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Sammanträde med Utbildningsnämnden, omedelbart justeradebeslut §§ 42-43 

 
Tid: Tisdag den 7 juni 2022, kl 14.45-20.40 

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)  

Kristofer Olofsson (S) 

Ronald Westman (SD)   

 

 

Ersättare: Olivia Bergström (M) (Distansnärvaro) 

Helena Wahlström (MP) 

 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

 

Justering, se 
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justering 

Protokollet justeras med digital signatur omedelbart den 7 juni 2022 av: 

Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande  

Anna Koskela Lundén (L), justerare  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 42  

Vitesföreläggande 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden antar utsänt förslag till beslut. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att beslutet justeras omedelbart. 

Yrkanden 

Bengt-Ivar Fransson (M), Johan Eskhult (C), Maria Fornemo (V) och Kristofer Olofsson (S) 
yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

Eleven har en stor skolfrånvaro och då skolplikten ej anses vara uppfylld föreslås nämnden 
att vitesförelägga vårdnadshavaren i syfte att öka elevens skolnärvaro.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-03 

Yttrandet från vårdnadshavare 

Förslag till föreläggande om vite 

Johanna Lindqvist, rektor Thunmanskolan, och Jonas Andrae Johansson, grundskolechef, 
informerar.  

 

Ordföranden ajournerar mötet vid två tillfällen under ärendet.   
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 

Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av laglighetsprövning 

av utbildningsnämndens beslut § 33 2022-04-26 

Utbildningsnämnden beslutar  

Utbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande. 

Beslutet justeras omedelbart.  

Reservation 

Anna Koskela-Lundén (L) och Matilda Hübinette (KNU) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Matilda Hübinettes yrkande.  

Yrkanden  

Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut med tillägget att beslutet 
justeras omedelbart.   

Matilda Hübinette (KNU) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ytterligare analysera 
konsekvenserna för barn som är berörda av beslutet.  

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: utsänt förslag till beslut 
tillsammans med eget yrkande om omedelbar justering samt Matilda Hübinettes yrkande om 
återremiss. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut med tillägget att beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

En kommunmedlem har överklagat utbildningsnämndens beslut § 33 26 april 2022 
(Lokalförbättringar för förskola och skola). Den klagande baserar sitt överklagande på att 
nämndens beslut strider mot artikel 3 i FN:s barnkonvention. I förslaget till yttrande bestrider 
nämnden bifall till överklagandet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-03. 

Förslag till yttrande till förvaltningsrätten, daterad 2022-06-03. 

Överklagandet 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  


