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Sammanträde med Utbildningsnämnden 

 

Tid: Tisdag den 13 december 2022, kl. 08:30- 12.15 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus  

Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M) Ordförande  

Maria Fornemo (V) 1:e vice ordförande 

Anna Koskela-Lundén (L) 2:e vice ordförande  

Johan Eskhult (C) 

Ronald Westman (SD) 

Mattias Norrby (KNU) 

Helen Wahlström (MP) ersätter  Kristofer Olofsson (S) 

  

Övriga deltagare: Se nästa sida.  

Mötessekreterare Stella Vallgårda  

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 20 december 2022 av: 

Anna Koskela-Lundén (L), justerare, och Bengt-Ivar Fransson (M) 



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare  
 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Jonas Andrae Johansson, högstadiechef 
Agata Viltelund, förskolechef  
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Anna-Lena Persbacke, enhetschef elevhälsan  
Karin Reuterdahl, verksamhetscontroller 
Geli Lytter, verksamhetscontroller § 98  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 
 

Justering 

 

Protokollet justeras den 20 december av Anna Koskela-Lundén (L), justerare och Bengt-Ivar 
Fransson (M), ordförande.  

§ 88 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med följande ändringar:  

Ärende 9, KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) flyttas till 

AME (Arbetsmarknads och Integrationsenheten),  bordläggs till nästkommande 
sammanträde med utbildningsnämnden.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 89    
 
KS budgetdag  
 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar.  
 
§ 90    
 
Gymnasieskola i fristående regi  
 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
 
§ 91    
 
Medarbetarpulsen  
 
Camilla Estlind, HR-partner, informerar.  
 
§ 92    
 
Aktuellt från förvaltningen 
 
Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 93   Dnr: UN-2022/229 

Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

1. att fastställa bidrag för budgetår 2023 för förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt styrkort 2, samt 

2. att fastställa resursfördelningen för budgetår 2023 för förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt 
styrkort 1, 2 och 3, samt 

3. att fastställa resursfördelningsmodellerna för förskola samt förskoleklass, grundskola 
och fritidshem, samt 

4. att flytta 687 tkr i budget 2023 avseende lokalkostnader för Brännkärr från 
förskoleverksamhet till grundskoleverksamhet 

5. att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 

Yrkanden och röstförklaringar 

Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut och inkommer med en skriftlig 
röstförklaring, se protokollsbilaga 1.  

Anna Koskela-Lundén (L) avstår från att delta i omröstning och inkommer med en skriftlig 
röstförklaring, se protokollsbilaga 2.  

Maria Fornemo (V) avstår från att delta i omröstningen och inkommer med en skriftlig 
röstförklaring, se protokollsbilaga 3.  

Helen Wahlström (MP) inkommer med en skriftlig röstförklaring, se protokollsbilaga 4.  

Johan Eskhult (C) avstår från att delta i omröstningen och inkommer med en skriftlig 
röstförklaring, se protokollsbilaga 5. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
sedan utsänt förslag till beslut om avslag och konstaterar att nämnden bifaller det utsända 
förslaget till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 
2023. För förskola och grundskola har en internbudget 2023 sammanställts med beräknade 
bidrag per barn/elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1, 2 och 3. 

 

Med anledning av att barnen på förskolan Lilla Brännkärr flyttas till Lustigkulla förskola i 
augusti 2023 och att lokalerna from då används av grundskolans verksamhet flyttas medel 
avseende lokalkostnader från förskoleverksamhet till grundskoleverksamhet om 687 tkr. 

 



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Resursfördelningsmodellen för grundskola har justerats avseende fördelning av 
socioekonomiskt stöd där alla enheter som i regressionsanalysen har ett index över 100 får 
del av de socioekonomiska resurserna. Tidigare var det de tre enheterna med högst 
förväntad risk att eleverna inte skulle uppnå målen i årskurs 9 som fick del av resurserna. 
Ingen justering har skett av resursfördelningsmodellen för förskola. 

Underlag för beslut: 
Styrkort 1 Förskola 2023 
Styrkort 2 Förskola 2023 
Styrkort 3 Förskola 2023 
Styrkort 1 Grundskola 2023 
Styrkort 2 Grundskola 2023 

Styrkort 3 Grundskola 2023 

Resursfördelningsmodell förskola_202012 

Resursfördelningsmodell grundskola_202212 

Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar.  

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse 

Kommunfullmäktige 

 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 94   Dnr: UN-2022/241 

Öppna förskolan Fröhuset flyttas från Socialnämnden till Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för Öppna förskolan från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden samt omfördela medel för detta mellan nämnderna, 
vilket för år 2023 motsvarar totalt 358 tkr.  
 
Yrkanden 
 
Bengt-Ivar Fransson (M), Anna Koskela-Lundén (L), Mattias Norrby (KNU), Johan Eskhult 
(C), Ronald Westman (SD) och Helen Wahlström (MP) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget om avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för Öppna förskolan från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden för att ingå i utbildningskedjan och stärka det 
pedagogiska uppdraget. För en förenklad samordning och optimal styrning på helheten 
föreslås att denna förändring inte bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även 
avseende ansvarsfördelning mellan nämnderna samt att omfördela medel för detta mellan 
nämnderna.  
 
Trots att ansvaret för Öppna förskolan idag ligger hos Socialnämnden och att medarbetare är 
anställda inom Vård- och omsorgskontoret står Utbildningsnämnden sedan 2016 för 
lönekostnad för deltidsanställd förskollärare och socionom i Öppna förskolan. De kostnader 
och budgetmedel som i o m organisationsförändringen omfördelas mellan nämnderna är 
därför enbart 358 tkr, där 248 tkr utgör 50 % av lokalkostnaden och 110 tkr utgör övriga 
driftskostnader.  
 
Återstående 50 % av lokalkostnad belastar Socialnämnden även i fortsättningen eftersom 
även familjecentralsverksamhet bedrivs i lokalen. Organisationsförändringen förändrar inte 
Socialnämndens samordningsansvar för familjecentralsarbetet.   

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande  

Agata Viltelund, förskolechef, informerar.  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 8 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 

 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 9 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 95   Dnr: UN-2022/204 

Fördelning av socioekonomiskt stöd grundskola 2023-2025 

Utbildningsnämndens beslut 

Avsatta medel för socioekonomiskt stöd fördelas med 340 000 kr till Thunmanskolan, 
132 000 kr till Långhundra skola, 430 000 kr till Högåsskolan och 473 000 kr till Valloxskolan 
(helårsbelopp) under perioden juli 2023–juni 2025. 

 
Yrkanden 
 
Bengt-Ivar Fransson (M) och Anna Koskela-Lundén (L) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget om avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Socioekonomiskt stöd fördelas till grundskolor utifrån elevernas förväntade risk att inte uppnå 
målen i årskurs 9 mot bakgrund av elevernas socioekonomiska bakgrund. Den nya 
fördelningen avser perioden juli 2023–juni 2025. 

Underlag för beslut: 

Tjänsteskrivelse 2022-10-13 Fördelning av socioekonomiskt stöd grundskola 2023-2025 

Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 10 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 96   Dnr: UN-2022/230 

Prislista Sjögrenska gymnasiet 2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

1. att fastställa ersättning för Sjögrenska gymnasiet 2023 enligt bilaga 1, samt 

2. att fastställa interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet 2023 enligt 
bilaga 2. 

Yrkanden  

Anna Koskela-Lundén (L) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget om avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Grundpengen till Sjögrenska gymnasiet 2023 har räknats upp med i snitt 7,6 % jämfört med 
2022. Den relativt stora uppräkningen är möjlig pga en politisk förändring för att nå samma 
priser som Uppsalas gymnasieskolor. Lägre lokalkostnader jämfört med 2022 gör också att 
lokalpengen per elev minskar vilket får en positiv effekt på grundpengen.  

Grundpengen för inter kommunal ersättning (IKE) 2023 har på motsvarande sätt räknats upp 
med i snitt 7,6 %. IKE-priserna för programmen är nu för de flesta program samma som 
Uppsalas IKE-priser. I snitt är Sjögrenska gymnasiets IKE-priser 0,1 % lägre än Uppsalas 
och på det program som har störst avvikelse handlar det om 0,4 %, vilket är 771 kr lägre pris 
på ett programpris på 161 734 kr.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Bilaga 1 Prislista Sjögrenska gymnasiet 2023 

Bilaga 2 IKE Sjögrenska gymnasiet 2023 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 11 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 97   Dnr: UN-2022/233 

Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och grundskola  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner ”Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och 
grundskola” med de redaktionella ändringar som framkommer på sammanträdet.  

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut inklusive de redaktionella ändringar som 
framkommer på sammanträdet är huvudförslag. Ordföranden ställer förslaget om avslag och 
finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet ”Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och grundskola” är en 
uppdatering och bearbetning av de rutiner som Utbildningskontoret har haft rörande skolval 
och skolbyte.   

Underlag för beslut: 
Rutiner Skolval, Knivsta kommun (tidigare dokument) 

Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och grundskola till UN 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar.  

 

Beslutet ska skickas till 

- Akten 

- Knivsta kommuns rektorer 

- Utbildningskontorets ledningsgrupp 

 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 12 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 98   Dnr: UN-2022/213 

Uppföljning av utbildningsnämndens internkontrollplan 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner rapporterna 
2. Rapport nämndspecifikt kontrollområde 2022 Rutiner vid kriser och särskilda 

händelser 
3. Uppföljning av Utbildningsnämndens internkontrollplan 2022 

kommunövergripande kontrollområden  

4. Utbildningsnämnden uppdrar till utbildningskontoret att åtgärda de åtgärdspunkter 
som identifierats i rapporterna ovan 

Yrkanden och röstförklaringar  

Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  

Anna Koskela-Lundén (L) lämnar in en röstförklaring, se protokollsbilaga 6.  

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget om avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnden har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Nämnden ansvarar för att vidta 
åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-10-27  
Rapport nämndspecifikt kontrollområde 2022 Rutiner vid kriser och särskilda händelser 

Rapport Uppföljning av Utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022 kommunövergripande 

kontrollområden  

Karin Reuterdahl, verksamhetscontroller, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Utbildningschef/skolchef 

Verksamhetscontroller 

 



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 13 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-13  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Följande ärenden är anmälda till utbildningsnämnden:  

- Förteckning över delegationsbeslut i 360 2022‐10‐04 ‐ 2022‐12‐05 
- Förteckning över skolskjutsbeslut 2022-09-01 – 2022-11-30 



Röstförklaring i samband med beslut i Utbildningsnämnden 2022-12-13 

I ärendet Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 (UN-2022/229) så yrkade jag 

bifall, vilket jag vill komplettera med följande röstförklaring. 

Som ordförande i Utbildningsnämnden så anser jag att jag har ett särskilt ansvar att fatta de beslut 

som krävs för att verksamheterna ska få så bra förutsättningar som möjligt, utbildningsnämnden har 

att följa det av Kommunfullmäktige fattade budgetbeslutet. Vårt beslut (UN-2022/229) är en direkt 

konsekvens av detta. 

Men det är samtidigt viktigt att fastslå att detta beslut är en nedskärning. SKR beskriver att det 

behövs en uppräkning med 5,8% för oförändrad verksamhet. Den av KD,SD och KNU fastställda 

budgeten kommer inte i närheten av denna uppräkning. 

Det är synd att den nya majoriteten börjar sitt styre med en nedskärning av välfärdens kärna med i 

storleksordningen 11 miljoner kronor. 

Bengt-Ivar Fransson 
Ordförande Utbildningsnämnden 
Knivsta kommun 

Protokollsbilaga 1 



Röstförklaring Dnr: UN-2022/229 

Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 

På mandatperiodens sista möte för utbildningsnämnden ska beslut fattas gällande tilldelande 

medel till nämndens verksamhet. Fördelningen grundar sig på den tillträdande majoritetens 

budget. Vi liberaler känner stor oro. Efter fyra års styre med fempartimajoritetens låga 

uppräkningar, effektiviseringsbeting ser vi att det saknas 11 miljoner kronor i den tillträdande 

majoritetens budget för det kommande året. Nämnden går mot ytterligare besparingar och 

snävare ramar inför nästa budgetår. Detta betyder nedskärningar och mindre medel att göra 

verksamhet av. 

Mot den bakgrunden lägger vi ner vår röst. Beslut för budget 2023 togs under 

kommunfullmäktigemötet 2022-11-24. Vår nedlagda röst under dagens sammanträde är en 

markering av oro inför att verksamheterna återigen har ett år med besparingar framför sig.  

Riksdag och regering bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. Huvudmannen, i detta fall 

politikens finansiering, och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att eleverna når 

målen. 

Alla besparingar som drabbar skolan bygger inte bara in ökande kostnader framgent i form av 

extra stöd. Det försämrar våra barns möjligheter att få bästa möjliga förutsättningar till 

kunskapsinlärning, god måluppfyllelse och en lyckad skolgång. Barn och unga är vår framtid 

och det är politikens ansvar att möjliggöra detta, även i Knivsta där framtiden bor! 

Liberalerna i Knivsta  

Anna Koskela-Lundén  

2:e vice ordförande utbildningsnämnden 

Protokollsbilaga 2



Röstförklaring till ärende Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 

Vänsterpartiet lägger ned sin röst i ärendet om resursfördelning och bidrag till förskola och 

grundskola 2023. Detta gör vi inte med mening att kritisera förvaltningen och dess förslag till 

fördelning, utan för att vi anser att det nya styret lagt en budget som är för snålt tilltagen och inte 

baserad på det faktiska ekonomiska läget.    

På Utbildningsnämndens budgetdag i oktober presenterades de senaste ekonomiska prognoserna för 

2023 och dessa skilde sig från prognosen som gjorts under våren. Men det nya styret har, vad 

Vänsterpartiet kan se, inte tagit hänsyn till höstens siffror. KNU och KD med stöd av SD har lagt en 

driftsbudget för 2023 för Utbildningsnämnden på 765 miljoner, avrundat uppåt. I verkligheten krävs 

en budget på ca 776 miljoner för att verksamheten ska gå skadeslös, dvs slippa göra nedskärningar.  

Vänsterpartiet kan därför inte bifalla förslaget till resursfördelning. Men eftersom både kommunala 

och fristående verksamheter är beroende av resurser för nästa år så kommer vi heller inte att rösta 

emot förslaget, utan i stället lägga ner vår röst. Och hänvisar till Vänsterpartiets eget budgetförslag. 

Vänsterpartiet / Maria Fornemo, 13 december 2022 

Protokollsbilaga 3



Miljöpartiet stöder förvaltningens förslag om fördelning av de medel som tilldelats i 

budgeten i syfte att inte försvåra förvaltningens vidare arbete i frågan.  

Miljöpartiet anser dock att budgeten för UN måste öka. Förvaltningen beräknar att drygt 11 

miljoner kommer att saknas under 2023, vilket kan leda till en minskning av 

personaltätheten och/eller en ökning av barngruppers storlek. Beräkningen baseras på SKRs 

beräkning av förväntad kostnadsökning (5,8%). Flera poster i Knivsta kommer dock att öka 

mer. Exempelvis beräknas hyreskostnaderna öka med 7% för kommunen vilket också 

innebär att kommunen måste öka lokalpeng till fristående aktörer med 7%. Kostnaderna för 

skolskjuts ökar också med ca 12 %.  D.v.s. det kan inte uteslutas att underskottet i budgeten 

blir ännu större. 

Barnen är viktiga i vårt samhälle och miljöpartiet gick till val på bland annat att: 

• Alla barn ska få en bra skolgång. Kvaliteten är viktigare än låg skattesats.

• Förskolegrupperna ska minska i storlek, särskilt för de yngsta barnen. Skol- verkets

rekommendation om max antal barn ska vara vägledande för Knivsta.

Detta ryms inte inom den budget som KNU, KD och SD beslutat om för 2023. Miljöpartiet 

anser därför att budgeten måste öka. 

Protokollsbilaga 4 



Utbildningsnämnd 22-12-13 

Röstförklaring angående: 

Ärende 8. Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 

Utbildningsnämndens resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola grundar sig på 
den budget som tilldelades av kommunfullmäktiges nya majoritet. Av den anledningen avstår 
Centerpartiet från att delta i beslutet. 

Jag vill dock vara tydlig med att vi har fullt förtroende för förvaltningen och att det förslag som 
tagits fram är det bästa möjliga givet de (bristande) budgetförutsättningar som finns. 

Johan Eskhult (C) 
Ledamot UN 
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Liberalerna Röstförklaring UN-2022/213 

Uppföljning av utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022 

På utbildningsnämnden sista möte för mandatperioden presenterades en rapport, ”Rutiner vid 
kriser och särskilda händelser”, gällande nämndspecifikt område, PDV, pågående dödligt våld 
i skolan. Syftet med rapporten var att undersöka hur man hanterat ovanstående i 
förvaltningen. Vi godkänner rapporterna men lämnar en röstförklaring med kommentarer. Vi 
anser att fempartimajoriteten borde kommit längre i arbetet med att ta fram en tydlig plan 
samt med att säkerställa att våra medarbetare fått adekvat utbildning.  

Av rapporten framgår det att arbetet är långt ifrån betryggande. Här anser vi att det inte har 
gjorts tillräckligt. Bland annat framgår det att det finns skillnader i instruktionerna samt att 
31% av medarbetare svarat att det har ”i låg grad eller ingen alls kännedom” om innehållet i 
verksamhetens plan gällande PDV. 65% svarar att de i låg grad eller inte alls har fått 
utbildning för att kunna arbeta i enlighet med verksamhetens plan gällande PDV.  

Vidare framgår det att styrdokumenten inte ger en enhetlighet i struktur och innehåll samt att 
det avslutningsvis är svårt att säkerställa en tydlighet. Den låga graden av kännedom om 
innehållet samt den låga andel som säger sig fått utbildning kan antas göra det svårt för 
medarbetarna att agera in en skarp situation. 

Trots ovanstående brister saknas tydliga åtgärder i den avslutande delen av rapporten under 
rubriken åtgärdspunkterna. Åtgärdspunkterna behöver bearbetas och förtydligas. En 
handlingsplan bör finnas på plats, instruktionerna behöver vara tydliga, kända och liktydiga. 
Medarbetarna ska ges regelbunden utbildning. Samtliga åtgärder bör utvärderas och 
återrapporteras till nämnd.  

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.  

Anna Koskela-Lundén (L) 

2:e vice ordförande Utbildningsnämnden 
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