
 
 

 

  PROTOKOLL 1 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07 §§ 82-
99  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll  Centralvägen 18 

741 75 Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-01-06 

Datum när anslaget sätts upp 2021-12-16 Datum när anslaget tas ner 2022-01-07  

 

Sammanträde med Utbildningsnämnden 

 
Tid: Tisdag den 7 december 2021, kl. 14:45-19.10 

Plats: Sal Kvallsta, plan 3, Knivsta kommunhus  

 

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) 

 

Ersättare: Olivia Bergström (M)  

Mimmi Westerlund (KD) 

Helen Wahlström (MP) 

 

Helen Wahlström (MP), Mimmi Westerlund (KD), Matilda Hübinette 

(KNU) deltar på distans, resterande ledamöter och ersättare deltar på 

plats.  

 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

 

Övriga 

deltagare: 

Se nästa sida.  

 

 

Justering, se 

sista sidan för 

justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 14 december 2021 av: 

Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande  

Anna Koskela Lundén (L), justerare  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 2 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga deltagare: 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola  
Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola  
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom  
Maria Karlsson, ordförande Lärarnas Riksförbund förening Knivsta §§ 82-88 
Johanna Lindqvist, rektor Thunmanskolan § 84 
Anna Hammarhjelm, rektor Ängbyskolan § 84  
Cecilia Skarke, skolchef för- och grundskolor Cedergrenska AB § 87 
Sofia Rosmark, ordförande Knivsta friskola ekonomisk förening § 87   



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 3 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 

Justering 

Protokollet justeras digitalt senast den 14 december av Bengt-Ivar Fransson, ordförande och 
Anna Koskela-Lundén, justerare.  

 

§ 83 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Anna Koskela-Lundén (L) väcker två ledamotsinitiativ (Långa väntetider för att komma ut på 
språkpraktik samt Handledning för agerande vid akuta våldssituationer och pågående dödligt 
våld) som läggs till sist på dagordningen.  

Ärende 7, Margarethaskolan, ska vara ett beslutsärende.  

Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. Långa väntetider för att komma ut på språkpraktik  
 

Reservationer  

Kristoffer Olofsson (S), Anna Koskela-Lundén (L), Maria Fornemo (V) reserverar sig till 
förmån för Maria Fornemos (V) yrkande.  

Yrkanden   

Maria Fornemo (V) yrkar att ärende 7, Margarethaskolan ska behandlas som ett 
informationsärende, med bifall från Kristoffer Olofsson (S) och Anna Koskela- Lundén (L) 
(skriftligt yrkande, protokollsbilaga 1).   

Bengt-Ivar Fransson (M) och Johan Eskhult (C) yrkar bifall på utsänd dagordning. 

Maria Fornemo (V) yrkar på omröstning. 

Ordförande frågar om nämnden vill genomföra en omröstning om beslutet och finner att 
nämnden vill det.  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 4 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Omröstning  

De ledamöter som bifaller ordförandens yrkande röstar JA 

De ledamöter som bifaller Maria Fornemos (V) yrkande röstar NEJ   

Maria Fornemo (V), Anna Koskela-Lundén (L) och Kristoffer Olofsson (S) röstar NEJ. 

Bengt-Ivar Fransson (M), Johan Eskhult (C), Matilda Hübinette (KNU) och Ronald Westman 
(SD) röstar JA.  

Med 4 JA-röster mot 3 NEJ-röster, beslutar nämnden i enlighet med ordförandens yrkande.  

Ajournering  

Ordföranden ajournerar mötet en kort stund under ärendet.  

  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 5 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 84 

Information om betyg och resultat  
 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola och gymnasium, Johanna Lindqvist, 
rektor Thumanskolan och Anna Hammarhjelm, rektor Ängbyskolan, informerar.   



Utbildningsnämnden PROTOKOLL 6 (21) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85 Dnr: UN-2021/248 

Verksamhetsplan och internbudget för utbildningsnämnden 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Verksamhetsplanen för utbildningsnämnden för 2022 godkänns.

2. Bidrag för budgetår 2022 fastställs för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt styrkort 2.

3. Resursfördelningen för budgetår 2022 fastställs för förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt
styrkort 1, 2 och 3.

4. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Reservationer 

Anna Koskela-Lundén (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande (skriftlig röstförklaring, 
protokollsbilaga 2).  

Yrkanden 

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

Anna Koskela Lundén (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag 2021-08-23. 

Särskilda yttranden 

Mimmi Westerlund (KD) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 3). 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkanden mot avslag var för sig och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 

2022. I verksamhetsplanen beskrivs förutsättningarna i budgeten. 



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 7 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ett tillägg på 5 750 tkr har gjorts på grundskolans budget då motsvarande summa finns 
avsatt i KS:s budget avseende 1:1 för grundskolan. Nämnden räknar därmed med att 
summan kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2022 och kommer skolorna tillgodo. 
 
För förskola och grundskola har en internbudget 2022 sammanställts med beräknade bidrag 
per barn/elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1, 2 och 3. 
 

Övriga underlag för beslut 
Verksamhetsplan UN 2022 
Styrkort 1 Förskola 2022 
Styrkort 2 Förskola 2022 
Styrkort 3 Förskola 2022 
Styrkort 1 Grundskola 2022 
Styrkort 2 Grundskola 2022 
Styrkort 3 Grundskola 2022 
 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, och Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 
 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 8 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 86   Dnr: UN-2021/254 
 

Revidering av regler och avgifter för förskola annan pedagogisk verksamhet 
fritidshem och fritidsklubb  

Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna det reviderade förslaget av Regler och avgifter för förskola, annan 
pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer utsänt förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till 
beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Revideringen är en uppdatering av ett tidigare dokument. En fullständig genomgång har 
gjorts för att göra dokumentet mer lättillgängligt. En del innehållsförändringar har även gjorts. 
Dessa redovisas i pdf:en med titeln ”20211105 Regler och avgifter för förskola, annan 
pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb med markerade ändringar”. 

Underlag för beslut 
- ”20211105 Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem 

och fritidsklubb” 
- ”20211105 Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem 

och fritidsklubb med markerade ändringar” 
- Tjänsteutlåtande 2021-11-10 

 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 

 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 9 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 87   Dnr: UN-2021/264 
 

Margarethaskolan 

Utbildningsnämndens beslut 
 

1. Utbildningsnämnden ser positivt på Cedergrenska AB:s ansökan till Skolinspektionen 

som ny skolhuvudman för Margarethaskolan.  

 
2. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att svara Skolinspektionen vid 

förfrågan om Cedergrenska AB:s övertagande av Margarethaskolan enligt 

beslutspunkt 1.  

Reservationer  

Kristoffer Olofsson (S) och Maria Fornemo (V) reserverar sig mot beslutet (skriftlig 
reservation, protokollsbilaga 4) 

YrkandenF 

Bengt-Ivar Fransson (M), Matilda Hübinette (KNU) och Johan Eskhult (C) yrkar bifall till 
utsänt förslag till beslut.  

Maria Fornemo (V) yrkar i första hand avslag till utsänt förslag till beslut. Om förslaget avslås 
yrkar hon att förvaltningen ska bereda frågan om huruvida ett kommunalt övertagande är 
möjligt.  

Kristoffer Olofsson (S) yrkar avslag på utsänt förslag till beslut.   

Särskilda yttranden 

Helen Wahlström (MP) lämnar in ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 5). 

Propositionsordning och omröstning  

Ordföranden säger att beslut ska ske genom omröstning.    

De ledamöter som bifaller utsänt förslag till beslut JA 

De ledamöter som vill avslå utsänt förslag till beslut röstar NEJ   

Maria Fornemo (V) och Kristoffer Olofsson (S) röstar NEJ. 

Bengt-Ivar Fransson (M), Johan Eskhult (C), Matilda Hübinette (KNU), Ronald Westman 
(SD) och Anna Koskela-Lundén (L) röstar JA.  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 10 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Med 5 JA-röster mot 2 NEJ-röster, beslutar nämnden i enlighet med utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Margarethaskolan har drivits som ett föräldrakooperativ sedan 2000 med en god 
verksamhet. I takt med att verksamheten har vuxit har det blivit allt svårare för 
föräldrakooperativet att utveckla verksamheten på ett önskvärt sätt. Av den anledningen har 
Margarethaskolan vänt sig till Cedergrenska AB för ett övertagande av verksamheten.  

Cedergrenska AB kommer att få presentera sig på nämndmötet den 7/12. För mer 
information om Cedergernska AB se https://www.cedergrenska.se/ 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
Cedergrenska ingår avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Margarethaskolan 
 
Cecilia Skarke, verksamhetschef för- och grundskola Cedergrenska AB, Sofia Rosmark, 
ordförande Knivsta friskola ekonomisk förening och Tapio Liimatainen, utbildningschef, 
informerar.  
 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Utbildningskontoret  
 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 11 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 88   Dnr: UN-2021/249 
 

Prislista Sjögrenska gymnasiet 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa ersättning för Sjögrenska gymnasiet 2022 enligt 
bilaga 1, samt att fastställa interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet 2022 
enligt bilaga 2. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Grundpengen till Sjögrenska gymnasiet 2022 har räknats upp jämfört med 2021 med 1,3 % 
för de fyra nationella lärlingsprogrammen samt IMA och IMS (introduktionsprogram 
individuellt alternativ och språkintroduktion) och med 3,3 %-5,4 % för programmen IMY och 
IMV (yrkesintroduktion och programinriktat val). Uppräkningen är högre för de sistnämnda 
programmen pga högre kostnader förenade med dessa program och som i ett led att få en 
prisbild som motsvarar Uppsalas gymnasieskolor bättre. Medel för kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) ingår inte längre som tillägg i pengen utan ges som ett anslag till det 
interna gymnasiet då det är ett ansvar för kommunens alla ungdomar. Grundpengen för IKE 
har på motsvarande sätt räknats upp med 1,3 % för alla lärlingsprogram och 
introduktionsprogram och med 3,3 %-5,4 % för alla program med yrkesintroduktion och 
programinriktat val. 
 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
 
Maria Nordangren, förvaltningsekonom, och Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 12 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 89   Dnr: UN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per oktober för Utbildningsnämnden 2021  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 2021 
per oktober. 
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Reservationer 

Anna Koskela-Lundén reserverar sig till förmån för eget yrkande.   

 

Yrkanden  

Anna Koskela-Lundén (L) tilläggsyrkar att nämnden ska ge skolchefen i uppdrag att 
kommunicera överskottet i nämnden med verksamheten både fristående och kommunala. 
Uppmana enheterna att inkomma med önskemål gällande inköp.  

Matilda Hübinette (KNU) yrkar bifall till Anna Koskela-Lundéns tilläggsyrkande. 

Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar avslag på Anna Koskela-Lundéns tilläggsyrkande.  

 

Propositionsordning och omröstning  

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och säger att beslut ska ske 
genom omröstning.    

De ledamöter som bifaller utsänt förslag till beslut röstar JA 

De ledamöter som vill avslå utsänt förslag till beslut med Anna Koskela-Lundéns 
tilläggsyrkande röstar NEJ   

Anna Koskela-Lundén (L) och Matilda Hübinette (KNU) röstar NEJ. 

Bengt-Ivar Fransson (M), Johan Eskhult (C), Ronald Westman (SD), Maria Fornemo (V) och 
Kristoffer Olofsson (S) röstar JA.  

Med 5 JA-röster mot 2 NEJ-röster, beslutar nämnden i enlighet med utsänt förslag till beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott om 2 456 tkr. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-26 
Ekonomisk uppföljning per oktober 
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Maria Nordangren, förvaltningsekonom, och Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
 
Ajournering  
 
Ordförande ajournerar nämnden en kort stund under ärendet.  
 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 14 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 90   Dnr: UN-2021/258 
 

Införande av IST retroaktiv avgiftskontroll  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner införandet av IST retroaktiv avgiftskontroll från och med 
2022. 

Yrkanden 

Bengt-Ivar Fransson (M), Anna Koskela-Lundén (L) och Maria Fornemo (V) yrkar bifall.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer utsänt för slag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett införande av IST retroaktiv avgiftskontroll ger möjlighet att säkerställa att vårdnadshavare 
i Knivsta kommun har rätt avgift för sina förskoleplatser. Likvärdigheten säkras genom den 
retroaktiva avgiftskontrollen.  
Införandet av IST retroaktiv avgiftskontroll är också ett led i att digitalisera administrationen 
på Utbildningskontoret på ett genomtänkt sätt. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-15 

Offert bifogas. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
§ 91   Dnr: UN-2021/262 
 

Beslut om att inrätta ett ungdomsfullmäktige 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningskontoret i uppdrag att skapa ett 
ungdomsfullmäktige bestående av elevrådsordföranden från samtliga grund- och 
gymnasieskolor i Knivsta kommun. 

Yrkanden 

Bengt-Ivar Fransson (M), Matilda Hübinette (KNU) och Anna Koskela-Lundén (L) yrkar bifall.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

De senaste årens undersökningar i åk 5 och 9 visar att vi i Knivsta har en nedåtgående trend 
gällande delaktighet rörande undervisningen. Endast 60% av eleverna i åk 5 och 45% av 
eleverna i åk 9 anser att de kan vara med och påverka arbetssättet i skolan. Vi har samma 
nedåtgående trend gällande trivseln i skolan där 65% i åk 5 respektive 55%  i åk 9, tycker att 
skolarbetet är intressant. Siffrorna är ytterligare 10% lägre per grupp när de tillfrågas om 
skolans förmåga att göra dem nyfikna på ny kunskap.  

Den senaste Liv och hälsa Ung undersökningen visar att endast 15% av pojkarna och 20% 
av flickorna anser sig kunna påverka närsamhället. Mindre än var fjärde elev i åk 7, åk 9 och 
åk 2 på gymnasiet uppger sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i 
kommunen.  

Dessa siffror kan vara en del av förklaringen till att endast 21% av eleverna i åk 7 vill vara 
med och påverka medan siffran för åk 9 och åk 2 på gymnasiet är 28% respektive 25%. 
Detta är en stor utmaning för vårt demokratiska samhälle och något vi behöver utveckla. Ett 
sätt att öka elevers delaktighet rörande framför allt frågor som berör närsamhället kan vara 
att starta ett ungdomsfullmäktige 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret 
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§ 92   Dnr: KS-2021/462 
 

Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) -Inrätta ett ungdomsfullmäktige  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
 
2021-06-09 anmäldes motionen ”Inrätta ett kommunfullmäktige” från Lennart Lundberg 
(KNU) till kommunfullmäktige och överlämnades sen till utbildningsnämnden för yttrande.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
Yttrande från utbildningsnämnden  
Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
KS 
 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 93   Dnr: UN-2021/271 
 

Intern kontrollplan 2022 för utbildningsnämnden  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utbildningsnämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 2022. 

2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
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 2022 är Skolplikt och det kommunala 
aktivitetsansvaret under Covid 19-pandemin och Rutiner för kriser och särskilda händelser. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-25 

Intern kontrollplan 2022 för utbildningsnämnden.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Huvudmän/rektorer i tillsynsplanen  
 
 
 
 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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§ 94    
Aktuellt från förvaltningen 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
 
§ 95   
KS budgetdag 1  
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
 
 
§ 96    
Medarbetarpulsen 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
 
 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 19 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 97   Dnr:  

Anmälan av delegationsbeslut - Utbildningsnämndens beslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden: 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-10-04-2021-11-29  

- Förteckning över delegationsbeslut vuxenutbildning 2021-09-09 – 2021-11-15  

- Förteckning över delegationsbeslut skolskjuts 2019-04-01 – 2019 04-30, 2020-06-01 – 
2021-10-31  

 
 
  



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 20 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 98  
 
Ledamotsinitiativ från KD och L: Handledning för agerande vid akuta våldssituationer 
och pågående dödligt våld (PDV) 
 
Ledamotsinitiativet är anmält till nämnden (protokollsbilaga 6).   



 
 

 

  Utbildningsnämnden 
 

PROTOKOLL 21 (21)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 99  
 
Ledamotsinitiativ från L: Långa väntetider för att komma ut på språkpraktik 
 
Ledamotsinitiativet är anmält till nämnden (protokollsbilaga 7).  



Skriftligt yrkande från Vänsterpartiet 

Förslag till beslut: 

1 Utbildningsnämnden ser positivt på Cedergrenska ABs ansökan till Skolinspektionen som ny 

skolhuvudman för Margarethaskolan. 

2 Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att svara Skolinspektionen vid förfrågan 

om Cedergrenska ABs övertagande av Margarethaskolan enligt beslutspunkt 1. 

Vänsterpartiet yrkar att punkten 9, som är en beslutspunkt angående Margarethaskolan, görs om till 

en informationspunkt eftersom underlag saknas för hur Cedergrenska ABs övertagande av 

Margarethaskolan kan komma att påverka den kommunala verksamheten. Dessutom hade inte 

heller Margarethaskolan självt fattat beslut om huruvida man ville att Cedergrenska skulle överta 

verksamheten så sent som dagen innan (6 december) nämnden skulle äga rum. Cedergrenska svarar 

visserligen på nämndens frågor under nämndmötet den 7 december, men Vänsterpartiet kan inte se 

att ärendet är av så brådskande natur att det är nödvändigt att fatta beslut vid sittande bord. 

Protokollsbilaga 1 



Röstförklaring Dnr: UN-2021/248 

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2022 

På utbildningsnämndens möte den 7 november 2021 röstade vi för vår egen budget som lades 
fram i Kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2022. Vi befinner oss mitt i en pandemi och 
majoriteten har tidigare år både belagt utbildningsnämndens verksamheter med både 
effektiviseringsbeting och lägre indexering vilket inneburit att man i inte fått kompensations 
för de kostnadsökningar som varit. Detta har även inneburit att man inte prioriterat att följa 
den löneutveckling som skett. Konsekvenserna märks redan idag när kommunen vid 
nyrekrytering inte alltid har möjlighet att matcha intilliggande kommuners löner. Särskilt 
besvärande blir det i en tid när kompetensförsörjning är en utmaning. Det är viktigt med andra 
ord att vara en intressant arbetsgivare som erbjuder inte bara attraktiva löner utan också en 
hållbar arbetsmiljö med tillräckliga resurser både till utbildningsmaterial, hög lärartäthet samt 
behörig personal.     

I verksamhetsberättelsen för 2021 ser vi i 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. 
Detta är alarmerande då personaltäthet ses som en framgångsfaktor för att skapa en trygg och 
lärandemiljö.  Liberalernas budget hade inneburit en ökad ram för verksamheten med 6,1 
miljoner. Det hade inneburit en förstärkning på personalsidan med fler vuxna per barngrupp, 
ökade resurser inom specialpedagogik samt mer resurser till läromedel. Våra barn måste få 
bästa möjliga förutsättningar till en lyckad skolgång.   

Liberalerna i Knivsta 
Anna Koskela-Lundén 
Liberal 
2:e vice ordförande utbildningsnämnden 
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Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2022 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Tyvärr kan vi konstatera att den styrande majoriteten konsekvent har skurit ned på skolor och 

förskolor. Dessutom är de redovisade skillnaderna i resultat verksamheter emellan oförsvarligt. Om 

Kristdemokraternas budget hade antagits av kommunfullmäktige hade utbildningsnämnden haft 15 

miljoner kronor ytterligare att lägga på sina verksamheter. Nämndens mål och prioriterade uppdrag 

hade då också sett annorlunda ut.  

Mot bakgrund av att Knivsta hamnade i botten (plats 241 av 290) när Lärarförbundet släppte sin 

rapport: Årets bästa skolkommun 2021, finns skäl till eftertanke när verksamhetsplanen för 2022 ska 

antas. 

Om Kristdemokraterna hade fått tjänstgöra vid detta möte hade vi yrkat: 

Att under avsnittet om utbildningsnämndens egna mål lägga till: 

 Öka personaltätheten i förskolan

 Öka personaltätheten i grundskolan

 Minska antalet barn per barngrupp i förskolan

 Minska klasstorlekarna i låg- och mellanstadiet

 Påbörja lönesatsningar för lärare

 Skapa tydliga kompetenskriterier för lärares löneutveckling

 Inrätta resursklass för barn med autism i åk 1-3

 Satsa på mer entreprenörsutbildning i samarbete med det lokala näringslivet

 Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid (”Nattis”)

 Utred arbetsmiljön i alla förskolor där bland annat ljudtrötthet och stress

ska mätas

Mimmi Westerlund 
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Röstförklaring / Reservation 

1 Vänsterpartiet ser inte positivt på Cedergrenska ABs ansökan till Skolinspektionen som ny 

skolhuvudman för Margarethaskolan. 

Vänsterpartiet yrkade inledningsvis att denna beslutspunkt skulle göras om till en informationspunkt 

då beslutsunderlag i form av analys för hur detta övertagande skulle komma att påverka kommunens 

verksamheter saknades. Vidare delgavs nämndens ledamöter viktig information om Cedergrenska 

under nämnden, varpå ingen tid gavs för ledamöterna att ta till sig och diskutera ärendet med sina 

respektive partier, utan nämnden förväntades fatta beslut i direkt anslutning till att informationen 

gavs, dvs vid sittande bord. 

Därutöver är Vänsterpartiet motståndare till vinstdrivande företag inom utbildningsverksamheten. 

Då Cedergrenska är ett vinstdrivande företag önskar Vänsterpartiet hellre ett kommunalt 

övertagande av Margarethaskolan. 

Mot bakgrund av ovanstående kan inte Vänsterpartiet ställa sig positivt till beslutet och reserverar 

sig mot beslutet. 

2 Vänsterpartiet reserverar sig även mot beslutet i punkt 2 med hänvisning till röstförklaringen i 

punkt 1. 
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Knivsta 2021 12 09

Särskilt yttrande från Miljöpartiet avseende punkt 9 Margarethaskolan, vid 

Utbildningsnämndens möte 2021 12 07. 

Miljöpartiet ställer sig negativ till ett övertagande av Margarethaskolan av ett aktiebolag. 

Miljöpartiet (MP) är positiva till alternativa driftsformer, tex föräldrakooperativ och idé-burna 

friskolor t.ex. med särskild pedagogisk inriktning. Det är berikande med en mångfald av skolor och 

kan ge elever och föräldrar fler valmöjligheter. Däremot vill vi inte att skolor ska drivas i vinstsyfte. 

Anledningen är att aktiebolagets syfte, enligt aktiebolagslagen, är att ägarna ska ges vinstutdelning 

och värdeökning på sina aktier. Verksamhetenssyfte är alltså primärt att generera vinst till 

aktieägarna. MP anser att de statliga medel som tilldelas skolor, i sin helhet ska gå till skolverksamhet 

och inte till vinst till ägare av aktiebolag 

Miljöpartiet anser också att ärendet forcerats fram till beslut utan att tillräckligt underlag funnits, 

punkten borde ändrats till ett informationsärende istället för beslutsärende. Anledningen är att 

bakgrundsinformation saknades i utsända handlingar om beslutspunkt 1 ”Utbildningsnämnden ser 

positivt på Cedergrenska ABs ansökan till Skolinspektionen som ny skolhuvudman för 

Margarethaskolan.” 

Information saknades i handlingarna: 

* om och i så fall hur ett övertagande förväntas påverka kommunen (dvs det som nämnden föreslås

yttra sig om)

* anledning att ett beslut skulle vara brådskande

* att det beslut som föreslogs (ett förtida yttrande) (punkt 1) skiljer sig från normala rutiner.

Helen Wahlström 

Miljöpartiet, Ersättare i utbildningsnämnden i Knivsta 
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2021-12-07 

Nämndinitiativ 

Utbildningsnämnden 

Handledning för agerande vid akuta våldssituationer 

och pågående dödligt våld (PDV)

Nyligen publicerade Dagens Nyheter en granskning som visar att fyra av tio skjutningar i 

Sverige sker nära förskolor och skolor. Det innebär att det finns en risk att barnen och 

personalen drabbas, direkt eller indirekt. För detta är det viktigt att ha en beredskap. 

I flera länder har det dessutom förekommit allvarligt väpnat våld i skolan, däribland väpnat 

våld med skjutvapen i USA, Tyskland och Finland. Väpnat våld i skolan kan också handla om 

användning av sprängmedel, farliga kemikalier, våld med knivar med mera. Ibland används 

en kombination av olika vapen. Vid de allra flesta skolor kommer det aldrig inträffa någon 

incident med väpnat våld, men eftersom väpnat våld kan leda till allvarliga konsekvenser i 

skolan finns skäl att ta frågan på allvar.  

Erfarenheten från andra länder visar att det är omöjligt att förutsäga i vilka områden och i 

vilken typ av skolor som väpnat våld kommer att inträffa. På senare år har vi sett allvarliga 

händelser av pågående dödligt våld även i skolor i Sverige. Händelser där en eller flera 

gärningspersoner attackerar en plats eller byggnad med syfte att skada så många som möjligt. 

Internationella studier visar att en PDV-händelse är kort. Ofta pågår den i cirka 15 minuter. 

Sannolikheten för en sådan händelse i Sverige bedöms till medelhög enligt Polismyndigheten 

och konsekvenserna vid sådana händelser är så pass allvarliga att det finns goda skäl att öva 

sin förmåga.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi utbildningsnämnden besluta: 

Att ta fram en handledning för agerande vid akuta våldssituationer och PDV vid Knivstas 

förskolor och skolor  

Att förvaltningen i sin uppföljning säkerställer att verksamheterna genomför övningar enligt 

plan 

Mimmi Westerlund (KD) Anna Koskela-Lundén (L) 
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Initiativärende UN December 21-12-07 

Goda språkkunskaper är en förutsättning för en lyckad integration. Knivsta kommun erbjuder 

och bedriver utbildning i svenska för invandrare, SFI. Språkutbildningen är viktig och en 

förutsättning för vidare arbete och vägen till egen försörjning. Eleverna är motiverade och ser 

fram emot språkpraktiken som är ett mycket viktigt komplement till språkutbildningen. I 

vissa fall är språkpraktiken även avgörande för att språkutveckling ska kunna ske, till 

exempel i de fall progressionen på SFI går långsamt kan en språkpraktik erbjuda språklig 

träning i samspel med andra medarbetare på arbetsplatsen.  

Väntetiden för att få sin språkpraktik beviljad och komma vidare ut på språkpraktik var 

tidigare tre månader och är idag uppe i sex månader. Att väntetiden redan tidigare var lång är 

allvarligt och att den nu blivit ännu längre anser vi vara väldigt bekymmersamt 

Vi yrkar på: 

- att ge skolchefen i förvaltningen i uppdrag att undersöka de bakomliggande orsakerna

till den långa väntetiden samt att till nämnden lämna en återrapport i ärendet.

Anna Koskela-Lundén 

Liberalerna Knivsta 
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