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

Förvaringsplats för protokoll 
Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18 Knivsta 
 

  Sista datum för överklagan 
2021-07-01  

 

Datum när anslaget sätts upp 
2021-06-10 

 Datum när anslaget tas ner 
2021-07-02 

 

 

 
 
 

Sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Tid: Tisdag den 1 juni 2021, kl. 14:45-18:40. 
Plats: Distanssammanträde via Zoom. Mötesrum i kommunhuset är Kvallsta. 

Samtliga ledamöter och ersättare deltog på distans. 
Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande §§ 46–54 

Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande, mötesordförande §§ 40–45 
Anna Koskela Lundén (L), 2:a vice ordförande 
Johan Eskhult (C) 
Matilda Hübinette (KNU) 
Kristofer Olofsson (S) 
Olivia Bergström (M) ersätter Bengt-Ivar Fransson (M) §§ 40–45, 
Jimmy Lagberg (SD) §§ 47–54 

Ersättare: Olivia Bergström (M) § 46 
Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 40–54 
Övriga 
deltagare: 

Se nästa sida. 
Sammanträdet var slutet under §§ 53–54. 

Justering, se 
sista sidan för 
justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 8 juni 2021 av: 
Maria Fornemo, mötesordförande §§ 40–45 
Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande §§ 46–54 
Anna Koskela Lundén (L), justerare  
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Övriga deltagare: 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola §§ 40–52 
Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola §§ 40–52 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Ingela Nannström, chef för måltidsverksamheten §§ 40–46 
Maria Nordberg, förvaltningsekonom §§ 40–52 
Helena Sandgren, rektor Sjögrenska gymnasiet §§ 40–42 
Christina Kyhlström, rektor vuxenutbildningen §§ 40–44 
Sara Rådbo, specialpedagog §§ 40–45 
Maria Karlsson, Lärarnas riksförbund §§ 40–52 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller §§ 42–54 
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§ 40 
 

Justering 

Utbildningsnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt den 8 juni 2021. Mötesordförande Maria Fornemo (V) och Anna 
Koskela Lundén (L) justerar §§ 40–45. Ordförande Bengt-Ivar Fransson (M) och Anna 
Koskela Lundén (L) justerar §§ 46–54. 
 

 
§ 41 
 

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. 
 

 
§ 42 
 

Kommunala aktivitetsansvaret 
Helena Sandgren, rektor Sjögrenska gymnasiet, informerar. 
 

 
§ 43 
 

Vuxenutbildning – betyg och aktuella fokusområden 
Christina Kyhlström, rektor vuxenutbildningen, informerar. 
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§ 44  
 

Uppföljning språkpraktik 
Christina Kyhlström, rektor vuxenutbildningen, informerar. 
 
 
§ 45 
 

Läsa-, skriva-, räkna-garantin 
Sara Rådbo, specialpedagog, och Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, 
informerar. 

 
 

Ajournering 
Mötesordföranden ajournerar sammanträdet kl. 16.13–16.23.  

 

 
§ 46 
 

Information om måltidsverksamheten samt dynamiskt inköpssystem 
Ingela Nannström, chef för måltidsverksamheten, informerar. 

 
 
§ 47 
 

Information om sporthall 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar. 

 
 
§ 48  
 

Covid-19-läget 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, 
och Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola, informerar. 
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§ 49 
 

Aktuellt från förvaltningen 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, 
och Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar. 

 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 17.30–17.40.  
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§ 50   Dnr: UN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per april för utbildningsnämnden 2021  

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 2021 
per april. 
 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett underskott om 2 856 000 kr. 
Underskott prognostiseras inom verksamheterna grundskola, internt gymnasium, samt 
vuxenutbildning och SFI medan överskott prognostiseras inom förskola och grundsärskola. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Ekonomisk uppföljning per april 
 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, och Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (10)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51   Dnr: UN-2021/134 
 

Kvalitetsredovisning utbildningsnämndens verksamheter 2020 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden tar emot Kvalitetsredovisning för utbildningsnämndens verksamheter 
2020. 
 
2. Utbildningsnämnden använder det resultat som framkommit i kvalitetsredovisningen och 
beaktar i nämndens arbete med intern kontroll och mål för 2022. 

Röstförklaring 
Anna Koskela Lundén (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 2). 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetsredovisningen syftar till att ge en bild av måluppfyllelse och kvalitet inom 
utbildningsnämndens områden förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI. Kvalitetsredovisningen ska ge underlag för styrning 
och utveckling i verksamheterna och utgå från principerna i kommunens styrmodell.  
 
Den samlade bedömningen är att kvaliteten i verksamheterna i det stora hela är god, men att 
det finns några utvecklingsområden som identifieras i redovisningen som kan förbättra 
resultat, måluppfyllelse och kvaliteten ytterligare. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Kvalitetsredovisning för utbildningsnämndens verksamheter 2020 
 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
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§ 52 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden: 
 

• Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-04-20–2021-05-24. 
• Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 2020-11-26–2020-12-07. 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-06-01  Röstförklaring UN   Ärende: UN-2021/4 

 

 

 

 
I enlighet med Mål och budget uppdras nämnderna att motta ekonomisk 

uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Prognoserna visar ekonomiska 

fluktuationer under året i en verksamhet som mår bäst av långsiktiga satsningar. 

Det vore önskvärt att få till en periodicitet som bättre harmonierar med nämndens 

verksamhet. 

 

 

Anna Koskela-Lundén 

Liberalerna 
 

 
 



 
 

 

Röstförklaring Kvalitetsredovisning utbildningsnämndens verksamhet 
UN – 2021/134 
 
 
Kvalitetsredovisningen av kommunens kärnverksamhet i utbildningsnämnden ger för 
handen att det ekonomiska läget kommer fortsatt innebära minskade resurser till 
Utbildningsnämndens verksamheter. 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. 
Sammantaget kommer detta att ställa stora krav på verksamheterna. 
Vi liberaler har länge flaggat för att minskade resurser i form av lägre uppräkning och 
sparbeting kommer att innebära ytterligare nedskärningar i en verksamhet som är i 
stort behov av ökade resurser. Tidigare sparbeting har inneburit nedläggning av 
nattis, indragna busskort för elever som väljer skola utanför kommunen och 
nedläggning av förskolor.  
Vi står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Mot den 
bakgrunden är det ännu viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare. Besparingar och 
nedskärningar får negativa konsekvenser på arbetsmiljö med ökad stress som följd 
vilket kan leda till högre personalomsättning som i förlängningen skapar oro i 
barngrupper.  
Skolverket lyfter i sina allmänna råd att utbildningsnivån hos personalen spelar en 
stor roll. I förskolans allmänna råd tydliggörs hur förskolan systematiskt bör följa 
upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta är en 
viktig grundbult för att höja kvaliteten i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Det 
ekonomiska läget kommer fortsatt innebära minskade resurser till 
Utbildningsnämndens verksamheter. Barngrupperna i förskolan riskerar att öka och 
personaltätheten i såväl förskolan som grundskolan att minska. 
 
Vidare är vi oroade över siffror gällande studiero. I årskurs 5 under 2020 anger 67 
procent av eleverna att de upplever studiero på lektionerna vilket är en procentenhet 
lägre än föregående år. I årskurs 9 anger 68 procent av eleverna att de upplever 
studiero på lektionerna. Visserligen är siffran marginellt högre än förra året men 
resultatet är inte tillfredställande. Lugn och ro på lektionerna är en förutsättning för 
att inlärning ska kunna ske. Ökande grupper med lägre lärartäthet som en 
konsekvens av minskade resurser  
 
Vi behöver i kommande budgetarbete skapa utrymmer för att verksamheten inte ska 
utsättas för varken besparingskrav eller effektiviseringsbeting. Vi understryker att den 
andra att satsen ” 2. - Utbildningsnämnden använder det resultat som framkommit i 
kvalitetsredovisningen och beaktar i nämndens arbete med intern kontroll och mål för 2022” 
kräver att nämnden ges inte bara bättre uppräkning utan även utökade ramar för 
ökad måluppfyllelse.  
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