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Sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Tid: Tisdag den 8 december 2020, kl. 14:45-19:50.  
Plats: Distanssammanträde. 
Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 

Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande 
Anna Koskela Lundén (L), 2:a vice ordförande  
Johan Eskhult (C) 
Niklas Björkegren (S) §§ 85–98 
Matilda Hübinette (KNU) 
Oscar Hahne (KD) ersätter Jimmy Lagberg (SD) 
Helene Wahlström (M) ersätter Niklas Björkegren (S) §§ 105 

Ersättare: Olivia Bergström (M) 
Helene Wahlström (MP) §§ 85–104 

Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 85–105 
Övriga deltagare: Hans Åhnberg, utbildningschef 

Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola §§ 85–96, 98–
105 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola §§ 85–96, 
98–105 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom §§ 85–91 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller §§ 88, 93–98 
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsan §§ 99–102 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef §§ 99–104 
Malin Faulseit, rektor Ekorrens montessoriförskola § 97 

 
Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter 

 
Protokollet justeras digitalt av: 
Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 
Anna Koskela Lundén (L), justerare 
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§ 85 

Justering 

Utbildningsnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt den 15 december 2020 av ordföranden och Anna Koskela Lundén 
(L). 
 
 
§ 86 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

- Ledamotsinitiativ från Anna Koskela Lundén (L) – Låt eleverna bestämma namnet på 
den nya sport- och idrottshallen i Alsike läggs till på dagordningen. 

- Informationsärendet Återkoppling särskolan i Alsike bordläggs. 
- Informationsärendet Måltidsverksamheten utgår. 

 
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. 
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§ 87   Dnr: UN-2020/4 
 

Ekonomisk uppföljning per oktober för utbildningsnämnden 2020  

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 2020 
per oktober.  
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  

Röstförklaring 
Anna Koskela Lundén (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2020 visar ett överskott om ca 700 000 kr då 
statsbidraget avseende sjuklöner har förlängts till den sista december. Underskott 
prognostiseras inom verksamheterna vuxenutbildning, internt gymnasium samt grundskola 
och överskott prognostiseras inom förskola och nämndkostnader. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Ekonomisk uppföljning per oktober 
 
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
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§ 88   Dnr: UN-2020/7 
 

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2021 godkänns. 
2. Kommunbidrag omfördelas från grundskolan med 300 000 kr till förskola och 20 000 

kr till vuxenutbildningen 2021. 
3. Det tillkommande effektiviseringsbetinget om 987 000 kr läggs i sin helhet på 

förskolan 2021. 
4. Bidrag för budgetår 2021 fastställs för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 

fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt styrkort 2.  
5. Resursfördelningen för budgetår 2021 fastställs för förskola, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt 
styrkort 1, 2 och 3. 

6. Tilläggsersättning om 57 kr per barn respektive elev fastställs för budgetår 2021 för 
förskola och grundskola avseende ekologisk mat. 

7. Resursfördelningsmodellerna för förskola samt förskoleklass, grundskola och 
fritidshem fastställs. 

8. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
9. Målet i indikatorn Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

ändras till 100 %. 

Reservationer 
Anna Koskela Lundén (L), Oscar Hahne (KD) och Matilda Hübinette (KNU) reserverar sig 
mot beslutet (protokollsbilaga 2–3). 

Yrkanden 
Anna Koskela Lundén (L), Oscar Hahne (KD) och Matilda Hübinette (KNU) yrkar avslag på 
utsänt förslag till beslut. 
Maria Fornemo (V) och Johan Eskhult (C) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut. 
Oscar Hahne (KD) yrkar att utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur 
mycket barngruppernas storlek kommer att öka under mandatperioden med den förda 
besparingspolitiken. Hur många barn är det i en förskolegrupp vid slutet av planperioden?, 
samt omfördelar medlen för satsningen på datorer 1:1 för 2021 till att minska barngrupperna 
och ge dagbarnvårdare samma förutsättningar som förskoleverksamhet. En satsning på 5 
miljoner sänker barngrupperna med ca 0,5 barn. 
Matilda Hübinette (KNU) yrkar bifall till Oscar Hahnes (KD) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att 
utbildningsnämnden bifaller det utsända förslaget. 
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Därefter ställer ordföranden Oscar Hahnes (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2021. I verksamhetsplanen beskrivs förutsättningarna i budgeten samt fördelningen 
av effektiviseringsbetinget. 
 
Ett tillägg för 1:1 har gjorts på grundskolans internbudget då medel finns avsatta i 
kommunstyrelsens budget avseende 1:1 för grundskolan. Nämnden räknar därmed med att 
medlen kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2021 och kommer enheterna tillgodo. 
 
För förskola och grundskola har en internbudget 2021 sammanställts med beräknade bidrag 
per barn/elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1, 2 och 3. Bidrag på lika villkor innebär 
att förskolor och grundskolor i fristående regi och i andra kommuner ska ersättas med 
samma belopp (per elev) som kommunala enheter. Förskolor och grundskolor i fristående 
regi och i andra kommuner ersätts därmed med ett engångsbelopp om 57 kr per barn 
respektive elev 2021 avseende ekologisk mat. Summan har beräknats utifrån nämndens 
budget för ekologisk mat samt den budgeterade volymen (antal barn samt elever) 2021 och 
kommer att fördelas per enhet utifrån snittantalet barn respektive elever den 15 april och 15 
oktober 2021. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Verksamhetsplan 2021 
BG2021 Förskola – styrkort 1-3 
BG2021 Grundskola – styrkort 1-3 
Resursfördelningsmodell förskola 
Resursfördelningsmodell grundskola 
 
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, och Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar.  
Målet i indikatorn Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%), 
ändras till 100 % då fel värde var angivet i utsänt förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Ekonomichef 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet i cirka tio minuter. 
 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet i cirka fem minuter.  
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§ 89   Dnr: UN-2020/353 
 

Prislista Sjögrenska gymnasiet 2021  

Utbildningsnämndens beslut 
1. Ersättning för Sjögrenska gymnasiet 2021 fastställs enligt bilaga 1. 
2. Interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet 2021 fastställs enligt bilaga 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Ersättningen per program till Sjögrenska gymnasiet 2021 har räknats upp med i genomsnitt 
3,9 procent (ovägt) jämfört med 2020 och IKE har höjts med 1,5 procent. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Bilaga 1 Prislista Sjögrenska gymnasiet 2021 
Bilaga 2 IKE Sjögrenska gymnasiet 2021 
 
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 90   Dnr: UN-2020/338 
 

Fördelning av socioekonomiskt stöd 2021-2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Avsatta medel för socioekonomiskt stöd fördelas med 601 000 kr till Thunmanskolan, 
250 000 kr till Långhundra skola och 524 000 kr till Segersta skola (helårsbelopp) under 
perioden juli 2021–juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Socioekonomiskt stöd fördelas till grundskolor utifrån elevernas förväntade risk att inte uppnå 
målen i årskurs 9 mot bakgrund av elevernas socioekonomiska bakgrund. Den nya 
fördelningen avser perioden juli 2021–juni 2023. 
 
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, och Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 91   Dnr: UN-2020/339 
 

Medel till 1:1 grundskola 2021  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden begär 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS skola 
1:1 (datorer) 2021. 

Reservationer och röstförklaringar 
Anna Koskela Lundén (L), Oscar Hahne (KD) och Matilda Hübinette (KNU) reserverar sig 
mot beslutet (protokollsbilaga 4). 
Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Johan Eskhult (C) och Niklas Björkegren (S) 
lämnar följande röstförklaring: Eftersom verksamheten redan arbetar på det sätt som 
Liberalerna föreslår i tilläggsyrkandet, anser majoriteten att det som föreslås är överflödigt.  

Yrkanden 
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag. 
Anna Koskela Lundén (L) tilläggsyrkar att verksamheten får fördela 1:1 satsningen efter eget 
behov. 
Oscar Hahne (KD) och Matilda Hübinette (KNU) yrkar bifall till Anna Koskela Lundéns (L) 
tilläggsyrkande. 
Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Johan Eskhult (C) och Niklas Björkegren (S) 
yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att 
utbildningsnämnden bifaller det utsända förslaget. 
Därefter ställer ordföranden Anna Koskela Lundéns (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden söker de 5 750 000 kronor som finns avsatta för att möjliggöra en ökad 
datortäthet i grundskolan från kommunstyrelsens pott KS skola 1:1 (datorer) 2021. 
 
Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom, och Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 

Ajournering 
Ordförande ajournerar sammanträdet under ärendet i cirka fem minuter. 
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§ 92   Dnr: UN-2020/351 
 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, december 2020  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 
2020-10-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett tillägg har gjorts i F. Skollagen 10 kap. Grundskolan. Under 10.5 och 10. 6 har 
färdvägens längd lagts till. 
Övrig föreslagen ändring i utbildningsnämndens delegationsordning är gjord utifrån lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. För att tydliggöra arbetsfördelning och 
beslutsmandat har området säkerhet och beredskap lagts till. Föreslagna ändringar återfinns 
i bifogad beslutshandling. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Utbildningsnämndens delegationsordning, förslag 2020-10-30 
 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, och Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Rektorer 
Utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Administrativ chef 
Verksamhetschef elevhälsan 
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§ 93   Dnr: UN-2020/391 
 

Tillfällig förändring i regelverket om uppsägningstid för plats i förskola, pedagogisk 
verksamhet och fritidshem 

Utbildningsnämndens beslut 
1. När vårdnadshavare meddelar uppsägning av plats i förskola, annan pedagogisk 
verksamhet eller fritidshem på grund av arbetslöshet är uppsägningstiden två månader, och 
avgift betalas den första månaden av uppsägningstiden. Den andra månaden i 
uppsägningstiden blir avgiftsfri för vårdnadshavaren. 
2. Beslutet ska gälla perioden 8 december 2020–30 juni 2021. 
3. Ersättningen till förskolor och pedagogisk omsorg påverkas inte. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet beskriver en tillfällig förändring av avgiften vid uppsägning av plats vid förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem under Corona-pandemin. Förändringen innebär att den 
andra månaden blir avgiftsfri vid uppsägning av plats. 
 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 94   Dnr: UN-2020/74 
 

Svar på motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-11-10 till kommunstyrelsen. 

Röstförklaring 
Anna Koskela Lundén (L) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 5). 

Yrkanden 
Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Johan Eskhult (C) och Niklas Björkegren (S) 
yrkar bifall till utsänt förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både socialnämnden och utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Chef elevhälsan 
Utbildningschef 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet i cirka fem minuter. 
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§ 95   Dnr: UN-2020/186 
 

Svar på ledamotsinitiativ från Anna Koskela Lundén (L) – Kartlägg behovet av 
kompensatoriska insatser i skolan  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden anser initiativärendet besvarat. 

Yrkanden 
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut. 
Anna Koskela Lundén (L) yrkar avslag på att anse initiativärendet besvarat. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget mot avslag och finner att utbildningsnämnden 
anser ledamotsinitiativet besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndens sammanträde den 12 maj 2020 inkom ett initiativärende från Anna Koskela 
Lundén, Liberalerna, med syftet att ge förvaltningen i uppdrag att uppmana enheterna att 
göra en kartläggning av behovet för kompensatoriska utbildningsinsatser för alla elever, även 
i lägre åldrar. Vidare framgår att den pågående pandemin ställer ökade krav på skolans 
kompensatoriska uppdrag. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Bilaga kunskapskartläggning 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 96   Dnr: UN-2020/117 
 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen och rapportens åtgärdspunkter och 
utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i nämndens intern 
kontrollplan. 
2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplanen för 
utbildningsnämndens verksamheter 2020 är tillräcklig. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för Utbildningsnämnden (UN 2020/117). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Rapport 
 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 98   Dnr: UN-2020/378 
 

Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2021  

Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Utbildningsnämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 2021. 
2. Den interna kontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Bengt-Ivar Fransson (M) och Anna Koskela Lundén (L) yrkar bifall till det utsända förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2021 är Skolplikt och det kommunala 
aktivitetsansvaret under Covid 19-pandemin och Nämndens vårdgivaransvar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Intern kontrollplan 2021 för utbildningsnämnden – förslag 2020-11-26 
 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Huvudmän/rektorer i tillsynsplanen 
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§ 99 

Uppföljning av grundskolans digitalisering 

Sammanfattning 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, och Hans Åhnberg, utbildningschef, 
informerar. 
 
 

§ 100  

Återkoppling särskolan i Alsike 
 
Informationsärendet bordläggs. 
 
 

§ 101  

Måltidsverksamheten 
 
Informationsärendet utgår. 
 
 

§ 102 

Hälsosamtal 

Sammanfattning 
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsan, och Hans Åhnberg, utbildningschef, 
informerar. 
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§ 103   Dnr: UN-2020/405 

Ledamotsinitiativ från Anna Koskela Lundén (L) – Låt eleverna bestämma namnet på 
den nya sport- och idrottshallen i Alsike 

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

Sammanfattning 
Anna Koskela Lundén (L) anmäler ett ledamotsinitiativ på sammanträdet. 
 
Hans Åhnberg, utbildningschef, och Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningschef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 

Aktuellt från förvaltningen 

Sammanfattning 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, och Hans Åhnberg, utbildningschef, informerar. 
 
 
§ 105 

Anmälan av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden: 
 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-09-29–2020-11-30. 
- Lista över diarieförda ordförandebeslut 2020-10-06–2020-12-07. 
- Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 2020-09-01–2020-11-26. 

 
 



 

 

 

Röstförklaring UN -2020/4 
 
Ekonomisk uppföljning per oktober för utbildningsnämnden 2020.  
 
På utbildningsnämndens möte den 8 december presenterades en uppföljning av nämndens 
ekonomi per oktober 2020. Vi röstade för att ta emot och skicka den vidare till KS för 
kännedom. Punkten behandlar självfallet endast ekonomiska uppföljning per okt 2020 och 
statsbidrag. Liberalernas röstförklaring till kommunstyrelsen betonar vikten av att framgent när 
statsbidrag utgår för kommunernas extra kostnader som en konsekvens av Covid-19 pandemin är 
det av största vikt att även göra satsningar för att finansiera kompensatoriska insatser inom 
utbildningsnämndens verksamhet. Under innevarande år har nämnden endast fått kompensation 
för sjuklöner. Verksamhetens behov som en konsekvens av Covid-19 pandemin sträcker sig långt 
bortom det.  
 
Under innevarande år har höga sjuktal både inom lärarkåren, med 40 % frånvaro på vissa 
enheter, och bland elever bidragit till att vi inom nämnden idag skattar risken med att inte kunna 
uppfylla vårt statliga uppdrag som riskfaktor 16. Vilket betyder att vi ser att det är högst troligt att 
det händer samt att konsekvenserna blir mycket allvarliga.  
 
Nämndens verksamhet har även under denna mandatperiod varit märkt av lägre uppräkning 
vilket lett till inte bara nedskärningar utan också ytterligare besparingsbeting.  
Det finns stort handlingsutrymme när det gäller att fördela medel, icke öronmärkta statsbidrag, 
till nämndernas verksamhet. Vår förhoppning är att man inför 2021 använder det klokt genom att 
inte glömma den stora gruppen, Knivstas barn och unga, när ekonomiska beslut fattas. 
 
 
Anna Koskela-Lundén (L) 
2.a vice ordförande Utbildningsnämnden 
	



 
 
 
Reservation    UN -2020/7 
 
Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2021. 
 
Nämndens verksamhet har under denna mandatperiod varit märkt av inte bara lägre uppräkning utan 
också ytterligare besparingsbeting. Vilket har resulterat i indragna skolskjutsar, indragna busskort för 
elever som väljer en skola i en annan kommun och inte minst nedläggning av nattis. Utöver det ser vi 
stora barngrupper i förskoleklass och utökade barngrupper i förskolan. Pandemin har ställt i stor 
utsträckning påverkat nämndens verksamhet, där elever och personal i förskola och skola haft hög 
frånvaro under 2020. Detta har och kommer att påverka kontinuiteten i verksamheten och kvalitén i 
kommunens kärnuppdrag i synnerhet. 
 
Statliga bidrag med syfte att kompensera kommuner för kostnader i samband med Covid-19 har i 
Knivsta fall endast använts till kompensation för sjuklönekostnader. Utrymme finns att använda medel 
i vidare mening genom att satsa på kompensatoriska insatser, till exempel finansiera extra 
undervisning, möjligheter till mindre barngrupper. Det finns stort handlingsutrymme när det gäller att 
fördela medel, icke öronmärkta statsbidrag, till nämndernas verksamhet. Vår förhoppning är att man 
inför 2021 använder det klokt genom att inte glömma den stora gruppen, Knivstas barn och unga, när 
ekonomiska beslut fattas. 
 
Mot slutat av budgetåret 2020 framgår att nämnden har möjlighet att göra en uppräkning utom när det 
gäller förskolan. Det ekonomiska läget är ansträngt de kommande åren och för utbildningsnämndens 
verksamhet märks det genom ett ökar effektiviseringsavdra samt en lägre indexering för vissa 
verksamheter vilket för innebär ett effektiviseringskrav, pengar ska återigen sparas. Konsekvensen blir 
att barngrupperna i förskolan beräknas återigen att öka.  
 
Verksamheten har under innevarande mandatperiod varit våldigt ansträngd som en direkt konsekvens 
av strama budgetramar, effektiviseringsbeting och besparingar. Uppdraget till UN från majoriteten var 
att genomföra besparing på 20 miljoner kronor under mandatperioden 2018-2022. 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.  
 
 
Anna Koskela-Lundén  
Liberalerna Knivsta 
2.e vice ordförande utbildningsnämnden	



 
2020-12-08

Reservation

UN-2020/7 

 
Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2021

Majoritetens poli.k försämrar för de allra minsta i förskolan 

År e%er år görs besparingar i utbildningsnämnden och hårdast drabbar det barnen men även 
personalen står inför stora utmaningar. I barnkonsekvensanalysen står det i klarspråk a> 
beslutet drabbar barn genom personaltäthet och storlek på barngrupper, särskilt i förskolan 
där an@ngen personaltätheten minskar eller barngruppernas storlek ökar. Förvaltningen 
vädjar @ll verksamheterna a> organisera sig på e> så fördelak@gt sä> som möjligt för det 
enskilda barnet. 

Majoriteten väljer också a> inte ge samma ekonomiska villkor gällande barnpengen @ll 
dagbarnvårdare som @ll förskoleverksamhet. De>a slår hårt mot de småföretagare, o%a 
kvinnliga, som är verksamma i kommunen och för a> få ihop sin verksamhet är en lösning a> 
ta in fler barn, vilket får @ll följd a> det även där blir stora barngrupper. Ges inte samma 
villkor gällande barnpengen riskerar det a> slå ut de små aktörerna och då minskar 
mångfalden och valfriheten inom barnomsorgen.  

Den här formen av poli@k som försvårar a> sä>a barnets främsta i rummet är inget som 
Kristdemokraterna står bakom. Om vi styrt hade vi ge> utbildningsnämnden andra 
förutsä>ningar från början men under rådande förutsä>ningar så är vårt förslag, 

A> uppdra åt förvaltningen a> utreda hur mycket barngruppernas storlek kommer a> öka 
under mandatperioden med den förda besparingspoli@ken. Hur många barn är det i en 
förskolegrupp vid slutet av planperioden? 

A> omfördela medlen för satsningen på datorer 1:1 för 2021 @ll a> minska barngrupperna 
och ge dagbarnvårdare samma förutsä>ningar som förskoleverksamhet. En satsning på 5 
miljoner sänker barngrupperna med ca 0,5 barn. 

Oscar Hahne (KD) 



	

	

	

	

Röstförklaring   UN-2020/339 

    

Medel 1:1 satsning grundskola. 

 

Vi tycker att det är viktigt att äskade medel tillfaller nämndens verksamhet och yrkar bifall till förslaget 
men gör ett tilläggyrkande där vi återigen överlåter till verksamheten att råda över äskade medel.  

Vi liberaler har under hela mandatperioden lyft frågan kring datorsatsning, 1:1 i utbildningsnämndens 
verksamhet. Satsningen har initierats utan att göra en grundlig kartläggning av befintligt innehav ute i 
verksamheten. Inte heller fanns det en kalkyl över kostnad för datorlicenser och hur dessa kostnader 
skulle slå mot nämndens verksamhet över tid. Eller om det finns medbudgeterat kompensation för 
licenser inom ramen för nämndens verksamhet.  

Vi understryker vikten att det finns möjligheter för eleverna att följa med i digitaliseringen men betonar att 
det är i samspelet och mötet mellan lärare elev som lärandet sker. Det är även viktigt att bevaka frågan om 
i vilken utsträckning lärarnas arbetsbelastning ökar när risken finns för dubbelarbete i en fysisk och digital 
miljö. 

Vi har i alla sammanhang när 1:1 satsning kommit upp som ärende för beslut lyft vikten av att låta 
verksamheten själv bedöma hur och var satsningarna behövs som bäst. Verksamheten bör ha rådighet 
över frågan eftersom det är närmast verksamheten kunskap om behov är som störst.  

Anna Koskela-Lundén (L) 

2:e vice ordförande utbildningsnämnden 

 

 

 

 



 
 
 
Reservation   UN - 2020/74 
 
Motion 2020-01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 

 
Vi, Liberaler i Knivsta reserverar oss mot beslutet att skicka yttrande med nuvarande skrivelse då vi inte 
tycker att det besvarar motionen och syftet med motionen att upprätta en handlingsplan  
Man uttrycker i skrivelsen att syftet är att inarbeta detta i redan existerade policydokument.  Vi tycker inte 
att det är tillfredställande utan att detta behöver behandlas i handlingsplaner där särskilt detta tas upp på 
organisations-, grupp- och individ nivå. Vi ser att man ämnar gå ut med en riktad utbildningsinsats till 
samtliga medarbetare under 2021 vilket är positivt men det behövs ytterligare insatser i form av en 
handlingsplan. 
Med motion Handlingsplan för ”Hedersrelaterat våld och förtryck” Liberalerna i Knivsta vill vi 
säkerställa att det finns en kommungemensam handlingsplan som skapar trygghet för de eller dem som är 
utsatta, d.v.s. barn, ungdomar och vuxna. Detta tydliggör för befolkningen, förvaltningen och tjänstemän 
samt all berörd personal hur vi arbetar på ett systematiskt sätt och samverkar i dessa frågor för att 
förebygga och skydda samt agera i de akuta fall som sker.  
Det skall hos all personal som träffar barn, vuxna och familjer inte finnas någon tvekan hur man skall 
agera i dessa fall och de skall på ett enkelt sätt kunna hitta informationen tillgänglig kring rutiner och 
handläggning. I andra kommuner och även i Region Uppsala finns ett antal exempel på dessa 
handlingsplaner som goda förebilder och exempel. Dessa innehåller konkreta ändamålsenliga 
samtalsverktyg för att hitta, och arbeta vidare med barn och unga som riskerar att fara illa.  
Vi Liberaler anser att Knivsta också behöver en handlingsplan och den ska vara ett viktigt hjälpmedel för 
alla som kan komma i kontakt med hedersproblematik.  
Utöver det behövs det utbildningsinsatser riktat till barn och unga i Knivsta för att medvetandegöra vad 
lagen säger i dessa frågor.  
 
Bakgrund:  
Konflikter och problem med koppling med hedersproblematik skiljer sig ofta mot liknande situationer i 
familjer som inte har koppling till hederskulturen. Dessutom kan problemet kompliceras av släktingar i 
andra länder, problem med svenska språket, bristande kunskap om svenska språket och lagar och regler. 
Problem i Sverige kan också kompliceras av att barn förs utomland av olika anledningar. 
Hedersproblematikens komplexitet, orsaker och lösningar är annorlunda jämfört med liknande situationer 
i svenska familjer. Olikheterna kräver genomtänkta åtgärder och utbildningar för att försäkra sig om att 
fallen löses på bästa sätt. Hedersproblematik finns inte bara i landets storstäder utan också mindre orter. 
Idag har därför också flera mindre kommuner uppfört handlingsplaner specifikt för att bekämpa 
hedersförtryck.  
Vi Liberaler vill att Knivsta ska ha mycket god kunskap bland institutioner och personal i kommunen 
kring hedersproblematik. Vi ska vara förberedda och veta vad åtgärderna ska vara bland lärare, kurator 
och rektor när det står tomma stolar i skolsalen efter sommarlovet, när en elev är rädd för att bli bortgift, 
när en förälder är upprörd över att det är sexualkunskap på schemat osv. Vi vill att Knivsta ska ha 
återkommande utbildningar, olika åtgärdspaket som är designade just för hedersproblematiken 
komplexitet. Vi vill att åtgärder ska vara effektiva och lösningsorienterade. Barn som faller offer för 
hedersproblematik i Knivsta ska i efterhand känna att kommunen fanns där för just dem och gjorde vad 
som krävdes för deras trygghet och utveckling.  
 
Anna Koskela-Lundén (L) 
2.e vice ordförande utbildningsnämnden 
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