
 
 

 

Utbildningsnämnden  PROTOKOLL 1 (3)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11 § 77 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-11-02 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-10-12 Datum när anslaget tas ner 2022-11-03 

 

 

  

Sammanträde med utbildningsnämnden, beslut § 77  

 
Tid: Tisdag den 11 oktober 2022, kl 08.30   

Plats: Sal Tilas, Knivsta kommunhus.  

 

Beslutande: Maria Fornemo (V), mötesordförande  

Anna Koskela-Lundén (L), 2:a vice ordförande 

Johan Eskhult (C) 

Kristofer Olofsson (S)  

Ronald Westman (SD)   

Olivia Bergström (M) ersätter Bengt-Ivar Fransson (M) §§ 68-82 

Helen Wahlström (MP) ersätter Mattias Norrby (KNU) §§ 68-82 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

 

Justering, se 

sista sidan för 

justering 

Protokollet justeras omedelbart med digital signatur den 11 oktober 

2022 av: Maria Fornemo (V), mötesordförande och Anna Koskela-

Lundén (L), justerare.  
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 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (3)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   Dnr: UN-2022/189 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per 31 augusti 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
Utbildningsnämnden. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

3. Beslutet anmäls till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och revisorer för 
kännedom. 

Propositionsordning  

Mötesordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Mötesordföranden 
ställer sedan utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet per augusti 2022 för Utbildningsnämnden är ett överskott på 26,6 mkr. 14,8 
mkr av överskottet är hänförbart till semesterlöneskulden som ger en minskad kostnad vid 
denna tidpunkt på året. Resterande överskott beror på sjuklöneersättningar som inte fanns 
med i budget, högre statsbidrag och statsbidrag där årets totala intäkter finns med i 
delårsbokslutet men kostnader fortsätter kommer under hösten, högre barnomsorgsintäkter, 
högre försäljningsintäkter, fler elever inom grundsärskola och periodiseringseffekter där 
kostnaderna kommer under året. Underskott finns dock inom nämndverksamhet pga högre 
kostnader för kvalitetsdagar samt inom interna gymnasiet pga ett relativt litet elevunderlag 
och kostnader i samband med flytt till nya lokaler.   

Utbildningsnämndens prognos för 2022 per augusti visar ett överskott på 1 524 tkr. 

Grundskolans prognostiseras med underskott om 3,3 mkr. Det ser ut att bli ett underskott i 
pengsystemet pga färre elever och där mer medel har gått ut till kommunala enheter men 
samtidigt lägre kostnader för fristående och externa elever. Flyttkostnader i samband med 
flytten för Valloxskolan belastar också med 1 mkr. 

Interna gymnasiet bedöms få ett underskott om knappt 1,9 mkr pga färre elever och det är 
svårt att få en ekonomi i balans med så pass få elever. Flyttkostnader i samband med 
lokalförändringar belastar också ekonomin med drygt 400 tkr. 

Prognosen för nämndverksamheten är ett underskott på 120 tkr till följd av högre kostnader 
för kvalitetsdagar än budget och att kostnader för jullunch 2021 belastar.  

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 2,8 mkr pga en förskjutning från yngre till 
äldre barn, att färre barn går mer än 50 timmar och högre barnomsorgsintäkter vilket ger ett 
överskott i pengsystemet. Den kommunala verksamheten prognostiseras också med ett 
överskott pga lägre hyreskostnader i samband med stängningen av Skutan samt lägre 
lönekostnader när tidigare rektor går in som ny verksamhetschef. Dock belastar även 
flyttkostnader med 300 tkr. 
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 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (3)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Grundsärskolan beräknas få ett överskott på 1,7 mkr pga ett stort elevunderlag.  

VUX & SFI bedöms få ett överskott på 1,3 mkr pga högre statsbidrag än beräknat för 2021.  

 

Måltidsverksamheten prognostiseras med ett överskott på drygt 1 mkr pga högre 
försäljningsintäkter när barn- och elevantalet har ökat och därmed antalet portioner. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per augusti 2022 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: rr+5DjM4dVvk/nnlIarxBQ

MARIA FORNEMO
Utbildningsnämndens 1:a vice ordförande

2022-10-11 14:12

Serienummer: lpujhrHUuLahtgtEusqOhA

Anna-Mari Koskela Lundén
Utbildningsnämndens 2:a vice ordförande

2022-10-11 14:15

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
UN 2022-10-11, protokoll, omedelbart justerat beslut § 77.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-10-11 12:52 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-11 12:52 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-11 12:52 En avisering har skickats till Anna Koskela Lundén
2022-10-11 12:52 En avisering har skickats till Maria Fornemo
2022-10-11 14:07 Autentiseringssidan har nåtts av Maria Fornemo från IP-adress: 95.196.x.x
2022-10-11 14:08 MARIA FORNEMO has authenticated
2022-10-11 14:09 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Maria Fornemo
2022-10-11 14:12 MARIA FORNEMO har signerat dokumentet UN 2022-10-11, protokoll, omedelbart justerat beslut § 77.pdf via 

BankID Sverige (Unikt ID: rr+5DjM4dVvk/nnlIarxBQ)
2022-10-11 14:12 Alla dokument har undertecknats av Maria Fornemo
2022-10-11 14:13 Autentiseringssidan har nåtts av Anna Koskela Lundén från IP-adress: 90.129.x.x
2022-10-11 14:14 Anna-Mari Koskela Lundén has authenticated
2022-10-11 14:14 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anna Koskela Lundén
2022-10-11 14:15 Anna-Mari Koskela Lundén har signerat dokumentet UN 2022-10-11, protokoll, omedelbart justerat beslut § 77.pdf 

via BankID Sverige (Unikt ID: lpujhrHUuLahtgtEusqOhA)
2022-10-11 14:15 Alla dokument har undertecknats av Anna Koskela Lundén

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Utbildningsnämnden  PROTOKOLL 1 (3)  


Sammanträdesdatum  


2022-10-11 § 77 


 


 


ANSLAG/BEVIS 


Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 


Förvaringsplats för 
protokoll 


Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 


Sista datum för överklagan  2022-11-02 


Datum när anslaget sätts 
upp 


2022-10-12 Datum när anslaget tas ner 2022-11-03 


 


 


  


Sammanträde med utbildningsnämnden, beslut § 77  


 
Tid: Tisdag den 11 oktober 2022, kl 08.30   


Plats: Sal Tilas, Knivsta kommunhus.  


 


Beslutande: Maria Fornemo (V), mötesordförande  


Anna Koskela-Lundén (L), 2:a vice ordförande 


Johan Eskhult (C) 


Kristofer Olofsson (S)  


Ronald Westman (SD)   


Olivia Bergström (M) ersätter Bengt-Ivar Fransson (M) §§ 68-82 


Helen Wahlström (MP) ersätter Mattias Norrby (KNU) §§ 68-82 


 


Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  


 


Justering, se 


sista sidan för 


justering 


Protokollet justeras omedelbart med digital signatur den 11 oktober 


2022 av: Maria Fornemo (V), mötesordförande och Anna Koskela-


Lundén (L), justerare.  


 


 







 
 


 


 Utbildningsnämnden  
 


PROTOKOLL 2 (3)  


Sammanträdesdatum  


2022-10-11  
 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


§ 77   Dnr: UN-2022/189 


Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per 31 augusti 2022 


Utbildningsnämndens beslut 


1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
Utbildningsnämnden. 


2. Beslutet justeras omedelbart. 


3. Beslutet anmäls till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och revisorer för 
kännedom. 


Propositionsordning  


Mötesordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Mötesordföranden 
ställer sedan utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Delårsbokslutet per augusti 2022 för Utbildningsnämnden är ett överskott på 26,6 mkr. 14,8 
mkr av överskottet är hänförbart till semesterlöneskulden som ger en minskad kostnad vid 
denna tidpunkt på året. Resterande överskott beror på sjuklöneersättningar som inte fanns 
med i budget, högre statsbidrag och statsbidrag där årets totala intäkter finns med i 
delårsbokslutet men kostnader fortsätter kommer under hösten, högre barnomsorgsintäkter, 
högre försäljningsintäkter, fler elever inom grundsärskola och periodiseringseffekter där 
kostnaderna kommer under året. Underskott finns dock inom nämndverksamhet pga högre 
kostnader för kvalitetsdagar samt inom interna gymnasiet pga ett relativt litet elevunderlag 
och kostnader i samband med flytt till nya lokaler.   


Utbildningsnämndens prognos för 2022 per augusti visar ett överskott på 1 524 tkr. 


Grundskolans prognostiseras med underskott om 3,3 mkr. Det ser ut att bli ett underskott i 
pengsystemet pga färre elever och där mer medel har gått ut till kommunala enheter men 
samtidigt lägre kostnader för fristående och externa elever. Flyttkostnader i samband med 
flytten för Valloxskolan belastar också med 1 mkr. 


Interna gymnasiet bedöms få ett underskott om knappt 1,9 mkr pga färre elever och det är 
svårt att få en ekonomi i balans med så pass få elever. Flyttkostnader i samband med 
lokalförändringar belastar också ekonomin med drygt 400 tkr. 


Prognosen för nämndverksamheten är ett underskott på 120 tkr till följd av högre kostnader 
för kvalitetsdagar än budget och att kostnader för jullunch 2021 belastar.  


Förskolan prognostiseras med ett överskott på 2,8 mkr pga en förskjutning från yngre till 
äldre barn, att färre barn går mer än 50 timmar och högre barnomsorgsintäkter vilket ger ett 
överskott i pengsystemet. Den kommunala verksamheten prognostiseras också med ett 
överskott pga lägre hyreskostnader i samband med stängningen av Skutan samt lägre 
lönekostnader när tidigare rektor går in som ny verksamhetschef. Dock belastar även 
flyttkostnader med 300 tkr. 







 
 


 


 Utbildningsnämnden  
 


PROTOKOLL 3 (3)  


Sammanträdesdatum  


2022-10-11  
 


 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 


Grundsärskolan beräknas få ett överskott på 1,7 mkr pga ett stort elevunderlag.  


VUX & SFI bedöms få ett överskott på 1,3 mkr pga högre statsbidrag än beräknat för 2021.  


 


Måltidsverksamheten prognostiseras med ett överskott på drygt 1 mkr pga högre 
försäljningsintäkter när barn- och elevantalet har ökat och därmed antalet portioner. 


Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 


Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per augusti 2022 


Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  


Beslutet ska skickas till 


Kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige 


Akten 
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