. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-27 
Ekonomisk uppföljning per juli 
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Maria Nordberg, förvaltningsekonom, Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef 
grundskola, och Tapio Liimatainen, utbildningschef informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.  
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§ 58   Dnr: UN-2021/200 
 

Fördelning utökad skolmiljard 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden fördelar 500 000 kronor av regeringens utökade satsning gällande 
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 till förskolor i Knivsta kommun. 
 
2. Medlen fördelas per barn i både kommunal och fristående förskoleverksamhet i Knivsta 
kommun, vilket innebär ca 400kr/barn. 
 
3. Avräkning för fördelning sker den 15 september 2021. 
 
4. Avsätta 33 101 kr till en fortbildningsinsats för rektorer från kommunala och fristående 
verksamheter kring barns och elevers erfarenheter av Covid-19. 
 
Yrkanden 
 Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall på utsänt förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat om att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med ytterligare 
250 000 000kr, för Knivstas del innebär detta 633 101 kr. Konsekvenserna av pandemin är 
svåra att definiera, men det är tydligt att det t ex genom de olika rekommendationerna från 
regering och Folkhälsomyndighet som att lämna och hämta barn utomhus, hålla avstånd, 
fördela mattider med mera har inneburit extra personalkostnader. För att då hålla budget så 
har färre förskollärare kunnat anställas och färre vikarier kunnat anlitas samtidigt som antalet 
barn i grupperna har behövt öka. Färre barn i grupperna tillsammans med kompetenta 
förskollärare bidrar till en bättre kvalitet. Utrymmet att få sin röst hörd, lyssnad på och 
möjlighet till dialog minskar i större grupper. Både den planerade och spontana 
undervisningen får sämre kvalitet vilket i sin tur påverkar förskolans möjligheter att klara det 
nationella uppdraget. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-12 
Tapio Liimatainen, utbildningschef informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
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§ 59   Dnr: UN-2021/135 
 

Revidering av riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk 
omsorg och fristående fritidshem 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner reviderat förslag till Riktlinjer för tillsyn av fristående 
förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem (tidigare UN-2017/26). 

Yrkande 
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag.  

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.   

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun arbetar för en tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn. Under 2021 har det blivit 
dags att utifrån tidigare beslutad riktlinje att revidera och uppdatera dokumentet. Sedan de 
tidigare riktlinjerna skrevs fram har antalet fristående enheter inom kommunen ökat. 
Nämnden bör genomföra tillsyn av enheterna ungefär vart fjärde år samt ha förvaltning som 
stödjer i de processerna kring klagomål och stöd till dessa verksamheter.  
För att Utbildningsnämnden som tillsynsnämnd ska följa lagstiftningen om tillsyn krävs en 
effektivare tillsynsprocess, upphörande av egentillsyner och delegation till utbildningschef att 
fatta de tillsynsbeslut som inte innehåller de högre graderna av förelägganden. Förändring 
gällande delegation fattas i enskilt beslut av delegationsordningen och upphörande av 
riktlinje för egentillsyn sker då den enligt tidigare fattat beslut (UN-2017/27) upphör att gälla 
under 2021. Den reviderade riktlinjen anger att en rapport som sammanfattar tillsynerna 
under året presenteras till nämnden vid årets slut. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och 
fristående fritidshem, förslag 2021-05-06 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fristående förskolor och pedagogisk omsorg verksamma i kommunen 
Utbildningschef 
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§ 60   Dnr: UN-2021/154 
 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, juni 2021  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 
2021-05-19. 

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut  i inledningen av sanktionstrappan beslutas enligt förslaget av 
utbildningschef och de som innehåller viteföreläggare, verksamhetsförbud eller återkallelse 
föreslås beslutas av utbildningsnämnden. Samtliga beslut grundar sig i 26 kap i skollagen 
och arbetssätt regleras av riktlinjerna för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Föreslagna ändringar återfinns i bifogad beslutshandling. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtandet 2021-05-19 
Utbildningsnämndens delegationsordning daterad 2021-05-18 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar  

Beslutet ska skickas till  
Akten 
Rektorer 
Utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Administrativ chef 
Verksamhetschef elevhälsan 
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§ 61   Dnr: UN-2021/179 
 

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden sammanträder år 2022 den 8 februari, 15 mars, 26 april, 7 juni, 30 
augusti, 11 oktober samt 13 december. 
 
2. Den 13 december börjar sammanträdet kl 8.30, övriga datum kl. 14.45. 
 
3. Utbildningsnämndens budgetdag äger rum den 11 oktober. 
 
4. Nämndens kvalitetsdagar äger rum den 15–16 mars. 

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2022, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. 
Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar och skollov. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtandet 2021-06-11 
Sammanträdestider 2022 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
Utbildningskontoret 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 10 (13)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 62   Dnr: UN-2021/203 
 

Uppdrag om utredning av förutsättningar för ny gymnasieskola  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra utredning gällande 
gymnasieskolans framtida utveckling i Knivsta kommun. 

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.   

Sammanfattning av ärendet 
I Knivsta finns idag Sjögrenska gymnasiet som är en liten gymnasieskola som erbjuder olika 
yrkesförberedande program i form av lärlingsutbildning samt ett antal av de så kallade 
introduktionsprogrammen. I övrigt reser kommunens gymnasiestuderande ut från kommunen 
och till gymnasieskolor i andra kommer, främst Uppsala.  
Utifrån den av fullmäktige antagna visionen för Knivstas framtida utveckling, ”vision 2025”, 
finns ett behov av att göra en analys och bedömning av den framtida utvecklingen av 
gymnasieskolan i Knivsta. 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2021-08-31 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 11 (13)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 63 

Information om flytt av klubbverksamhet till Högåsskolan och Segerstaskolan 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, informerar. 
 
 
§ 64 

Betyg för grundskolan och betygspoäng för gymnasiet 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, informerar. 
 
 
§ 65 

Aktuellt från förvaltningen 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

 

 
§ 66 

Utbildningskontoret utvecklingsinsatser 2020   
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
 
 
§ 67 

Personal – rekryteringsrapportering 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
 
 
§ 68 

Covid-19-läget 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar. 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 12 (13)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 69 
 

Anmälan av delegationsbeslut  

Utbildningsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden: 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-05-24 - 2021-08-30. 
- Ordförandebeslut 2021-08-13 UN-2021/199 Fördelning av del av utökad skolmiljard  
- Ordförandebeslut 2021-08-13 UN-2021/183 Svar till Skolinspektionen med Dnr: 

2021:734.  

- Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 2021-04-08–2020-06-16. 
 
 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 13 (13)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 

Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén (L) – ersättningsmodell för förskolor  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden anmäler ledamotsinitiativet och lämnar över det till förvaltningen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet  
Det är viktigt att vi i kommunen kan erbjuda barnomsorg utifrån det enskilda barnets behov. 
Det ska finnas ett varierat utbud, förskolor i både kommunal och privat regi och även 
familjedaghem. Det har tidigare även erbjudits nattis det vill säga barnomsorg för föräldrar 
som arbetar skift eller natt. Dessvärre har nattis försvunnit som ett resultat av 
effektiviseringsbeting och för låga uppräkningar för utbildningsnämndens verksamhet.  Som 
huvudman för barn omsorg är det av särskild vikt att säkerställa att regelverket som 
omgärdar verksamheten är tydligt lättförståeligt och rättvist. Aktörerna ska garanteras 
ersättning utifrån utfört uppdrag och särskilt vikt bör läggas vid att enskilda utövare inte 
drabbas ekonomiskt. För att säkerställa att så sker ger vi förvaltningen i uppdrag: 
 
Att se över kommunens riktlinjer och regler för att säkerställa att de är lätta att förstå tolka 
och tillämpa. 
Att se över nuvarande barnomsorgs ersättningsmodell för förskolor och familjedaghem för att 
säkerställa att utförare får full ersättning för utfört arbete 
Att införa dag till dag ersättning i det fall nuvarande ersättningsmodell inte kan tillämpas 
utifrån kostnadsersättning för utförd verksamhet. 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen  
 



Röstförklaring 

UN 2021-09-07 Ärende Ekonomisk uppföljning per juli för utbildningsnämnden 2021 

Diarienummer UN-2021/4 

Pandemin och dess konsekvenser för skola och utbildning är svåra att i dagsläget överblicka. 

Något som står klart är dock uppdraget som kommunerna har fått, att säkerställa att elever 

som inte klarat sina studier erbjuds möjligheten att läsa in sina betyg på Komvux. Vidare är 

goda kunskaper i det svenska språket en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. 

Att kommunen har resurser för att erbjuda SFI, svenska för invandrare är ett viktigt led för att 

säkerställa att människor kommer i arbetet och får möjlighet att utforma sitt eget liv. Detta för 

att undvika utanförskap och segregation.  

Den ekonomiska rapporten visar att det råder ett underskott på medel. Komvux och SFI har 

för lite medel i förhållandet till uppdraget. Vuxenutbildning & SFI Vuxenutbildning och SFI 

prognostiseras med ett underskott om 2,4 mkr där arbetslöshet till följd av pandemin har 

drivit ökat behov av utbildning.  

Mot den bakgrunden är det nödvändigt att säkerställa att verksamheten får erforderliga medel 

för att kunna klara sitt utbildningsuppdrag. Vi liberaler yrkade att nämnden skulle skicka 

vidare ärendet till KS med ett tillägg där medel skulle äskas från posten KS ofördelade medel. 

Detta för att undvika att nämnden inte ska åläggas sparkrav och neddragningar i en 

verksamhet som från början är underfinansierad.  

Anna Koskela-Lundén Liberalerna 

2:e vice ordförande Utbildningsnämnden 

Protokollsbilaga 1 



UN 2021-09-07 Ärende Ekonomisk uppföljning per juli för utbildningsnämnden 2021 

Diarienummer UN-2021/4 

Tilläggsyrkande 

Utbildningsnämnden prognostiseras med underskott om 1 600 000 kr. VUX och SFI har för 
lite medel i förhållandet till uppdraget. Pandemin och dess konsekvenser för skola och 
utbildning är svåra att i dagsläget överblicka. Något som står klart är dock uppdraget som 
kommunerna har fått att säkerställa att elever som inte klarat sina studier erbjuds möjligheten 
att läsa in sina betyg på Komvux. Goda kunskaper i det svenska språket ör en förutsättning 
för att komma in på arbetsmarknaden. Att kommunen har resurser för att erbjuda SFI, 
svenska för invandrare är ett viktigt led för att säkerställa att människor kommer i arbetet och 
får möjlighet att utforma sitt eget liv. Detta för att undvika utanförskap och segregation. Mot 
den bakgrunden är det nödvändigt att säkerställa att verksamheten får erforderliga medel för 
att kunna klara sitt utbildningsuppdrag. 

- att i samband med att beslutat anmäls till kommunstyrelsen äska 2,4 miljoner för att
täcka underskottet.

- att medel äskas ut posten KS ofördelade medel.

Protokollsbilaga 2 




