
 
 

 

Utbildningsnämnden  PROTOKOLL 1 (10)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11 §§ 68 - 80 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-11-10 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-10-20 Datum när anslaget tas ner 2022-11-11 

 

 

  

Sammanträde med utbildningsnämnden 

 
Tid: Tisdag den 11 oktober 2022, kl 08.30 – 14.00  

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) §§ 68-80 

Helen Wahlström (MP) ersätter Mattias Norrby (KNU) §§ 68-80 

 

Ersättare: Mimmi Westerlund (KD) §§ 68-74   

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

 

Övriga 

deltagare: 

Se nästa sida.  

 

 

Justering, se 

sista sidan för 

justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 18 oktober 2022 av: 

Maria Fornemo (V), mötesordförande  

Anna Koskela-Lundén (L), justerare  

 

 



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (10)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare: 
Tapio Liimatainen, utbildningschef §§ 75-80 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola §§ 68-76 
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsa §§ 68-76 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef § 68-76 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom  
Agata Viltelund, verksamhetschef förskola  
Johanna Lindquist, rektor Thunmanskolan § 68-70 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (10)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 

Justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 18 oktober 2022 av Maria Fornemo (V), 

mötesordförande och Anna Koskela-Lundén (L), justerare.   

 

§ 69 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar.   

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



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (10)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70    

 

Vitesföreläggande  

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, och Johanna Lindqvist, rektor 
Thunmanskolan, informerar.  

 

§ 71    

Nya bestämmelser kring elevhälsans uppdrag 

Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsa, informerar.  

 

§ 72    

Hälsosamtal 

Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsa, informerar.  

 

§ 73     

Samverkan socialtjänst och Region Uppsala 

Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsa, och Jonas Andrae Johansson, 
verksamhetschef grundskola, informerar.  

 

§ 74    

Framtida gymnasium 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola, informerar.  

 

§ 75    

Aktuellt från förvaltningen 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

  



 Utbildningsnämnden PROTOKOLL 5 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76   Dnr: UN-2022/185
Revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Utbildningsnämndens beslut 

att godkänna förslaget till revidering av Riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever i 
grundskolan inklusive de redaktionella ändringar som framkommer på sammanträdet.  

Yrkanden 

Anna Koskela-Lundén (L) yrkar att på s. 9 vid punkterna ”Inskrivningssamtalet syftar till att 
ge information om” lägga till ytterligare en punkt: "Elevhälsan".  
Propositionsordning 

Mötesordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut tillsammans med Anna Koskela-
Lundéns (L) ändringyrkande är huvudförslag. Mötesordföranden ställer sedan utsänt förslag 
till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommuns nuvarande dokument rörande riktlinjer för mottagande av nyanlända i 
grundskolan är från 2014. Detta är ett uppdaterat och mer innehållsrikt dokument. 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-09-16 

Förslag till revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan 

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Skolledare i Knivsta kommuns grundskolor 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   Dnr: UN-2022/189 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per 31 augusti 2022 

Beslutet justerades omedelbart, se separat protokoll.  
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PROTOKOLL 7 (10)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 78   Dnr: UN-2022/190 

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2023 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utbildningsnämnden sammanträder år 2023 den 7 februari, 14 mars, 25 april, 13 juni, 5 
september, 17 oktober och 5 december.  

2. Utbildningsnämndens budgetdag äger rum den 17 oktober. 

3. Nämndens kvalitetsdagar äger rum den 14-15 mars. 

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 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2023, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov. 

Kommunens sammanträdesplanering 

Eftersom kommunen i praktiken bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndsammanträden, kan nämndernas sammanträden inte ligga på samma datum. Även 
om deltagandet på distans har medfört större flexibilitet är det ändå inte lämpligt att dela 
sammanträdesdatum, eftersom det gör det svårt för förtroendevalda att sitta i flera nämnder. 
För att minska sårbarheten vid frånvaro strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte 
lägga sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden 
äger rum på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera 
planeringen när den väl har gjorts utifrån ovanstående faktorer. 

Presidieberedningar 

I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till 
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Presidieberedningarna bör därför 
ligga cirka två veckor före nämndens sammanträde för att kunna göra utskick en vecka innan 
sammanträdet. 2023 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 24 januari, 28 februari, 11 april, 23 maj, 22 augusti, 2 
oktober samt 21 november. Presidieberedning äger den 2 oktober rum på en måndag för att 
inte krocka med Bygg- och miljönämndens sammanträde.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Utbildningsnämndens tidplan 2023 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 

 

Personalrapport  

Camilla Estlind, HR-partner, informerar.   
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PROTOKOLL 10 (10)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-11  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 80 

Anmälan av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden:  

- Förteckning över delegationsbeslut i 360 2022-08-24 - 2022-10-03 
- Förteckning över skolskjutsbeslut 2022-08-01 - 2022-08-31  

 
 

 

 
Mötet ajourneras mellan 11.30 – 12.00  


