
PROTOKOLL 1 (8) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-12 §§ 71-81

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Sista datum för överklagan 2021-11-13 

Datum när anslaget 
sätts upp 

 Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18 
Knivsta 

2021-10-23 Datum när anslaget tas ner 2021-11-14 

Sammanträde med Utbildningsnämnden 

Tid: Tisdag den 12 oktober 2021, kl. 08:30-11.50  

Plats: Sal Tilas, plan 3, Knivsta kommunhus  

Samtliga ledamöter och ersättare deltog på plats. 

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) 

Mimmi Westerlund (KD), ersätter Jimmy Lagberg (SD) §§ 73-81 

Ersättare: Olivia Bergström (M) 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare 

Övriga 

deltagare: 

Se nästa sida.  

Justering, se 

sista sidan för 

justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 19 oktober 2021 av: 

Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande  

Anna Koskela Lundén (L), justerare  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare: 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola  
Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola  
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Ingela Nannström, chef för måltidsverksamheten 
Maria Nordberg, förvaltningsekonom  
Ksenia Etibarsson, upphandlare § 73 
Anna-Lena Persbacke, enhetschef elevhälsa 
Karin Jonsson Bäckström, Skolsköterska  §§ 73 - 76 
Maria Karlsson, ordförande Lärarnas Riksförbund förening Knivsta  
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§ 71 

Justering 
 

Protokollet justeras den 19 oktober 2021 av ordförande och Anna Koskela-Lundén (L)  
 
§ 72 
 

Godkännande av dagordning 
 

Dagordningen godkänns utan tillägg.  
 
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. 
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§ 73   Dnr: UN-2021/215 
 

Upphandling av transport av måltider 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner att Knivsta kommun ska påbörja en upphandling av 
transport av måltider mellan tillagningskök och mottagningskök på skolor, förskolor och 
fritidshem samt fritidsklubben. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommuns skolmåltidsverksamhet är i behov av en leverantör för transporter av 
varma och kalla måltider samt i förekommande fall tillbehör. 
Transporter ska ske mellan tillagningskök och mottagningskök på skolor, förskolor och 
liknande. I uppdraget ska ingå även returtransporter av tom utrustning. 
Transport av måltider till skola och förskola, fritidshem samt fritidsklubben ska ske främst 
terminstid men transporter ska förekomma även i viss omfattning utanför terminstid och 
under skollov. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-09  

Körschema och priser  

Ksenia Etibarsson, upphandlare, informerar  

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

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per augusti 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner en verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

utbildningsnämnden med de ändringar som framkommit på sammanträdet. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för 

kännedom.  

Yrkande  
Bengt-Ivar Fransson yrkar på bifall med de ändringar som framkommit på sammanträdet. 

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag med eget tilläggsyrkande är huvudförslag, ställer 
huvudförslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott om 379 tkr. Resultatet per 
den 31 augusti 2021 är 20,5 mkr, vilket till stor del är kopplat till semesterlöneskulden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per augusti 2021 

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Akten 
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§ 75   Dnr: UN-2021/221 
 

Uppdrag att ta fram ett förslag till gemensamt trygghetsprogam för de kommunala 
utbildningsverksamheterna i Knivsta kommun 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ett 
gemensamt trygghetsprogram för de kommunala utbildningsverksamheterna i Knivsta 
kommun, samt att återrapportering sker den 8 februari 2021, innan färdigställande.  

Yrkande  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar på bifall med tillägget att förvaltningen återrapporterar arbetet i 
februari, innan färdigställande.  

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag med Mimmi Westerlunds (KD) tilläggsyrkande är 
huvudförslag, ställer huvudförslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
I dag finns det inget kommungemensamt trygghetsprogram för våra kommunala 
utbildningsverksamheter. Ett respektfullt bemötande och arbetsro skapas genom tydliga 
rutiner och gemensamt förhållningssätt enligt skolledarna. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-21 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Utbildningskontoret  
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§ 76 

Hälsosamtal 
 
Anna-Lena Persbacke, enhetschef elevhälsa, och Karin Jonsson Bäckström, skolsköterska, 
informerar.  
 
§ 77 

Extraordinärt stöd  
 
Anna-Lena Persbacke, enhetschef elevhälsa, informerar.  
 
§ 78 
 
Effektivisering av Måltidsverksamheten kopplad till 
Agenda 2030. 
 
Ingela Nannström, chef för måltidsverksamheten, informerar.  
 
§ 79 
 
Aktuellt från förvaltningen 

Omkostnader för skadegörelse  
Tapio Liimatainen, utbildningschef, och Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef 
grundskola, informerar.  
 
§ 80 
 
Covid-19-läget 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
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§ 81 
 

Anmälan av delegationsbeslut –  

Utbildningsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden:  

 

 - Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-08-31 – 2021-10-04 
 

 - Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 2021-06-18–2021-09-08. 
 
 


