
 
 

 

Utbildningsnämnden  PROTOKOLL 1 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-08 §§ 1 - 11 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-03-10 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-02-17 Datum när anslaget tas ner 2022-03-11 

 

 
  

SAMMANTRÄDE MED UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 
Tid: Tisdag den 8 februari 2022, kl 14.45-18.15 

Plats: Distanssammanträde samt sal Tilas, Knivsta kommunhus. 

  

Samtliga ledamöter och ersättare deltog på distans.  

 

Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 

Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande 

Anna Koskela Lundén (L), 2:a vice ordförande 

Johan Eskhult (C) 

Matilda Hübinette (KNU) 

Kristofer Olofsson (S) 

Ronald Westman (SD) § 3-11 

Olivia Bergström (M) ersätter Ronald Westman (SD) §§ 1-2  

 

Ersättare: Helen Wahlström (MP) 

 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

 

Övriga 

deltagare: 

Se nästa sida.  

 

 

Justering, se 

sista sidan för 

justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 15 februari 2022 av: 

Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande  

Anna Koskela Lundén (L), justerare  
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Sammanträdesdatum  

2022-02-08  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga deltagare: 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola  
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsa 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom  
Maria Karlsson, ordförande Lärarnas Riksförbund förening Knivsta §§ 1-7, §§ 9-11 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef § 9  
Helena Sandgren, rektor Sjögrenska gymnasiet, § 9 
Christina Khylström, rektor vuxenutbildningen Knivsta kommun, § 9  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-08  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 

Justering 

Protokollet justeras 2022-02-15 av Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande, och Anna Koskela 
Lundén (L), justerare. 

 

§ 2 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  

Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter   
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Sammanträdesdatum  

2022-02-08  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 3   Dnr: UN-2021/265 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden tar emot rapporten gällande uppföljning av fem övergripande 

internkontrollområden för 2021.   

2. Utbildningsnämnden bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande 
kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Utbildningsnämnden tar emot, utreder och hanterar identifierade åtgärdspunkter och/ 
eller utvecklingsområden. 

Reservationer 

Anna Koskela-Lundén (L) och Matilda Hübinette (KNU) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden  

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

Anna Koskela-Lundén (L) yrkar att ärendet återremitteras och att dis inarbetas i 
kontrollområdet upphandling och inköp.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Anna Koskela-Lundéns (L) yrkande och utsänt förslag till beslut mot 
avslag var för sig och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen 
och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2021 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 rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 
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Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
Utbildningsnämnden. 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
 
Ajournering  
Ordföranden ajournerar mötet en kort stund under ärendet.  
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§ 4   Dnr: UN-2021/274 

Medel till 1:1 grundskolan 2022  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden begär 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS skola 
1:1 (datorer) 2022.  

Beslut enligt förslag.  

Röstförklaring 

Anna Koskela-Lundén (L) och Matilda Hübinette (KNU) anmäler röstförklaring (se 
protokollsbilaga 1 och 2).  

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) 2022. 

Underlag för beslut: 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 5   Dnr: UN-2022/34 

Reviderade läsårstider 2022/2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa de reviderade läsårstiderna för läsåret 2022/2023 för Knivsta kommuns 
kommunala skolor och förskolor enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till läsårstider för Knivstas kommunala skolor finns även planeringsdagar för 
förskola och fritidshem inlagda. De sammanfaller med skolans studiedagar i början och slutet 
av terminerna.  

Förändringen rör en flytt av den studiedag som i nuvarande läsårstider för 2022/2023 är den 
30/9. Denna studiedag flyttas till den 7/10. Förändringen jämfört med tidigare läsårstider är 
markerad med röd text i det bifogade dokumentet över läsårstider 2022/2023. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-02-08  
Reviderade läsårstider för Knivsta kommuns skolor 2022/2023 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef förskola 
Administrativ chef 
 
 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 8 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-08  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   Dnr: UN-2021/257 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden avslår Liberalernas ledarmotsinitiativ.  

Reservationer 

Anna Koskela-Lundén (L) och Matilda Hübinette (KNU) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 

Matilda Hübinette (KNU) och Anna Koskela-Lundén (L) yrkar bifall till Liberalernas 
ledamotsinitiativ.  

Maria Fornemo (V) och Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag.  

Röstförklaring  

Anna Koskela-Lundén (L) anmäler röstförklaring (se protokollsbilaga 3).  

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: Matilda Hübinettes yrkande samt 
utsänt förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har lämnat tre ledamotsinitiativ gällande; 
  

1. Att se över kommunens riktlinjer och regler för att säkerställa att de är lätta att förstå, 
tolka och tillämpa.  

2. Att se över nuvarande barnomsorgs ersättningsmodell för förskolor och 
familjedaghem för att säkerställa att utförare får full ersättning för utfört arbete  

3. Att införa dag till dag ersättning i det fall nuvarande ersättningsmodell inte kan 
tillämpas utifrån kostnadsersättning för utförd verksamhet 

 

Med hänvisning till att det är viktigt att 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. 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.  

Punkt 1-2 anses av utbildningsnämnden vara tydliga i och med revideringen av 
Resursfördelningsmodell för förskolan vilka antogs i december 2021.  

Att införa en dag till dagersättning skulle innebära en avsevärt ökad administration vilket inte 
går i linje med KFs mål om att Knivsta Kommuns verksamhet ska kännetecknas av hög 
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kvalitet till rimligt pris. Knivsta kommun väljer att ha ett månatligt avräkningsdatum liksom 
väldigt många andra kommuner vilket är ett vedertaget sätt att reglera barnomsorgspengen.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-01-13 
Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén (L) – ersättningsmodell för förskolor 
Utbildningsnämndens beslut § 70 2021-09-07 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 7  
 
Återrapportering av gymnasieutredningen  
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, 
och Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
 
§ 8 
 
Återrapportering av arbete med trygghetsprogram   
Anna-Lena Persbacke, enhetschef elevhälsa, informerar.  
 
§ 9  
 
Aktuellt från förvaltningen  
 
Covid 19-läget  
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, informerar.  

 
Segerstaskolan 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
  
Frågor om kostnader för utbildningsnämndens kvalitetsdagar 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar. 
 
§ 10 
 
Resultat på Sjögrenska och komvux/SFI 
Helena Sandgren, rektor Sjögrenska gymnasiet, och Christina Khylström, rektor 
vuxenutbildningen Knivsta kommun, informerar.  
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§ 11 

Anmälan av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut: 

 
Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden: 
 
Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-11-30-2022-01-30 
 
Förteckning över delegationsbeslut skolskjuts 2021-10-31 – 2021-12-31 



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 

Protokollsbilaga 1 



Röstförklaring till beslutärende nummer 5  Medel till 1:1 grundskolan 

2022:  

Knivsta.nu vill understryka vikten av att skolor ges mandat att själva 

bestämma om pengarna kommer till mest nytta i form av fler datorer 

eller annat.   

Matilda Hübinette, Knivsta.nu 

Protokollsbilaga 2



Röstförklaring UN-2021/257 

Ersättningsmodell för förskolor. 

Det ska finnas ett varierat utbud av barnomsorg i kommunen, daghem, förskolor både i kommunal och 
privat regi. Bland aktörerna finns både mindre och större företag. I de fall nuvarande ersättningsmodell 
inte kompenserat utföraren fullt ut har förklaringen varit att det jämnar ut sig i längden. När det gäller 
mindre utförare kan beräkningsmodellen slå särskilt hårt. Vår intention med initiativärendet var att 
förhindra detta genom att införa en ersättningsmodell med dag till dag ersättning för att säkerställa att 
utförare får full kompensation för utfört arbete.  

Anna Koskela-Lundén (L) 

2:e vice ordförande utbildningsnämnden 

Protokollsbilaga 3 




