
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (9)  

Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

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

Förvaringsplats för protokoll 
Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18, Knivsta 
 

  Sista datum för överklagan 
2021-05-27  

 

Datum när anslaget sätts upp 
2021-05-06 

 Datum när anslaget tas ner 
2021-05-28 

 

 

 
 
  

Sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Tid: Tisdag den 27 april 2021, kl. 14:45-17:55. 
Plats: Distanssammanträde via Zoom. Mötesrum i kommunhuset är 

Kvallsta. 
Samtliga ledamöter och ersättare deltog på distans. 

Beslutande: Maria Fornemo (V), mötesordförande 
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) 
Oscar Hahne (KD) ersätter Jimmy Lagberg (SD) 

Ersättare: Helen Wahlström (MP) §§ 27–37 
 

Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 27–39 
Övriga deltagare: Tapio Liimatainen, utbildningschef 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsan 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom §§ 27–35 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef §§ 29–33 
 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
signaturer 

Protokollet justeras digitalt den 5 maj 2021 av: 
Maria Fornemo (V), mötesordförande 
Anna Koskela-Lundén (L), justerare 



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 2 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 
 

Justering 

Utbildningsnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt den 4 maj 2021 av mötesordföranden och Anna Koskela Lundén 
(L). 
 
 
§ 28 
 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 3 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29   Dnr: UN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden 2021  

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

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott om ca 430 000 kr. 
Underskott prognostiseras inom verksamheterna förskola och vuxenutbildning & SFI och 
överskott prognostiseras inom grundskola, grundsärskola och internt gymnasium. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-22 
Ekonomisk uppföljning per mars 
 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, och Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef 
grundskola, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 4 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30   Dnr: UN-2021/67 
 

Särskild uppföljning av utbildningsnämndens vårdgivaransvar  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner särskild uppföljning av utbildningsnämndens 
vårdgivaransvar. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med uppföljningen är att klargöra huruvida nämnden leder och följer upp det 
vårdgivaransvar som de i egenskap av huvudman har. Denna särskilda uppföljning har 
kontrollerat ledningssystem, patientsäkerhetsberättelse, journalhantering, arkivering, 
medicinskt- och psykologiskt vårdgivaransvar. Elevhälsans organisation och 
ansvarsfördelning har en tydlig struktur med stödjande uppdragsbeskrivningar. Det samlade 
ansvaret för den centrala elevhälsan skapar en likvärdighet mellan skolenheter, då 
kompetensutveckling och kvalitetsarbetet utifrån vårdgivaransvaret hålls samman.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Rapport 2021-03-29 
 
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsan, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Verksamhetschef elevhälsan 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 5 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31   Dnr: UN-2021/83 
 

Lokalförsörjningsplan utbildningsnämnden, förskola 2021–2030 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att anta Lokalförsörjningsplan för förskola och skola UN 
2021–2030. 
 
2. Utbildningsnämnden överlämnar Lokalförsörjningsplan förskola UN 2021–2030 till 
kommunstyrelsen och Kommunfastigheter för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utifrån befolkningsprognosen från november 2020 arbetat fram en 
lokalförsörjningsplan som redovisar en behovsbedömning av platser och lokaler för förskola 
under planeringsperioden 2021–2030. 
 
Planens syfte är att möta de krav som ställs på kommunens planering i ett växande Knivsta. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun Förskolor 2021–2030 
 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfastigheter  
 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32   Dnr: UN-2021/84 
 

Gredelby förskola – svar till kommunstyrelsen 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden anser att det är möjligt att tomställa Gredelby förskola till hösten 
2022. 
 
2. Utbildningsnämndens prognos visar att de borttagna förskoleplatserna behöver vara 
ersatta till januari 2026. 

Röstförklaring 
Oscar Hahne (KD) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 1). 
 
Anna Koskela Lundén (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 2). 

Sammanfattning av ärendet 
Gredelby förskola har enligt Kommunfastigheter ett mycket stort underhållsbehov de 
närmaste åren. Sammantaget anser Kommunfastigheter att det inte är ekonomiskt hållbart 
att underhålla förskolan, utan den bästa lösningen är att riva den nuvarande byggnaden och 
starta en utredning för nyproduktion. Kommunstyrelsen har uppmanat utbildningsnämnden 
att utreda möjligheten att tomställa förskolan. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
Skrivelse från Kommunfastigheter 2020-12-07 
Lokalförsörjningsplan utbildningsnämnden förskola 2021–2030 
 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfastigheter 
Lokalförsörjningschef 
 
  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33   Dnr: UN-2021/108 
 

Fördelning skolmiljarden – inriktningsbeslut utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fördela av Skolverket tilldelade medel enligt följande: 

• Centrala elevhälsan, 300 000 kronor 
• Förstärkt sommarlovskola, 200 000 kronor 
• Administrativ förstärkning komvux, 100 000 kronor 
• Långsiktiga lärverktyg grundskola och Sjögrenska gymnasiet, 1 904 000 kronor. 

Röstförklaring 
Anna Koskela Lundén (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 3). 

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket delar 2021 ut skolmiljarden som ska bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-
pandemin. Konsekvenserna av pandemin är svåra att definiera, men vi tror att vi behöver 
stärka elevers förutsättningar för lärande ur ett långsiktigt perspektiv och detta i form av 
långsiktiga lärverktyg. Vidare ser vi behov av mer kortsiktiga åtgärder som exempelvis 
förstärkning av elevhälsan, sommarlovsskola och administrativt stöd till vuxenutbildningen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-20 
 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, och Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef 
grundskola, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
 
 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 16.05–16.17.  



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 8 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 
 

Mål och ekonomiska ramar 2022–2025 

Sammanfattning 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, och Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef 
grundskola, informerar. 
 
 
 
§ 35 
 

Anmälda kränkande behandlingar 

Sammanfattning 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, informerar. 
 
 
 
§ 36 
 

Mottagande av elever på HVB-hem 

Sammanfattning 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar. 
 
 
 
§ 37 
 

Covid-19-läget 

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



 
 

 
  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 9 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 
 

Aktuellt från förvaltningen 

Sammanfattning 
Margareta Dahlin, verksamhetschef grundskola/särskola, informerar. 
 
 
 
§ 39 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till utbildningsnämnden: 
 

• Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-03-09–2021-04-19. 
• Lista över diarieförda ordförandebeslut 2021-03-16–2021-04-26. 
• Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 2021-01-11–2021-02-17. 

 



 
2021-04-27

Röstförklaring

UN-2021/84 

 
Gredelby förskola - svar till kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen om möjligheten a7 tomställa Gredelby 
förskola 

Kristdemokraterna ställer sig bakom besluten a3 meddela kommunstyrelsen följande: 

1. Utbildningsnämnden anser a3 det är möjligt a3 tomställa Gredelby förskola =ll hösten 
2022.  

2. Utbildningsnämndens prognos visar a3 de bor3agna förskoleplatserna behöver vara 
ersa3a =ll januari 2026.  

Tjänsteskrivelsen ger vid handen a3 det närmast bara finns en åtgärd, nämligen rivning och 
nybyggna=on. Vi vill med denna rösJörklaring förtydliga a3 vi genom de3a beslut inte tagit 
ställning =ll vad som är den nästkommande åtgärden för Gredelby förskola, för oss är det 
forJarande en öppen fråga om renovering eller rivning. 

Oscar Hahne (KD) 



 

 

 

Gredelby förskola   Röstförklaring UN-2021/184 

 

 

Gredelby förskolas framtid har varit uppe på utbildningsnämndens dagordning vid ett flertal 

tillfällen. Det har framkommit att lokalerna inte är anpassade för att bedriva verksamhet 

utifrån förskolans nya läroplan. Det fattas även arbetsplatser för personaler och utöver det 

saknas flexibla lösningar gällande möjligheter att bedriva verksamhet för mindre barngrupper. 

Utöver det har det framkommit att ventilationssystemet är i behov av renovering.  

Vi liberaler har full förståelse för ovanstående, men understryker att ärendet vi idag tog beslut 

om endast gällde huruvida det var hypotetiskt möjligt att tomställa lokalen till hösten 2022 

samt när vi utifrån underlag känt för oss kommer ha behov av nya lokaler 2026.  

Beslutet gällande datum för ersättningslokaler är förknippat med osäkerhet gällande 

inflyttning, barngruppernas framtida storlek, nyetablering av fristående aktörer eventuella 

förlängningar av tillfälliga lov att drifta förskolor för att nämna några. Mot den bakgrunden 

anser vi att man bör invänta ytterligare underlag innan man går vidare med ett beslut att 

tomställa och därmed flytta barngrupper.  

 

 

Anna Koskela-Lundén (L) 

2:e vice ordförande Utbildningsnämnden 



 

 

 

 

 

Fördelning skolmiljarden – Inriktningsbeslut utbildningsnämnden  

Röstförklaring UN-2021/108 

I maj 2020 lade vi liberaler ett initiativärende i utbildningsnämnden för att kartlägg behovet 

av kompensatoriska insatser i skolan.  

Covid-19 har påverkat hela samhället så även utbildningsnämndens verksamhet. Gymnasieun-

dervisningen har nu under ett drygt år bedrivits växelvis på distans och arbetsbelastningen har 

varit stor på personalen i kommunens grund och förskolor. I många fall rapporteras om en 

sjukfrånvaro på över 25 %. Även sjukfrånvaron bland eleverna har i sedan Covid-19 utbrottet 

varit hög. 

Vi är mycket glada över skolmiljarden och de medel som nu utgår som riktade medel till ut-

bildningsnämndens verksamhet. 

Situationen har på många sätt berört och påverkat förutsättningarna för kontinuitet i undervis-

ningen. Skolan ska vara kompensatorisk och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att 

lyckas med sina studier. 

I dagsläget erbjuds redan sommarskola för elever som inte klarar kunskapskraven i åk 9. Men 

det fanns inget förslag på hur eller om stöd ska ges till elever i övriga årskurser. Vi efterfrå-

gade detta i vårt initiativärende redan i maj förra året och är mycket nöjda med att det finns en 

plan för det nu.  

Liberalerna ville uppmana enheterna att göra en kartläggning av behovet för kompensatoriska 

utbildningsinsatser för alla elever, även i lägre åldrar. Dessa insatser behövdes för att ge ele-

verna bästa möjliga förutsättningar att klara av nästa årskurs. Även detta finns nu med i det 

förslag som röstades igenom under nämndmötet.  

 

Anna Koskela-Lundén (L) 

2:e vice ordförande Utbildningsnämnden  
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