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Sammanträde med utbildningsnämnden
Tid:
Plats:
Beslutande:

Tisdag den 6 oktober 2020, kl. 08:30-11:40.
Tilassalen samt distansnärvaro.
Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande
Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande
Anna Koskela Lundén (L), 2:a vice ordförande
Johan Eskhult (C)
Jimmy Lagberg (SD)
Matilda Hübinette (KNU)
Olivia Bergström (M) ersätter Niklas Björkegren (S)

Mötessekreterare:
Övriga deltagare:

Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 74–84
Hans Åhnberg, utbildningschef
Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola §§ 74–77, 79–
84
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola §§ 74–77,
79–84
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, §§ 74–77
Karin Carlsson, verksamhetscontroller §§ 74–81

Justering, se sista
sidan för digitala
underskrifter

Protokollet justeras digitalt av Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande
och Anna Koskela Lundén (L), justerare

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

Sista datum för
överklagan

Knivsta kommunhus,
Centralvägen 18, Knivsta

2020-11-05

Datum när anslaget sätts
upp

Datum när anslaget tas
ner

2020-10-15

2020-11-06
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§ 74
Justering
Utbildningsnämndens beslut
Protokollet justeras den 13 oktober 2020 av ordföranden och Anna Koskela Lundén (L).

§ 75
Godkännande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Dagordningen godkänns utan ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: UN-2020/4

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden per augusti 2020
Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för
utbildningsnämnden.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom.
Reservation
Anna Koskela Lundén (L) och Matilda Hübinette (KNU) reserverar sig mot beslutet.
(Protokollsbilaga 1).
Yrkanden
Anna Koskela Lundén (L) tilläggsyrkar att utbildningsnämnden ska göra en kartläggning av
verksamhetens behov av kompensatoriska insatser mot bakgrund av effekterna av Covid 19,
samt att nämnden ska söka medel ur KS prioriterade medel för att säkerställa att ytterligare
besparingar inte ska behöva ske.
Matilda Hübinette (KNU) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller
utsänt förslag. Därefter ställer ordföranden Anna Koskela Lundéns (L) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat kring 0 kr för helåret 2020, vilket är
oförändrat jämfört med juli-uppföljningen. Resultatet för perioden till och med sista augusti
uppgår till 16 248 000 kr, vilket till största delen är direkt kopplat till redovisningen av
semesterlöneskulden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-09-01
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, och Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar.
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet i cirka tio minuter.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: UN-2020/246

Omfördelning av investeringsmedel 2020
Utbildningsnämndens beslut
1. Investeringsmedel om 60 000 kr omfördelas från Genomförande av IT-plan, ITinvesteringar till Segersta skola avseende inventarier och läromedel 2020.
2. Investeringsmedel om 75 000 kr omfördelas från Lustigkulla förskola och 75 000 kr från
Trollskogens förskola till Högåsskolan avseende inventarier och läromedel 2020.
Yrkande
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Segersta skola har behov av ytterligare investeringsmedel avseende möbler.
Investeringsmedel om totalt 60 000 kr behöver därmed omfördelas till Segersta skola.
Högåsskolan har behov av ytterligare investeringsmedel avseende inventarier i och med
ombyggnation. Investeringsmedel om totalt 150 000 kr behöver därmed omfördelas till
Högåsskolan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-03
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: UN-2020/295

Särskild uppföljning av Läsa, skriva, räkna-garantin för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner den särskilda uppföljningen av Läsa, skriva, räkna-garantin.
Röstförklaring
Anna Koskela Lundén (L) anmäler en röstförklaring. (Protokollsbilaga 2).
Yrkanden
Anna Koskela Lundén (L) tilläggsyrkar att utbildningsnämnden ska göra en kartläggning av
de specialpedagogiska resurser som finns för målgrupperna som innefattas av läsa-, skriva-,
räknagarantin, samt att nämnden ska söka medel ur KS oprioriterade för att säkerställa de
insatser som krävs.
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt
förslag. Därefter ställer ordföranden Anna Koskela Lundéns tilläggsyrkande mot avslag och
finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med uppföljningen är att klargöra huruvida skolorna och huvudmannen arbetar med
Läsa, skriva, räkna – en garanti för att säkra att elever i behov av extra anpassningar och
särskilt stöd får stöd så tidigt som möjligt. I rapporten framgår att det sker arbete på flera
nivåer i kommunen och att det finns förutsättningar utifrån alla tre kvalitetdimensioner som
presenterats i rapporten. Framgent bör huvudmannen bevaka så att den
kommungemensamma planen för Läsa, skriva, räkna-garantin implementeras på samtliga
enheter fullt ut och att det centrala och lokala specialpedagogiska stödet finns tillgängligt
utan längre väntetider.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-09-24
Särskild uppföljning av Läsa, skriva, räkna-garantin i Knivsta kommun
Karin Carlsson, verksamhetscontroller, informerar.
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet i cirka 25 min.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: UN-2020/299

Upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor med taxi inom skolans verksamhet
för Knivsta kommun
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden ska genomföra upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor med
taxi inom skolans verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun behöver göra en ny upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor med
taxi då nuvarande avtal gäller till och med juli 2021.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-09-11
Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: UN-2020/237

Rättelse av utbildningsnämndens sammanträdesdatum oktober 2021
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens sammanträde och budgetdag ändras från den 14 oktober 2021 till den
12 oktober 2021.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens sammanträden är regelmässigt på tisdagar. Den 14 oktober 2021 är
en torsdag, och sammanträde samt budgetdag bör därför flyttas till tisdagen den 12 oktober
2021.
Beslutet ska skickas till
Akten
Utbildningsnämnden
Utbildningskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Utbildningskontorets utvecklingsinsatser 2020
Sammanfattning
Hans Åhnberg, utbildningschef, Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola och
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, informerar.

§ 83
Aktuellt från förvaltningen
Sammanfattning
Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar.
§ 84
Anmälan av delegationsbeslut
Utbildningsnämndens beslut
Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden:
-

Lista över diarieförda delegationsbeslut, 2020-09-01–2020-09-28.
Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning, 2020-08-18–2020-09-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Reservation UN -2020/246
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden per
augusti 2020.
Inga fler nedskärningar i Knivstas skolor.
På utbildningsnämndens möte den 12 maj röstade vi liberaler avslag för en handlingsplan med
besparingar på 15,2 miljoner kronor. Det går inte att spara mer på en verksamhet som från början är
underfinansierad. Tyvärr röstades förslaget igenom av majoriteten i nämnden. Det vi då befarade
besannades idag den 6:e oktober på utbildningsnämndens möte.
Antalet elever som känner sig trygga i skolan har minskat från 93,75 % till 81,5 % (åk 5).
Personaltätheten på fritidshemmen är mycket låg i en jämförelse med andra kommuner där Knivsta har
25,3 barn per årsarbetare i jämförelse med 19,3 i angränsande kommuner. Det betyder att en anställd
som arbetar på fritidshemmet har sex stycken fler barn per grupp än en anställd i vår gränskommun.
Endast 56,2 % av föräldrarna anser att fritidshemmens verksamheter erbjuder aktiviteter som
stimulerar barns lärande. De går inte att trolla med knäna när besparingskraven duggar tätt.
Den pågående pandemin har påverkat utbildningsnämndens verksamheter på flera sätt bland annat har
sjukfrånvaron ökat markant. Det kärva ekonomiska läget kommer fortsatt innebära minskade resurser
till utbildningsnämnden. Vi ser även att barngrupperna i förskolan riskerar att fortsatt öka och
personaltätheten i såväl förskolan som grundskolan att minska. Allt fler elever, i framför allt
högstadieåldern, ger uttryck för ökad stress och oro i vardagen.
På utbildningsnämnden den 6:e oktober yrkade vi på:
- att göra en kartläggning av verksamhetens behov av kompensatoriska insatser att mot bakgrund av
den effekterna av Covid 19.
- att söka medel ur KS prioriterade medel för att säkerställa att ytterligare besparingar inte ska behöva
ske.
Liberalerna har vid ett flertal tillfällen påtalat att det inte går att spara mer pengar inom
utbildningsnämndens verksamhet. Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där man värnar
om barnen och personalen. Stora nedskärningar i personalstyrkan leder på sikt till ökad
personalomsättning vilket skapar otrygghet hos barnen. Vi vill mer vårt yrkande kartlägga behovet av
kompensatoriska insatser som en konsekvens av den höga sjukfrånvaron under covid-19. Den höga
sjukfrånvaron har bidragit till en ansträngd personalsituation vilket skulle underlättas av att extra
resurser tillsätts för att avlasta befintlig personal samt möjliggöra att elever som halkat efter får det
stöd de behöver.
Liberalerna i Knivsta
Anna Koskela-Lundén
Liberal
2:e vice ordförande utbildningsnämnden.

Röstförklaring UN -2020/295
Särskild uppföljning av Läsa-, skriva-, räknagarantin för
utbildningsnämnden.
Tidiga insatser under barnets samlade skoltid ger eleverna större förutsättningar att klara sin skolgång.
1 juli 2019 infördes nya bestämmelser i skollagen (2010: 800). Kartläggning och tidiga insatser
innebär ökade möjligheter att nå kunskapskraven i skolan.
Idag på utbildningsnämnden den 6:e oktober presenterades en uppföljning för att klargöra huruvida
skolorna och huvudmannen arbetar med Läsa, skriva, räkna – en garanti för att säkra att elever i behov
av extra anpassningar och särskilt stöd får stöd så tidigt som möjligt.
Enligt tjänsteskrivelsen framgår det att det sker arbete på flera nivåer i kommunen och att det finns
förutsättningar utifrån alla tre kvalitetsdimensioner som presenterats i rapporten. Verksamheten har
under innevarande mandatperiod varit våldigt ansträngd som en direkt konsekvens av strama
budgetramar, effektiviseringsbeting och besparingar. Förra året röstade vi liberaler avslag för en
handlingsplan med besparingar på 15,2 miljoner kronor.
Det går inte att spara mer på en verksamhet som från början är underfinansierad. Beslutet kommer att
slå hårt mot barn och unga i Knivsta kommunen om det även röstas igenom i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige. Det har resulterat i indragna skolskjutsar, indragna busskort för elever som
väljer en skola i en annan kommun och inte minst nedläggning av nattis.
Vi har nu genom kartläggningsmaterialet fått möjlighet att i ett väldigt tidigt skede gå in med extra
stödinsatser för att ge våra barn bästa möjliga förutsättningar att klara hela sin skolgång. Allting börjar
med en bra skola och tidiga insatser är den i särklass bästa investeringen vi kan erbjuda våra barn. Vi i
politiken måste garantera att det säkerställs specialpedagogiska resurser inte bara centralt utan även
lokalt på respektive enhet.
Liberalerna yrkade:
- att göra en kartläggning av de specialpedagogiska resurser som finns för målgrupperna som
innefattas av läsa-, skriva-, räknagarantin.
- att söka medel ur KS oprioriterade för att säkerställa de insatser som krävs. Dessvärre fick vi inte
gehör för våra yrkanden. Vilket betyder att vi riskerar att inte säkerställa ekonomiska medel för
specialpedagogiska resurser och ge våra barn bästa möjliga förutsättningar att klara sin skolgång.

Liberalerna i Knivsta
Anna Koskela-Lundén
Liberal
2:e vice ordförande utbildningsnämnden

