
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (11)  

Sammanträdesdatum  
2021-02-09  

 

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

Förvaringsplats för protokoll 
Knivsta kommunhus 
Centralvägen 18, Knivsta 
 

  Sista datum för överklagan 
2021-03-11  

 

Datum när anslaget sätts upp 
2021-02-18 

 Datum när anslaget tas ner 
2021-03-12 

 

 

 
 
 

Sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Tid: Tisdag den 9 februari 2021, kl. 14:45-18:30. 
Plats: Distanssammanträde via Zoom samt Noor, kommunhuset. 

Slutet sammanträde § 6. 
Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 

Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande 
Anna Koskela Lundén (L), 2:a vice ordförande  
Johan Eskhult (C) §§ 1–9 
Niklas Björkegren (S) §§ 2–15 
Jimmy Lagberg (SD) 
Matilda Hübinette (KNU) 
Oscar Hahne (KD) ersätter Niklas Björkegren (S) § 1 
Olivia Bergström (M) ersätter Johan Eskhult (C) §§ 10–15 

Ersättare: Olivia Bergström (M) § 3–9 
Oscar Hahne (KD) §§ 2–15 
Helen Wahlström (MP) §§ 4–15 
 

Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 1–15 
Övriga deltagare: Se nästa sida. 

 
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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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 
 
Jonas Andrae Johansson, tillförordnad utbildningschef 
Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola och särskola §§ 4–5, 7–15 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef §§ 4–15 
Katarina Ahl Forssell, rektor Tallbackens förskola samt Gredelby förskola § 7 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller §§ 7–10 
Ulrika Wiklund, rektor Skutans förskola, §§ 7–9 
Johanna Lindqvist, rektor Thunmanskolan, § 11 
Pia Smårs, rektor Adolfsbergsskolan, § 11 
Maria Karlsson, Lärarnas riksförbund §§ 1–5, 7–15  
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§ 1 

Justering 

Utbildningsnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt den 16 februari 2021 av ordföranden och Anna Koskela Lundén 
(L). 
 
 
§ 2 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
 
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. 
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§ 3   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 avslår ledamotsinitiativet eftersom frågan hör till 
samhällsutvecklingsnämndens område. 

Sammanfattning av ärendet 
I initiativärendet föreslår Anna Koskela-Lundén, Liberalerna, att utbildningsnämnden uppdrar 
åt skolchefen att tillsammans med rektor på Adolfsbergsskolan låta eleverna på skolan äga 
frågan om namn på den kommande sport- och idrottshallen i Alsike. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Ledamotsinitiativ från Anna Koskela Lundén (L) – Låt eleverna bestämma namnet på den 
nya sport- och idrottshallen i Alsike 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 4   Dnr: UN-2021/6 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2020 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
utbildningsnämndens verksamheter 2020. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden uppvisar ett resultat på 3 519 000 kr 2020. Den främsta bidragande 
orsaken till överskottet är stora statsbidrag kopplade till pandemin, bland annat gällande 
kompensation för sjuklönekostnader samt vuxenutbildning. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-15 
Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020 
 
Jonas Andrae Johansson, tillförordnad utbildningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Revisorer  
Ekonomichef 
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§ 5   Dnr: UN-2021/24 

Läsårstider läsåret 21/22 (reviderad) och läsåret 22/23  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer läsårstider för läsåren 2021/2022 och 2022/2023 för Knivsta 
kommuns kommunala skolor och förskolor enligt förvaltningens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Läsårstiderna revideras för läsåret 2021/2022 och nya läsårstider fastställs för 2022/2023. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-14 
Läsårstider 2021/2022 
Läsårstider 2022/2023 
 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Verksamhetschef, grundskola 
Verksamhetschef förskola 
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§ 7 

Enkät förskola och skola 

Sammanfattning 
Katarina Ahl Forssell, rektor på Tallbackens förskola och Gredelby förskola, och Karin 
Carlsson, verksamhetscontroller, informerar. 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet under informationen i cirka tio minuter. 
 
 
§ 8  

Återkoppling särskolan i Alsike 

Sammanfattning 
Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola och särskola, informerar. 
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§ 9   Dnr: UN-2020/276 

Egentillsyn Skutans förskola 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisad egentillsynsrapport för Skutans 
förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Bedömningen vid egentillsynen av Skutans förskola är att verksamheten har aktiviteter som 
stimulerar barnens lärande och erbjuder en god omsorg. Egentillsynen pekar på några 
utvecklingsområden, bland annat kommunikation med vårdnadshavarna, jämställdhetsarbete 
samt arbetssätt för kollegialt lärande. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-13 
Rapport egentillsyn Skutans förskola 
 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller, och Ulrika Wiklund, rektor Skutans förskola, 
informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Rektor vid Skutans förskola 
Verksamhetschef förskola 
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§ 10   Dnr: UN-2021/20 

Uppföljning intern kontrollplan utbildningsnämnden 2020 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2020 för 

utbildningsnämnden. 
2. Utbildningsnämnden anmäler uppföljningen av intern kontrollplan för nämndens 

verksamheter till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Anna Koskela Lundén (L) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Anna Koskela Lundén (L) yrkar med instämmande av Matilda Hübinette (KNU) att ej 
avvikelse ändras till avvikelse på kontrollmoment Kontroll över anställdas bisysslor samt 
efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade till bisysslor. 
 
Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Niklas Björkegren (S) och Olivia Bergström (M) 
yrkar avslag på Anna Koskela Lundéns (L) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer utsänt förslag till beslut mot Anna Koskela Lundéns (L) yrkande och finner 
att nämnden bifaller utsänt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av intern kontrollplanen för 2020 visar att samtliga kontrollområden som 
planerats har genomförts och utan några större avvikelser. Bifogad rapport redogör kortfattat 
kontrollområden med resultat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-13 
Rapport 
 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller, informerar. 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet i cirka tio minuter under ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 11  

Uppföljning gymnasiebetyg 

Sammanfattning 
Johanna Lindqvist, rektor Thunmanskolan, och Pia Smårs, rektor Adolfsbergsskolan, 
informerar. 
 
 
§ 12 

Anmälan av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden: 
 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-12-01–2021-02-01. 
- Lista över diarieförda ordförandebeslut 2020-12-01–2021-02-08. 
- Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 2020-12-09–2020-12-22. 
 
 
§ 13  

Covid-19-arbetet inom skola och förskola 

Sammanfattning 
Jonas Andrae Johansson, tillförordnad utbildningschef, informerar. 
 
 
§ 14 

Betyg och närvaro höstterminen 2020 
 
Informationspunkten bordläggs. 
 
 
§ 15  

Aktuellt från förvaltningen 
 
Informationspunkten utgår. 
 



 
 
Röstförklaring Dnr: UN-2021/6 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2020 
 
 
 
 
Vi befinner oss mitt i en pandemi och majoriteten i Knivsta fortsätter att belägga utbildningsnämndens 
verksamhet med besparingsbeting. I verksamhetsberättelsen och bokslut för 2020 ser vi med oro en 
fortsatt ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Vi ser även att Knivsta toppar länet med störst 
grupper i förskoleklass med 27 barn per årsarbetare mot 19,5 i övriga länet och 20,8 som rikssnitt. 
Inför nästa budgetår går nämnden mot ytterligare besparingar och snävare ramar vilket betyder 
nedskärningar och mindre medel att göra verksamhet av.  
Alla besparingar som drabbar skolan bygger inte bara in ökande kostnader framgent i form av extra 
stöd. Det försämrar våra barns möjligheter att få bästa möjliga förutsättningar till en lyckad skolgång.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberalerna i Knivsta  
Anna Koskela-Lundén  
Liberal  
2:e vice ordförande utbildningsnämnden 


