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 Utbildningsnämnden PROTOKOLL 2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17   Dnr: UN-2022/28 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för
utbildningsnämndens verksamheter 2021.

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

3. Beslutet ska justeras omedelbart.

Röstförklaringar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden uppvisar ett resultat på 10 493 tkr 2021. Förskolan har ett överskott pga 
lägre lönekostnader i samband med sjukfrånvaro och minskad kostnad för 
semesterlöneskuld samt att det har varit färre barn i åldersgrupp 1-3 år men fler i 
åldersgrupp 4-6 år som har en lägre peng och färre barn som har gått mer än 50 timmar. 
Grundskolan har ett överskott pga lägre kostnader för skolskjutsar och ett överskott i 
pengsystemet som bl a beror på högre försäljningsintäkter, positiv volymreglering och en 
effekt av kostnader gällande 2020 som inte har kommit. Däremot har de kommunala 
grundskolorna ett underskott pga färre elever där man inte har lyckats minska 
lönekostnaderna i motsvarande grad. Grundsärskolan har ett överskott då man har haft fler 
elever. Den interna gymnasieskolan har istället haft färre elever som tillsammans med lägre 
statsbidrag har resultaterat i ett underskott. Även VUX & SFI fick ett underskott efter ett ökat 
behov av utbildning där det fasta anslag som har erhållits inte har räckt till. 

Underlag för beslut: 
Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021. 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, och Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Revisorer  
Ekonomichef 



Röstförklaring Dnr: UN-2022/28 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2022 

Årsbokslutet för utbildningsnämnden visar på ett resultat på 10 493 tkr för 2021. Liberalerna 

anser att det är mycket olyckligt då verksamheten har uttryckt behov av investeringar och 

inköp av undervisningsmaterial. Det står även klart att andelen elever som behöver extra 

anpassningar ökar vilket även ställer större krav på verksamheten.   

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. I verksamhetsberättelsen och 

bokslut för 2021 ser vi även med oro att ökningen från 2019 till 2020 är oförändrad 2021. 

Tidigare besparingar inom nämnden har slagit hårt mot verksamheten och mot den 

bakgrunden är de oerhört olyckligt att medel som ska användas till kommunen 

kärnverksamhet inte har använts till det ändamålet. Istället har drygt 10 miljoner förts över 

till kommunens resultatutjämningssystem.  

Endast 88% av alla elever i åk 9  är behöriga till yrkesprogram och siffran för elever i åk 9 

som uppnått kunskapskraven är 81%. Även detta försämring från tidigare år då siffran låg på 

83%.   

Inom vuxen utbildningen är det endast 84% som uppnår betyget E. 

Vi önskar att den ekonomiska rapportering blir mer träffsäker så att medel kommer 

verksamheten tillgodo.  Speciellt mot bakgrund av att ökande krav på verksamheterna då allt 

fler elever fortsättningsvis uttrycker ökad oro och stress framför allt på högstadiet. 

Liberalerna i Knivsta  

Anna Koskela-Lundén  

Liberal  

2:e vice ordförande utbildningsnämnden 

Protokollsbilaga 1 
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