
 
 

 

Utbildningsnämnden  PROTOKOLL 1 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-30 §§ 59-71 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-09-29 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-09-08 Datum när anslaget tas ner 2022-09-30 

 

  

Sammanträde med Utbildningsnämnden 

 
Tid: Tisdag den 30 augusti 2022, kl 14.45-18.30  

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

 

Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 

Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande 

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

Johan Eskhult (C) 

Matilda Hübinette (KNU), distansnärvaro 

Helen Wahlström (MP) ersätter Kristofer Olofsson (S) § 59-71, 

distansnärvaro 

Ronald Westman (SD)   

 

Ersättare: Olivia Bergström (M) 

  

 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

 

Övriga 

deltagare: 

Se nästa sida.  

 

 

Justering, se 

sista sidan för 

justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 6 september 2022 av: 

Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande  

Anna Koskela-Lundén (L), justerare  

 

 

  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-30  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare: 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola  
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsa §§ 59-63, §§ 65-71 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom §§ 59 - 63 
Agata Viltelund, verksamhetschef förskola §§ 59-63, §§ 65-71 
Christina Kyhlström, rektor vuxenutbildningen §§ 59-63 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningsansvarig §§ 59-63, §§ 65 
Sara Rådbo, specialpedagog §§ 59-63, §§ 65-71 
Helena Sandgren, rektor Sjögrenska gymnasiet §§ 59-63, §§ 65-67 
Lena Larsson, kultur- och fritidschef §§ 59-63, §§ 65 
Johanna Lindquist, rektor Thunmanskolan §§ 65-67 
Pia Smårs, rektor Adolfbergsskolan §§ 65-67 
 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-30  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 

Justering 

Protokollet justeras digitalt den 6 september av Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande och 
Anna Koskela-Lundén (L), justerare.  

 

§ 60 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med följande ändringar:  

Information om CIK läggs till på dagordningen efter den ekonomiska uppföljningen.  

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

 

§ 61  

Uppföljning språkpraktik  

Christina Khylström, rektor vuxenutbildningen, informerar.  

 

 

  



 Utbildningsnämnden PROTOKOLL 4 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 62

Ekonomisk uppföljning per juni för Utbildningsnämnden 2022 

Utbildningsnämnden beslutar  

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 
2022 per juni

2. Beslut anmäls till kommunstyrelsen för kännedom

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens prognos för 2022 per juni visar ett överskott på 1 514 tkr. 

Grundskolans prognostiseras med underskott om 1,9 mkr beroende på främst underskott i 
kommunal verksamhet pga högre lönekostnader för att säkerställa personaltäthet och 
kvalitet. Men ersättning för sjuklönekostnader dämpar underskottet för de kommunala 
grundskolorna. Det är en budget i balans i grundskolans pengsystem genom en kombination 
av färre elever men där eleverna främst är färre inom åk 6-9 som kostar mindre samt att det 
är färre elever inom fritidsverksamhet. Ökade försäljningsintäkter och barnomsorgsintäkter 
ger också mer medel in till pengsystemet.   

Interna gymnasiet bedöms få ett underskott om 775 tkr pga färre elever. 

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 1,8 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. Dock ser det ut som att den kommunala verksamheten kommer att 
gå med ett underskott pga färre barn, förskolor som sedan länge lider av ansträngd ekonomi 
och förskolor som har fler 15-timmars barn än väntat, dock dämpas detta av ersättning för 
sjuklönekostnader.  

Grundsärskolan beräknas få ett överskott pga ett stort elevunderlag.  

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

Måltidsverksamheten prognostiseras med ett litet överskott på 100 tkr pga lägre kostnader 
för mattransporter och lägre lönekostnaderna då några ur personalen slutar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-10 

Ekonomisk uppföljning per juni 

Maria Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar. 
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Sammanträdesdatum  

2022-08-30  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-30  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 

Information om CIK  

Tapio Liimatainen, utbildningschef, Eva Mårtensson, lokalförsörjningsansvarig, och Maria 
Nordanberg, förvaltningsekonom, informerar.  

  



 Utbildningsnämnden PROTOKOLL 7 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 64

Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska 

Utbildningsnämnden beslutar 

Cedergrenska meddelas godkännande för att bedriva fristående verksamhet – förskola i 
Knivsta kommun. 

Reservationer 

Maria Fornemo (V) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, se protokollsbilaga 1) 

Yrkanden 

Maria Fornemo (V) yrkar avslag till utsänt förslag till beslut. 

Matilda Hubinette (KNU), Johan Eskhult (C), Bengt-Ivar Fransson (M) och Anna Koskela-
Lundén (L) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.   

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Cedergrenska bedriver utbildning för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala 
utbildningar. Cedergrenskas förskolor finns i Mälardalsregionen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-07-05 

Ansökan med bilagor 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, och Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef 
grundskola, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Cedergrenska 
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PROTOKOLL 8 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-30  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 65 

Läsa, skriva, räkna-garantin  

Sara Rådbo, specialpedagog, informerar.  

§ 66 

Sjögrenska betyg  

Helena Sandgren, rektor Sjögrenska, informerar.  

§ 67 

Nationella prov och betyg VT 

Johanna Lindquist, rektor Thunmanskolan, Pia Smårs, 
rektor Adolfbergsskolan och Jonas Andrae Johansson, 
verksamhetschef grundskola, informerar.  

§ 68 

Utbildningskontorets utvecklingsinsatser 
föregående år - lärdomar efter pandemin 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

§ 69 

Personalrekryteringsrapporten 

Ärendet bordläggs till kommande nämnd, 2022-10-11.  

§ 70 

Aktuellt från förvaltningen  

- Presentation av Agata Viltelund, 
verksamhetschef förskola.  

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

- Läsårsstart, läget i verksamheterna  

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  
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PROTOKOLL 9 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-30  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
- Nyanlända elever 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

- Mottagande av nyanställda  

§ 71 

Anmälan av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden 

- Förteckning över skolskjutsbeslut 2022-05-31-
2022-07-31 

- Förteckning över delegationsbeslut registrerade 
i 360 2022-05-31 – 2022-08-23 



Reservation mot beslut om att godkänna av huvudman för bedrivande av 

fristående förskola, Cedergrenska 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att ge Cedergrenska godkännande 

att bedriva fristående förskoleverksamhet. Istället yrkar V avslag till förslag till 

beslut.  

Vänsterpartiet menar att Knivsta kommun i nuläget inte är i behov av fler 

förskolor då de som finns inte är fullbelagda. 

Cedergrenska har i nuläget inte heller beviljats tillstånd från Skolinspektionen 

att bedriva skolverksamhet, det vill säga ta över Margarethaskolans 

verksamhet, varför det helhetsövertagande som nämnts som något positivt, 

inte är säkerställt.  

Vänsterpartiet är dessutom emot vinstdrivande företag inom 

utbildningsverksamheten och då Cedergrenska är ett sådant företag ser V inte 

positivt på etablering av ytterligare sådan verksamhet,  

Maria Fornemo (V), 

Vice ordförande utbildningsnämnden 

Protokollsbilaga 1 


