
 
 

 

Utbildningsnämnden  PROTOKOLL 1 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-26 §§ 27 - 39 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-05-26 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-05 Datum när anslaget tas ner 2022-05-27 

 

 

  

Sammanträde med Utbildningsnämnden 

 

Tid: Tisdag den 26 april 2022, kl 14.45- 18.00  

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus samt distans via Zoom.   

 

Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 

Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande 

Olivia Bergström (M) ersätter Anna Koskela Lundén (L) § 27- 39 

Johan Eskhult (C) 

Matilda Hübinette (KNU) (distansnärvaro)  

Kristofer Olofsson (S) 

Helen Wahlström (MP) ersätter Ronald Westman (SD)  § 27- 39 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

 

Övriga 

deltagare: 

Se nästa sida.  

 

 



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-26  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare  

 

Anna-Lena Persbacke, enhetschef elevhälsan 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef  

Tapio Liimatainen, utbildningschef  

Camilla Christoffersson, förskolechef 

Jonas Andrae Johansson, grundskolechef 

Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör §§ 27-33 

Helena Sandgren, rektor Sjögrenska gymnasiet   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-26  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund innan första ärendet.  

§ 27 

Justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 3 maj 2022 av Bengt-Ivar Fransson (M), 

ordförande och Matilda Hübinette (KNU), justerare.  

§ 28 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  

Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till dragningar och numreringen 
justeras därefter.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-26  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29   Dnr: UN-2022/81 

Gallring av nationella prov 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om gallring av samtliga nationella prov från 2011 och fram 
avseende 

1. matematik  

2. engelska 

3. biologi 

4. fysik 

5. kemi 

6. geografi 

7. historia 

8. religion 

9. samhällskunskap 

för alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Knivsta kommun. 

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

Rekommendationerna för bevarande och gallring av nationella prov har ändrats sedan 
informationshanteringsplanen för utbildningsnämnden uppdaterades. Därför behöver ett 

separat gallringsbeslut fattas. Den som ska besluta om gallring är nämnden vars 
verksamhet har producerat informationen.  

Underlag för beslut: 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Rektorer grundskola och gymnasium 

Utbildningskontorets ledningsgrupp 

 

  



 Utbildningsnämnden PROTOKOLL 5 (11) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30 Dnr: UN-2022/80 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, april 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämndens delegationsordning revideras enligt det bifogade förslaget i 
beslutshandling. 

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förändringarna i delegationsordningen är i första hand kopplade till personalförändringar. 
Även några andra korrigeringar har skett, korrigeringar av rättelsekaraktär. 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-03-29 

Bilaga: Utbildningsnämndens delegationsordning Dnr UN-2022/80 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Rektorer 

Utbildningschef 

Verksamhetschef förskola 

Verksamhetschef grundskola 

Administrativ chef 

Verksamhetschef elevhälsan 



 Utbildningsnämnden PROTOKOLL 6 (11) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31 Dnr: UN-2022/4 

Ekonomisk uppföljning per månad för Utbildningsnämnden 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för Utbildningsnämnden
2022 per mars

2. Beslut anmäls till kommunstyrelsen för kännedom

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens prognos för 2022 per mars visar ett underskott på 1 321 tkr. 
Underskott finns inom grundskola samt intern gymnasieskola medans överskott finns inom 
förskola och grundsärskola. Grundskolans prognostiserade underskott beror främst på 
underskott i kommunal verksamhet pga effekter av heltid som norm, färre elever och ökade 
lönekostnader hos några enheter samt underskott inom elevhäsan men där ersättning för 
sjuklönekostnader minskar underskottet något. Interna gymnasiet bedöms gå med 
underskott pga minskat statsbidrag och det är svårt att få verksamheten att gå runt utifrån de 
ekonomiska ramar som finns. Förskolan prognostiseras med ett överskott pga en 
förskjutning från yngre till äldre barn och att färre barn går mer än 50 timmar som ger ett 
överskott i pengsystemet. Dock ser det ut som att den kommunala verksamheten kommer att 
gå med ett underskott pga färre barn och förskolor som sedan länge lider av ansträngd 
ekonomi, dock motas detta av ersättning för sjuklönekostnader. Grundsärskolan beräknas få 
ett överskott pga ett stort elevunderlag. 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-03-25 

Ekonomisk uppföljning per mars 

Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Dnr: UN-2022/85 



 Utbildningsnämnden PROTOKOLL 7 (11) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Fördelning av del av utökad skolmiljard 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fördela av Skolverket tilldelade medel enligt följande: 

1. Kompetensutveckling centrala elevhälsan, 100 000 kronor

2. Förstärkt sommarlovskola, 200 000 kronor

3. Långsiktiga lärverktyg grundskola och Sjögrenska gymnasiet, 1 200 000 kronor.

4. Projekt för skolutveckling (ansökan och utveckling genom stöd), 2 000 000 kronor

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Skolverket delar även 2022 ut Skolmiljarden som ska bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, i skuggan av 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 kompetensen hos elevhälsan, sommarlovsskola och ett stort fokus på att
vidareutveckla våra verksamheter.

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-04-08 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Utbildningsnämnden 

§ 32



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 8 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-26  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33   Dnr: UN-2022/46 

Lokalförbättringar för förskola och skola 

Utbildningsnämndens beslut 

För att säkerställa god utbildning för våra barn och elever beslutar Utbildningsnämnden att 
göra en flytt i fyra steg 

1. Skutans barn flyttas till Diamantens och Norrgårdens förskola för att möjliggöra steg 
2. 

2. Sjögrenskas elever flyttar till Skutans lokaler för att möjliggöra steg 3. 

3. Segerstas elever flyttas till Sjögrenskas lokaler.  

Dessa omflyttningar sker efter vårterminsslutet och före den 1 augusti 2022 

4. Sjögrenska flyttar till CIK innan skolstart augusti 2023. 

Reservationer 

Matilda Hübinette (KNU) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Yrkanden  

Matilda Hubinette (KNU) yrkar att ärendet ska återemitteras till dess att BMN har fattat beslut 
i frågan och att förvaltningen ska undersöka möjligheterna att BMN tidigarelägger sitt 
nästkommande sammanträde.  

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, utsänt förslag till beslut samt 
Matilda Hübinettes yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Segerstas lokaler har varit föremål för olika utredningar och åtgärder sedan 2017, se info 
nedan.  

Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun överväger att besluta följande:  

 Förbjuda Knivsta kommun genom utbildningsnämnden, organisationsnummer 
212000- 3013 att från och med den 1 augusti 2022 bedriva skol- och 
fritidshemsverksamhet i byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten 
Särsta 3:398 för skol- och fritidshemsverksamhet.fritidshemsverksamhet i 
byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten Särsta 3:398 för skol- och 
fritidshemsverksamhet. 

Fastighetsägaren har inga alternativa lokaler att erbjuda i dagsläget så Utbildningskontoret 
ser ingen annan möjlighet än att agera i frågan för att säkerställa en kontinuitet för Segerstas 
elever och medarbetare.  
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Sammanträdesdatum  

2022-04-26  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Lösningsförslaget baseras på att Skutans förskola under flera år haft ett vikande 
barnunderlag. Med hänsyn taget till barnens bästa och möjligheter att hitta fler kamrater i 
varierande åldrar bör barnen finnas i något större sammanhang.  

Sjögrenskas placering är inte optimal då de finns i direkt anslutning till en grundskola. Vi 
undersöker möjligheten att iordningställa nya lokaler i CIK vilka beräknas bli klara till augusti 
2023.  

Utifrån ett barn- och elevperspektiv anser utbildningskontoret att det är bättre att flytta 
gymnasieelever två gånger än att flytta låg- och mellanstadieelever två gånger. 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-04-08 

Mail från miljökontoret 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

 

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund efter ärendet.   
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§ 34 

Skolvalet - presentation av utfall  

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar. 

§ 35    

Inriktningsramar 2023  

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

§ 36    

Extraordinärt stöd och tilläggsbelopp - redovisning av utfall  

Anna-Lena Persbacke, enhetschef elevhälsan, informerar.  

§ 37  

Kränkningar - redovisning av utfall  

Jonas Andrae Johansson, grundskolechef, informerar.  

§ 38  

Aktuellt från förvaltningen  

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
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§ 39 

Anmälan av delegationsbeslut 

Följande ärenden är anmälda till nämnden:  

- Förteckning över delegationsbeslut från 2022‐03‐8 ‐ 2022‐04‐19  
- Beslut om skolskjuts 2022-03-01 – 2022-03-31  
- Förteckning över delegationsbeslut vuxenutbildning 2021-12-09 – 2022-03-29  

 

 

 


