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Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden
per augusti 2020
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för
utbildningsnämnden.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat kring 0 kr för helåret 2020, vilket är
oförändrat jämfört med juli-uppföljningen. Resultatet för perioden till och med sista augusti
uppgår till 16 248 000 kr, vilket till största delen är direkt kopplat till redovisningen av
semesterlöneskulden.
Bakgrund
Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad.
Ekonomisk konsekvensanalys
Utbildningsnämnden uppvisar en budget i balans, dock är resultatet för verksamheterna
varierande. Underskott finns inom verksamheterna internt gymnasium samt grundskola,
överskott finns inom förskola och övriga verksamheter uppvisar budget i balans.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-09-01
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Den ekonomiska uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut.
När en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt
kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken i sin tur kan innehålla
aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Nämndens uppdrag
Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). Grunden för
verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner.
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Omvärldsbevakning
Året som gått
Pandemi
Den pågående pandemin har påverkat utbildningsnämndens verksamheter på flera sätt.
Hanteringsfrågorna har tagit mycket ledningstid i anspråk och sjukfrånvaron har ökat markant.
Undervisningen har dock kunnat genomföras enligt plan tack vare stora insatser från alla
medarbetare.
Mötesformer har förändrats samt utvecklats och pandemin har tvingat det digitala användandet
att utvecklas i positiv riktning.
Samverkan Uppsala universitet
Under det gångna läsåret har samverkan med Uppsala Universitet förstärkts. Inom ramen för
"Mera Lärande" har projektet med fokus på forskningslitteracitet fortsatt och då inkluderat
handledning till bla skolledare och förstelärare. Två enheter har ett utökat samarbete med
universitet, Thunmanskolans projekt syftar till att bättre förstå vad som motiverar elever till
studier och Norrgårdens förskola fokuserar på lärmiljöer och kvalité.
Lärarprogrammet förändrar sin verksamhetsförlagda utbildning till att omfatta så kallade
partnerskolor. Knivsta kommun kommer från hösten 2020 att vara en av de kommuner som får
möjlighet att verka som samarbetspartner kring detta.
Kapacitet i förskolan
I Knivsta kommun finns sedan hösten 2020 ett överskott av förskoleplatser. Detta beror framför
allt på att befolkningsprognosen har räknats ner, att flera fristående aktörer startar upp
verksamhet i Knivsta och att det tillkommit fler fristående pedagogisk omsorg samt att antalet
barn i barngrupperna ökar. Som ett led i att möta denna utveckling beslutade
Utbildningsnämnden vid sitt sammanträde i mars 2020 att avsluta verksamheten vid Citronens
förskola.
Den centrala administrationen strävar efter en effektiv organisation, där arbetssätt anpassas till
både miljömässig och social hållbarhet. Administrationen ska självklart stötta god utbildning,
minskad ojämlikhet och jämställdhet genom ett genomtänkt arbetssätt. Under 2020 pågår en
omställning av utbildningskontorets administration med digitalisering i fokus. Ett led i detta är
en övergång till systemet "IST-administration". Sammantaget möjliggör detta en minskning av
personalkostnaderna från 2021.

Framtiden
Det kärva ekonomiska läget kommer fortsatt innebära minskade resurser till
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Utbildningsnämndens verksamheter. Barngrupperna i förskolan riskerar att fortsatt öka och
personaltätheten i såväl förskolan som grundskolan att minska. Allt fler elever, i framför allt
högstadieåldern, ger uttryck för ökad stress och oro i vardagen. Sammantaget kommer detta att
ställa stora krav på verksamheterna och ett fortsatt fokus på ett så effektivt nyttjande av den tid
som finns att tillgå för undervisning krävs och samverkan med andra aktörer såsom socialtjänst
och region kommer vara nycklar till framgång.
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Nämndens analys av måluppfyllelse
Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med såväl budget- och kapacitetsplanering som
uppföljning av det ekonomiska utfallet i nära samverkan med verksamheterna. Den
kommungemensamma befolkningsprognosen är central i planeringen och utgör grunden för
arbetet liksom ett tydligt årshjul. En väl fungerande styrkedja från huvudman via förvaltning ut
till respektive verksamhet är ytterligare en framgångsfaktor.
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig
kostnad

Nämndens analys av måluppfyllelse
Utbildningsnämnden arbetar fokuserat med kontinuerlig uppföljning och analys av så väl
betygsresultat, kostnadsanalys som kapacitetsplanering. Kompetensutvecklingsinsatser formas
utifrån dessa resultat för respektive skolform. Ett aktivt arbete gällande digital transformation
stödjer ambitionen att prioritera medel till undervisningssituationen liksom en noggrann
kapacitetsplanering. Inget jämförelsematerial för 2020 finns ännu att tillgå.
Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens
kompetens tas tillvara

Nämndens analys av måluppfyllelse
Årets undersökning, den så kallade medarbetarpulsen, genomförs under hösten och ett resultat
för 2020 kommer att finnas att tillgå till bokslutet. Den pågående pandemin har inneburit stora
ansträngningar för utbildningsnämndens verksamheter och en kraftigt ökad sjukfrånvaro har
registrerats. En gemensam analys tillsammans med såväl arbetstagarorganisationerna som
rektorer pågår och kommer att kunna presenteras i samband med årsbokslutet.
I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter
och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet
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Nämndens analys av måluppfyllelse
"TUT" eller "Thunmanskolans Ungdomar Tycker" är ett dialogprojekt som genomförts under
vårterminen 2020 i syfte att skapa dialog mellan ungdomar och den politiska ledningen. Arbetet
har syftat till att få ta del av ungdomarnas tankar kring framtidens Knivsta. En mängd konkreta
idéer har överlämnats till det fortsatta utvecklingsarbetet. Projektet har genomförts inom ramen
för läroplansuppdraget och därmed den ordinarie undervisningen.
Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Nämndens analys av måluppfyllelse
Nämndens arbete sker genom bland annat Elevhälsan, Hälsoäventyret och det systematiska
hälsofrämjande arbetet ute i verksamheterna. Året 2020 har präglats av en pandemi och ett
osäkert läge, vilket kan påverka resultatet för målet negativt på sikt.
Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med
likvärdiga villkor och höga resultat.

Nämndens analys av måluppfyllelse
Utifrån offentlig statistik, tillsyn av förskolor och verksamhetsberättelser för 2019/2020 så visar
uppföljning att kommunens förskolor håller god kvalitet. En stor andel av föräldrarna är nöjda
med verksamheten och 96 procent uppger att deras barn trivs på förskolan.
Grundskolorna i Knivsta arbetar dagligen med förebyggande arbete för trygghet och studiero
samt vidtar åtgärder när så inte är fallet. Ett sätt att mäta tryggheten på skolan genomförs enklast
med att fråga eleverna hur de upplever trygghet när de är i skolan. Statistiken nedan visar
upplevelsen av trygghet i årskurs 9 där resultatet sjunkit med nästan 7 procentenheter under två
år. Elevernas trygghet och trivsel i skolan är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå
målen för utbildningen.
Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår i
både riket och för eleverna i Knivsta. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit
examen inom tre år i riket, Knivstas kommuns resultat publiceras under vecka 50 . Resultaten har
därmed förbättrats i båda skolformerna vilket tyder på att coronapandemin inte, som en del
befarat, har påverkat resultaten negativt. Detta visar Skolverkets preliminära betygsstatistik.
Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås under 2020.
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Måluppföljning nämnd
Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med
likvärdiga villkor och höga resultat.
Knivstas förskolor ska hålla god kvalité

Prognos måluppfyllelse

Analys
Nämndens mål innebär att läroplanen för förskolan uppfylls samt att vårdnadshavarna är nöjda
med den utbildning och undervisning som förskolan bedriver. Knivsta kommun bedriver en
förskoleverksamhet av hög kvalitet med stort fokus på utveckling. En undervisning av hög
kvalitet innebär en undervisning som hjälper så många barn/elever som möjligt att nå så höga
resultat som är möjligt utifrån förmåga och att få rätt stöd att nå detta i en trygg miljö. Förskolan
i Knivsta kommun har en organisation som stödjer genomförandet av det nationella uppdraget.
Under våren 2020 förändrades förskoleorganisationen. Fem rektorer ansvarar för kommunens 12
kommunala förskolor. Personaltätheten har sjunkit något vilket innebär en utmaning för
förskolorna.
Indikator
Personaltäthet
en har
bibehållits.
Inskrivna barn
per årsarbetare
i förskolan,
antal
Andel föräldrar
som är nöjda
med
verksamheten
har bibehållits

Kvinn
or

Jämf.
kom
mune
r

Utfall
Delår
2020

Utfall
2018

Utfall
2019

5,3

5,4

5,3

94,3
%

92,7
%

94 %

Män

Riket

Utfall
2020

Mål
2020

Progn
os

Personaltätheten har bibehållits. Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
Knivsta har som växande kommun med stor inflyttning av barnfamiljer lyckats möta ökningen
av barn och därmed också uppfyllt lagen om att erbjuda alla barn en plats inom fyra månader
från ansökningsdag. Personaltätheten i kommunens förskolor har minskat något från 5,3 barn per
vuxen (2018) till 5,4 barn per vuxen under 2019. Prognosen är att indikatorn inte kommer att nås
under 2020.
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Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits
En stor andel av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet, 96 procent anger att de
upplever att deras barn trivs på förskolan. Denna indikator anger hur stor andel av föräldrarna
som deltagit i kommunens föräldraenkät och som angett att de är nöjda med sitt barns förskola
som helhet. 2017 angav 92,3 procent av föräldrarna att de var nöjda med sitt barns förskola, 2018
ökade siffran något och resultatet för 2019 är 92,7 procent. Målet för helåret 2020 är 94 procent
av föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och en ny föräldraenkät kommer att
genomföras under hösten 2020. Förskolans identifierade styrkor är välarbetade lärprocesser, en
god omsorg, föräldrar som är trygga och nöjda med sitt barns förskola samt huvudmannens
kompetensutvecklingsinsatser.
Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Analys
Målet mäts genom indikatorer som behöriga till yrkesprogram (100 % av alla elever enligt
läroplan) , elever i åk 9 har uppnått kunskapskraven i alla ämnen (100 % av alla elever enligt
läroplan) samt att elever (94 %) i åk 5 känner sig trygga i skolan. Samtliga indikatorer har
förbättrats.
Indikator
Elever i åk 9
som är
behöriga till
yrkesprogram,
kommunala
skolor, andel
(%)
Elever i år 9
som uppnått
kunskapskrave
n i alla ämnen
(exkl.
nyinvandrade
och okänd
bakgr.),
kommunala
skolor, andel
(%)
Elever i åk 5:
Jag känner mig
trygg i skolan,

Män

Jämf.
kom
mune
r

Riket

90,7%

87,3%

86,93
%

76,6%

78,2%

85,76
%

Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

87%

88,9%

81,5%

77,4%

93,75
%

81,5%
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Utfall
Delår
2020

Utfall
2020

Mål
2020

81,35
%

89,3%

100%

76,03
%

81%

100%

89%

94%

Progn
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Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män

Jämf.
kom
mune
r

Riket

Utfall
Delår
2020

Utfall
2020

Mål
2020

Progn
os

positiva svar,
andel (%)

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Betyg används bland annat för att följa elevers kunskapsutveckling, för urval till fortsatta studier
och i utvärderingssyfte. Nyckeltalet bygger på antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett
yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt
det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till
ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och
matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Andelen elever behöriga till ett
yrkesprogram som avslut årskurs nio i en kommunal grundskola har ökat något i jämförelse med
2019. Resultatet för Adolfsbergsskolan var 93,5 procent och 85,7 procent på Thunmanskolan.
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd
bakgr.), kommunala skolor, andel (%)
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning har ökat med
nästan 4 procentenheter i jämförelse med 2019, vilket är väldigt positivt. Dock är målet om
100 % ännu inte uppnått. Under det gångna året har högstadieskolorna bland annat erbjudit stöd i
studio och studie-/läxhjälp. På Thunmanskolan har man startat ett samverkansprojekt med
Uppsala Universitet med fokus på att utveckla metoder att öka elevers motivation till skolarbete.
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Jämfört med föregående år har utfallet ökat med 7,5 %. Vi fortsätter arbetet med att förbättra
våra lärmiljöer i syfte att alla elever ska känna sig trygga i skolan. From läsåret 20/21 använder
vi oss av ett nytt stödverktyg, Draftit TOR, i syfte att bättre kartlägga var tillbud, olycksfall och
risker finns. Detta ger oss en bättre grund att göra riktade förbättringar. Verktyget är ett
komplement till redan befintligt verktyg, Draftit KB, i arbetet med att förebygga mot och följa
upp kränkande behandlingar.
Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Analys
Målet mäts genom resultat från föräldraenkät och nyckeltal över personaltäthet.
Föräldraenkätresultatet har förbättrats sedan förra mätningen, även om målet ännu inte är
uppnått. Gällande nyckeltal för personaltäthet finns ännu inte värdet för innevarande år.
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Indikator
Föräldrar till
barn på
fritidshemmet
anser att
verksamheten
erbjuder
aktiviteter som
stimulerar
barnets lärande
har ökat
Personaltäthet
en på
fritidshemmen
har ökat.
Inskrivna
barn/årsarbetar
e i fritidshem,
antal

Utfall
2018

Utfall
2019

71 %

56,2
%

27,4

25,63

Kvinn
or

Män

Jämf.
kom
mune
r

19,53

Riket

20,8

Utfall
Delår
2020

Utfall
2020

Mål
2020

68 %

71 %

Progn
os

27

Föräldrar till barn på fritidshemmet anser att verksamheten erbjuder aktiviteter som
stimulerar barnets lärande har ökat
Utfallet har ökat med knappt 12 % jämfört med föregående år. Flera faktorer påverkar troligen
detta, men några exempel är att man på flera fritidshem har arbetat med att förbättra
kommunikationen till elever och föräldrar över innehållet i verksamheten, ett gemensamt arbete
med att ta fram en enhetlig mall för pedagogisk planering har genomförts samt att fler
medarbetare har gått internutbildningen Fritidslyftet.
Personaltätheten på fritidshemmen har ökat. Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem,
antal
Ingen data finns ännu tillgänglig.
Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Analys
Knivsta kommun startade sin grundsärskoleverksamhet på Alsike skola inför läsåret 2019/2020.
Verksamheten är under uppbyggnad, idagsläget finns fem elever på Alsike grundsärskola .
Elever som är mottagna i grundsärskolan finns också som integrerade elever på grundskolor i
Knivsta kommun.
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Knivsta kommuns grundsärskola håller en god kvalitet med utarbetade rutiner för mottagande,
målgruppsbestämning samt uppföljning av att eleven tillhör rätt målgrupp och får den utbildning
han/hon har rätt till. Uppföljning på individnivå visar att eleverna har tillgång till en verksamhet
av god kvalitet.

Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Analys
Sjögrenska gymnasiet håller god kvalitet vilket är tydligt i ökningen av andelen elever som når
yrkesexamen. Även introduktionselever som lämnar gymnasiet efter 3 år har hög måluppfyllelse
och många gymnasiepoäng. Distans- och fjärrundervisning har påverkat måluppfyllelsen
negativt till viss del, framför allt för åk1 och 2 som inte haft samma förutsättningar att uppnå
betyg varpå kurser förlängts in på höstterminen. Många elever upplever sämre mående pga
isolering och avsaknad av undervisning i skolans lokaler vilket påverkat måluppfyllelsen.
Specialpedagogiska insatser samt uppsökande arbete har fokuserats på elever med svårigheter
och fortsatt via länk. Enstaka elever med behov har haft undervisning på skolan i viss
utsträckning.
Fokus har legat på utveckling och dokumentation av extra anpassningar och särskilt stöd, samt
kollegialt lärande inom dessa områden.
Fortsatt utveckling sker kontinuerligt, men under vårterminen stoppades till viss del pågående
utvecklingsarbeten till förmån för fokus på distans- och fjärrundervisning samt riskhantering
kring Covid-19.

Indikator
Andel elever på
introduktionspr
ogrammen som
uppnår
målsättningen
med sina
studier har ökat
Andelen elever
på
lärlingsprogram
men som nått
yrkesexamen
har ökat

Jämf.
kom
mune
r

Utfall
Delår
2020

Utfall
2020

Mål
2020

65 %

90 %

90 %

100 %

20 %

81 %

81 %

100 %

Utfall
2018

Utfall
2019

87,5
%

9%

Kvinn
or

Män
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Andel elever på introduktionsprogrammen som uppnår målsättningen med sina studier
har ökat
Det finns stora svårigheter med att mäta andelen introduktionselever som uppnår målen för sina
studier, då det är stora variationer i målsättningar och om studieplanen sträcker sig över 1 år eller
3. För att kunna göra rättssäkra mätningar så kommer mättalen baseras på elever som avslutar
sina studier och därmed fullföljer sin studieplan.
Våra introduktionselever i åk 3 fick gymnasiebetyg med mellan 850p-2500p godkända
gymnasiepoäng. Utav dessa bedömer vi att 60% uppnådde målen med sina studier och 30 % i
hög grad uppnådde målen för sina studier. 10% uppnådde inte målen för sina studier.
Utav totalt 87 introduktionselever i åk 1,2,3 uppnådde 12 elever behörighet till nationella
program och ytterligare 20 elever behörighet till andra introduktionsprogram. För några elever
som kommer ifrån ett skolmisslyckande är förmågan att tillgodogöra sig undervisning över
huvud taget ett uppnått mål även om det inte resulterar i så många betyg.

Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat
Andel elever med yrkesexamen läsår 19/20 är 81 %.
Utav 11 elever på nationella program i årskurs 3 fick 9 elever yrkesexamen varav 4 med
grundläggande högskolebehörighet och 8 med utökade kurser. 19% (2 elever) fick studiebevis
varav 1 elev blev behörig till nationella program en vecka innan studenten. Godkända poäng
varierade från 2400 till 2850.
Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Analys
Elever mottagna i gymnasiesärskolan har till största del sin placering på skolor i Uppsala.
Uppföljning på individnivå visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet.
(Ann)
Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet.
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Prognos måluppfyllelse

Analys
Vuxenutbildningen arbetar kontinuerligt med att utifrån läroplansmålen höja kvaliteten på
utbildningen. När det gäller SFI har ett tätare samarbete mellan lärarna och studievägledaren
initierats under året och det har inneburit att fler på studieväg 2 har sökt till en passande
yrkesutbildning, både kombinerad med sfi och gymnasial. Lärarna har också haft stort fokus på
sambedömning, både av texter och muntligt tal. Detta innebär en ökad garanti för likvärdig
betygsättning men också en kompetenshöjande aktivitet i och med det kollegiala lärandet.
Distans- och fjärrundervisning under pandemin har varit positiv i fråga om elever och lärares
utveckling av digital förmåga. Tyvärr har några SFI -elever på studieväg två inte haft förväntad
progression när det gäller muntlig produktion under pandemin. Lärarna har haft digitala möten
via Teams, zoom och /eller telefon, men det är tydligt att samtalen i klassrummet är det som
gynnar muntlig språkutveckling. Under hösten har eleverna kommit till skolan i mindre grupper
och det har varit positivt eftersom undervisningen och stöttningen blir med individualiserad.
Vuxenutbildningen har under året utvecklat en tydligare struktur med studievägarna 1, 2 och 3,
vilket på sikt kommer att höja kvaliteten och öka progressionen för SFI-eleverna.
För Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har studiecoacherna på Lärcentrum (i
samarbete med Uppsala kommun) marknadsfört sig på Knivsta bibliotek och information finna
även på Vuxenutbildningen Knivstas sida på webben. Vuxenutbildningen har endast
distanskurser i egen regi och behovet av stöd upplevs som ökande. Detta stöd kan också ske
digitalt från Lärcentrum.
För att öka måluppfyllelsen på gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har nya rutiner
införts vad gäller att fånga upp elever som riskerar att få F i kursen p g a för sent inlämnad
uppgift e. d.
Indikator
Andelen elever
inom
Vuxenutbildnin
gen som
uppnår minst
betyget E har
ökat
Andelen elever
inom SFI som
uppnår minst
betyget E har
bibehållits

Kvinn
or

Jämf.
kom
mune
r

Utfall
Delår
2020

Utfall
2018

Utfall
2019

83,5
%

93 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Män
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Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E har ökat
Anordnaren för grundläggande och gymnasial vux rapporterar varje vecka vilka elever som är
försenade med sina uppgifter. Nya rutiner för att följa upp elever på gymnasial och
grundläggande nivå som riskerar att få betyget F har införts Ofta räcker det med en personlig
kontakt och en fråga om vad de behöver för att komma vidare i sina studier. Ibland kan vi lotsa
eleverna till Lärcentrum efter att i första hand ha hänvisat till den upphandlade anordnarens stöd.
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Uppdrag
Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige
Uppdrag

Målbild

Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i
fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i
beslut och arbete

Knivsta kommun ska arbeta för att uppnå målen i
Agenda 2030.
Förändringsarbetet ska leda till effektivare
arbetsprocesser och ökat användande av ny teknik.

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden

Ökad lokaleffektivitet ska leda till minskade
lokalkostnader om 10 miljoner kronor under perioden
2019-2022

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad
plastanvändning och giftfri förskola

Giftfri förskola
Koldioxidneutral kommunkoncern

Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på
ekologiska och rättvisemärkta produkter

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara
ekologiska och rättvisemärkta

Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen
från Agenda 2030 i beslut och arbete
Det centrala administrationen strävar efter en effektiv organisation, där arbetssätt anpassas till
både miljömässig och social hållbarhet. Den ska också stötta god utbildning, minskad ojämlikhet
och jämställdhet genom ett genomtänkt arbetssätt.
Under året har ledningsorganisationen för den kommunala förskolan och grundskolan förändrats
i syfte att än bättre stötta uppdraget att genomföra respektive skolforms läroplan.
Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla
verksamhetsområden
I mars 2020 beslutade utbildningsnämnden att anta lokalförsörjningsplan för förskola och skola
för perioden 2019-2029. Utifrån underlaget i lokalförsörjningsplanen beslutade nämnden att
avveckla de externa lokalerna för Citronens förskola från den 1 juli 2020. Inför
höstterminsstarten 2020 byggdes förskoledelen av Högåsskolan om från förskola till skola.
Ombyggnaden är en lokaleffektivisering genom att skolan nu har ytterligare 2 klassrum samt att
alla sex klassrummen har anpassats för att ta emot 24 elever per klassrum istället för som tidigare
16 elever per klassrum.
Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola
Utbildningsnämndens verksamheter arbetar strukturerat med att skapa en hälsosam och giftfri
miljö i förskolan. Ett aktivt arbete med att fasa ut lekmaterial, möbler och textilier som kan
innehålla skadliga kemikalier från förskolan har gett resultat och sker löpande. Gammalt material
rensas bort och ersätts av nytt. Inköp av nytt material sker utifrån de upphandlingsavtal som
kommunen har. Upphandlade företag är i sina produktkataloger tydliga med symboler på alla
produkter som uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri Förskola.
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Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på ekologiska och rättvisemärkta
produkter
Ett arbete med att revidera kommunens riktlinjer för inköp och upphandling är påbörjat. Kraven
på ekologisk hållbarhet och rättvisemärkning kommer att bli tydligare. I upphandlingar som
överstiger tröskelvärdet ställs normalt högre krav på hållbarhet än i direktupphandlingar.
Verksamheter ska i samband med upphandlingar ställa krav på ekologiska och rättvisemärkta
produkter.

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut

17(23)

Nämndens ekonomi
Verksamheternas förutsättningar
Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2020 i den av kommunfullmäktige antagna Mål &
budget 2020 (MoB). Budgeten har därefter reviderats enligt beslut i kommunfullmäktige.
De generella förutsättningarna för nämndens budget 2020 är:
•
•
•
•
•
•

Indexering: 1 %
Volymreglering för förskola, grundskola och gymnasium
Ytterligare effektiviseringsavdrag: -2 500 tkr
Ytterligare satsning 1:1: +1 150 tkr (enligt reviderad budget)
Ytterligare besparingskrav: 3 050 tkr (enligt reviderad budget)
Tillskott avseende avvecklade statsbidrag inom grundskolan: 4 275 tkr (enligt reviderad
budget)

Besparingsåtgärder har specificerats i samband med att MoB togs fram, i form av borttagande av
omsorg på obekväm tid, uppstartsbidrag för förskola, busskort vid val av skola samt politikens
medel för utredningar. Vad gäller ersättning till dagbarnvårdare har en återgång skett till tidigare
ersättningsmodell. Även följande åtgärder ska bidra till en lägre kostnadsnivå: sänkt lokalpeng
till följd av större barngrupper, neddragning av centrala tjänster, barn till arbetssökande erbjuds
15 h förskola och inte fritidshem, kvalitetsdagar hålls in-house, återhållsamhet med
lokalunderhåll och externa konferenser, digitalisering samt flytt av ansvar samt hyreskostnad för
uthyrbar tid för lokaler, främst idrottshallar.
I MoB ligger ett effektiviseringsbeting på -4 453 tkr. 1 950 tkr har fördelats per verksamhet
redan i nämndbudgeten 2018 och 2019 och denna fördelning kvarstår 2020. Den kvarstående
delen (de 2 500 tkr) har i sin helhet fördelats till förskolan. Det tillkommande besparingskravet
på 3 050 tkr i den reviderade budgten har fördelats med 1/3 till förskolan och 2/3 till
grundskolan.
Följande omfördelning av kommunbidrag har gjorts av nämnden i internbudgeten för att täcka
befintligt underskott inom vissa verksamheter:
•
•

600 tkr från förskola och 300 tkr från grundskola till vuxenutbildning
300 tkr från förskola och 200 tkr från grundskola till Sjögrenska gymnasiet. En
prishöjning per program och elev har skett.

Delårsbokslutet
Resultatet per den 31 augusti 2020 för utbildningsnämnden är +16 248 tkr. 12 407 tkr av
överskottet beror av redovisningen av semesterlöneskulden som en negativ kostnad efter
sommarledigheten då personalen har tagit ut en större del av ledigheten än de dittills tjänat in till.
För förskolans del är överskottet dessutom kopplat till samma faktorer som det prognostiserade
helårsöverskottet, se nedan, och för grundskolans del är det kopplat till att elevantalet och
därmed elevpengskostnaden är högre under hösten samtidigt som kommunbidraget till nämnden
fördelas jämnt över året. För vuxenutbildningens handlar överskottet om ett statsbidrag som är
kopplat till ökad efterfrågan på utbildningar till hösten till följd av den ökade arbetslösheten.
I tabellen nedan redovisas delårsbokslut per verksamhet.
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Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr)
Nettokostn
ad delår
2019

KF Budget
delår 2020

Rev. KF
budget
delår 2020

Tillägg och
avdrag,
delår 2020

Nettokostn
ad delår
2020

Budgetavvi
kelse delår
2020

802

975

975

-117

707

151

Förskola, barn 1-5 år

128 735

132 311

132 311

-3 685

123 085

5 541

Skolverksamhet &
skolbarnsomsorg

240 906

252 999

255 849

-2 525

243 372

9 952

Grundsärskola

6 616

6 887

6 887

804

7 691

0

Gymnasieskola, internt

5 396

4 736

4 736

14

4 727

22

Gymnasieskola, externt

56 471

62 850

62 850

-1 697

61 153

0

Gymnasiesärskola

3 263

2 817

2 817

-82

2 736

0

Vuxenutbildning & SFI

5 941

4 639

4 639

587

4 645

581

-2 969

-2 969

2 969

0

0

-2 033

2 033

0

465 247

466 063

-1 699

Nämndens
verksamheter
Nämndkostnader

Effektiviseringsbeting
- 0,5%
Reviderad mål och
bduget 2020 KF 20-0610
Summerat

448 129

448 116

16 248

Prognos helår och avvikelse (tkr)
Utbildningsnämndens ekonomiska prognos per augusti för helåret 2020 visar fortsatt på en
budget i balans. Underskott kvarstår inom grundskola och internt gymnasium, men
vuxenutbildningen beräknar nu ett 0-resultat. Överskott kvarstår inom förskolans budget och
nämndbudgeten.
Besparingsåtgärderna som beslutades vid nämndens augusti-sammanträde är inkluderade i
prognosen och de avvecklade statsbidragen har exkluderats. Statsbidraget avseende sjuklöner för
april - juli redovisas separat, men kommer att fördelas till enheterna under hösten.
Samma förklaringar till förskolans överskott som tidigare gäller, det handlar om en högre andel
15-timmarsbarn, en lägre andel barn som går mer än 50 h, lägre lokalpengskostnad och tillfälliga
vakanser. Den kommunala förskoleverksamheten går runt trots en sänkt barnpeng från och med
oktober, detta tack vare fler inskrivna barn och barn som går fler timmar, vissa justeringar av
personal och vikarier samt ett lågt behov av verksamhetsanpassningar av lokaler under året.
Grundskolans underskott är hänförbart till taxi- samt modersmålskostnader samt underskott inom
den kommunala verksamheten. Statsbidraget för sjuklönerna särredovisas som sagt separat under
grundskolans budget och enheternas resultat visar därmed situationen i skolorna exklusive
statsbidraget. Flera grundskolor uppvisar därmed stora underskott, vilka man till största delen
kommer att komma tillrätta med när statsbidraget väl är utfördelat. Två av skolorna
prognostiserar ett större underskott kopplat till färre elever vid skolstart, såväl inom skola som
fritidshem, samt högre personalkostnader än tidigare beräknat.
I det tillskott i form av en peng per elev till grundskolorna som beslutades i augusti
underkompenseras låg- och mellanstadieskolorna och överkompenseras högstadieskolorna i
förhållande till de faktiska avvecklade statsbidragen för respektive skola. Detta sedan
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statsbidraget för lärarassistenter aldrig kom att avvecklades, vilket var förslaget under våren, och
då andelen lågstadie- och fritidshemselever samt tidigare faktiskt statsbidrag varierar mellan
skolorna. De kommunala låg-och mellanstadieskolorna kan kompenseras via fördelningen av den
statliga sjuklöneersättningen, som ett led i att nå budget i balans 2020. I budget 2021 kommer
hänsyn att tas till detta direkt i beräkningen av elevpengen.
Prognosen för det interna gymnasiet har återigen förbättrats. Även prognosen för
vuxenutbildningen har förbättrats på grund av en statlig satsning på vuxenutbildningen till följd
av covid-19.
Medel har sökts från KS Prioriterat för övergången till det administrativa systemet IST
administration och kostnaden för övergången är inte inkluderad i prognosen.
I tabellerna nedan redovisas prognosen per verksamhet samt per kommunal resultatenhet.
Nettokostn
ad helår
2019

KF Budget
helår 2020

Rev. KF
budget
helår 2020

Tillägg och
avdrag
helår 2020

Prognos
nettokostn
ad helår
2020

Prognos
budgetavvi
kelse helår
2020

1 152

1 462

1 462

-175

1 222

65

Förskola, barn 1-5 år

194 927

198 467

198 467

-5 528

189 993

2 947

Skolverksamhet &
skolbarnsomsorg

378 681

379 499

383 774

-3 788

382 626

-2 640

10 001

10 331

10 331

1 008

11 339

0

Gymnasieskola, internt

8 947

7 104

7 104

20

7 495

-371

Gymnasieskola, externt

89 734

94 275

94 275

2 590

96 865

0

Gymnasiesärskola

4 892

4 226

4 226

-208

4 018

0

Vuxenutbildning & SFI

8 736

6 959

6 959

880

7 839

0

-4 453

-4 453

4 453

-3 050

3 050

699 095

2 303

701 398

0

Nämndens
verksamheter
Nämndkostnader

Grundsärskola

Effektiviseringsbeting
Reviderad mål och
bduget 2020 KF 20-0610
Summerat

697 072

697 870

Prognos
augusti

Prognos
juli

Prognos
april

Prognos
mars

Prognos
februari

0

0

90

0

0

Hyresbudget

250

150

0

0

0

Stödverksamhet

250

150

90

0

0

Verktygslådans och Skutans fsk

0

0

0

0

0

Lilla Brännkärr och Trollskogens
fsk

0

0

0

0

0

Lagga och Långhundra fsk

23

0

13

0

0

Tallbackens och Gredelby fsk

41

0

0

0

0

Förskola, tkr
Verksamhetschef fsk
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V:a Ängby, Diamantens och
Citronens fsk

0

-76

0

0

0

-185

-165

0

0

0

0

0

10

0

0

129

-91

113

0

0

Verksamhetschef skola

390

223

261

806

650

Elevhälsan

-99

-53

55

0

0

-300

0

-200

-100

0

-9

170

116

706

650

-1 135

-387

0

0

0

Brännkärrsskolan

0

0

0

0

0

Adolfsbergsskolan

0

0

0

-443

-933

Thunmanskolan

0

0

0

-741

-766

Ängbyskolan

-1 237

-415

0

0

0

Högåsskolan

-381

-90

0

0

0

Segersta skola

-155

0

0

0

0

Lagga och Långhundra skola

-342

0

80

71

0

Statsbidrag sjuklöner

2480

Totalt

-778

-723

196

-406

-1 049

Norrgårdens fsk
Lustigkulla fsk
Totalt
Grundskola, tkr

Hyresbudget
Stödverksamhet
Alsike skola
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Investeringar
Årsprognosen för investeringarna är +636 tkr 2020. Flera enheter planerar inte några
investeringar under året. Ett separat ärende behandlar omflytt av investeringsmedel.
Investeringsplan 2020
KF
investeringsr
am 2020

Tillägg
investeringsr
am 2020

Utgift
investering 8
mån

Prognos
investeringsu
tgift 2020

Prognos
avvikelse
investering
2020

Alsike skola, Inventarier
och läromedel

300

-

0

300

0

Brännkärrsskolan,
Inventarier och läromedel

200

-

0

200

0

Genomförande IT-plan,
IT-investeringar

100

-

0

-

100

Lagga/Långhunda
förskola & skola,
Inventarier och läromedel

100

-

0

100

0

Ängbyskolan, Inventarier
och läromedel

300

-

100

300

0

Thunmanskolan,
Inventarier och läromedel

200

-

0

200

0

Citronen/V:a Ängby fsk,
Inventarier och läromedel

75

-

0

-

75

Skutans fsk, Inventarier
och läromedel

50

-

0

-

50

Diamantens fsk,
Inventarier och läromedel

75

-

0

75

0

Gredelby förskola,
Inventarier och läromedel

100

-

0

100

0

Högåsskolan, Inventarier
och läromedel

250

-

0

250

0

Adolfsbergsskolan,
Inventarier och läromedel

300

-

233

233

67

Segersta skola,
Inventarier och läromedel

200

-

0

256

-56

Lustigkulla förskola,
Inventarier och läromedel

75

-

0

-

75

Norrgårdens fsk,
Inventarier och läromedel

75

-

57

75

0

Tallbacken/Tärnan,
Inventarier och läromedel

100

-

0

100

0

Trollskogens förskola,
Inventarier och läromedel

75

-

0

-

75

Lilla brännkärrs förskola,
Inventarier och läromedel

75

-

0

-

75

Investering

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut
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Sjögrenska gymnasiet,
Inventarier och läromedel

100

-

0

50

50

Verktygslådans fsk,
Inventarier och läromedel

50

-

0

-

50

Stöd och
konsultationsteam,
Inventarier och läromedel

100

-

0

100

0

Skolhälsovården,
Inventarier och läromedel

75

-

0

75

0

Vuxenutbildning och SFI,
Inventarier och läromedel

75

-

0

-

75

3 050

-

390

2 414

636

Summering
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Diarienummer
UN-2020/246

Utbildningsnämnden

Omfördelning av investeringsmedel 2020
Förslag till beslut
1. Investeringsmedel om 60 000 kr omfördelas från Genomförande av IT-plan, ITinvesteringar till Segersta skola avseende inventarier och läromedel 2020.
2. Investeringsmedel om 75 000 kr omfördelas från Lustigkulla förskola och 75 000 kr
från Trollskogens förskola till Högåsskolan avseende inventarier och läromedel 2020.
Sammanfattning av ärendet
Segersta skola har behov av ytterligare investeringsmedel avseende möbler.
Investeringsmedel om totalt 60 000 kr behöver därmed omfördelas till Segersta skola.
Högåssskolan har behov av ytterligare investeringsmedel avseende inventarier i och med
ombyggnation. Investeringsmedel om totalt 150 000 kr behöver därmed omfördelas till
Högåsskolan.
Bakgrund
Nämnden har möjlighet att omfördela investeringsmedel vid behov.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet medför ökade kapitaltjänstkostnader för Segersta skola och Högåsskolan. Skolorna
bär avskrivnings- och räntekostnaderna inom ordinarie elevpeng. Avsatta investeringsmedel
för Lustigkulla förskola, Trollskogens förskola samt för genomförande av IT-plan skulle
annars inte användas under året.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten

Hans Åhnberg
Utbildningschef

Sida 2 av 2

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Omfördelningen syftar till att bidra till ändamålsenliga möbler.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Förändringarna syftar till att bidra till ändamålsenliga möbler som kommer eleverna till del.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Karin Carlsson
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse
2020-09-24

Diarienummer
UN-2020/295

Utbildningsnämnden

Särskild uppföljning av Läsa, skriva, räkna-garantin för
utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner den särskilda uppföljningen av Läsa, skriva, räkna-garantin.
Sammanfattning
Syftet med uppföljningen är att klargöra huruvida skolorna och huvudmannen arbetar med
Läsa, skriva, räkna – en garanti för att säkra att elever i behov av extra anpassningar och
särskilt stöd får stöd så tidigt som möjligt. I rapporten framgår att det sker arbete på flera
nivåer i kommunen och att det finns förutsättningar utifrån alla tre kvalitetdimensioner som
presenterats i rapporten. Framgent bör huvudmannen bevaka så att den
kommungemensamma planen för Läsa, skriva, räkna-garantin implementeras på samtliga
enheter fullt ut och att det centrala och lokala specialpedagogiska stödet finns tillgängligt
utan längre väntetider.
Bakgrund
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan för kvalitet 2020
genomfördes en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde
arbetsutskottet att det fanns en viss sannolikhet och en hög konsekvensnivå att elever i
behov av extra anpassningar och särskilt stöd inte får det så tidigt som möjligt. Risken finns
att den förstärka delen av skollagen inte uppfylls på grund av bristande resurser och att
elever inte uppfyller de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 i
svenska, svenska som andraspråk och matematik.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Uppföljning av utbildningsnämndens fastställda kontrollområden för 2020 syftar till att
kvalitetssäkra arbetet med Läsa, skriva, räkna-garantin.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
De brister som finns framtagna syftar till att ytterligare bidra till att utveckla verksamheten
och att barnens bästa beaktas.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Särskild uppföljning av
Läsa, skriva och räkna-garantin i
Knivsta kommuns förskoleklasser
och grundskolor

Kontrollområde i nämndens interna kontrollplan 2020
UN-2020/256

1

Inledning och syfte
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: ändamålsenlighet,
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar och regler
samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras.
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan för kvalitet 2020 genomfördes en
riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde arbetsutskottet att det fanns en
viss sannolikhet och en hög konsekvensnivå att elever i behov av extra anpassningar och särskilt
stöd inte får det så tidigt som möjligt. Risken finns att den förstärkta delen av skollagen inte uppfylls på grund
av bristande resurser och att elever inte uppfyller de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i
årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
Syftet med uppföljningen är att klargöra huruvida skolorna och huvudmannen arbetar med Läsa, skriva, räkna
– en garanti för att säkra att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får stöd så tidigt som
möjligt.
Utgångspunkterna för uppföljningen är:
- att kartlägga huvudmannens roll och framtida stödfunktion
- att se över rektorernas förutsättningar att implementera den nya bestämmelsen
- att undersöka om kartläggningsmaterial finns i tillräcklig utsträckning

Metod
Uppföljningen omfattar de kommunala grundskolorna och har genomförts med enkäter till rektorer och
intervju med verksamhetschef för grundskolan och specialpedagog ansvarig för implementering av garantin.
Uppföljningen har även genomförts genom dokumentstudier av lagstiftning, grundskolans läroplan,
kommunens styrdokument, dokumenterat kvalitetsarbete, rutiner och ekonomistyrning.

Bakgrund
Den 1 juli 2019 trädde en förstärkning av skollagen i kraft. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga
stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med en garanti för tidiga
stödinsatser är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande och att stödinsatser i svenska,
svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt. Målet är att fler elever ska nå en fullständig
utbildning.1
Redan i förskoleklassen ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas med stöd av
ett nationellt kartläggningsmaterial. Om det utifrån användningen av kartläggningsmaterialet, ett nationellt
bedömningsstöd eller ett nationellt prov finns en indikation på att en elev i förskoleklassen eller i lågstadiet
inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik, ska
ansvarig förskollärare eller lärare göra en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling för att avgöra om
eleven är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd, för att
nå de kunskapskrav som ska uppnås. Extra anpassningar och beslut om särskilt stöd ska göras i samråd med
personal som innehar specialpedagogisk kompetens.2
Huvudmannen ansvarar för att det finns
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för
att garantin ska kunna uppfyllas. Bilden till höger
visar hur garantin är tänkt att fungera i praktiken.

1
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Resultat & analys
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper. För att identifiera vilka behov och stödinsatser som respektive elev behöver för sin framtida
utveckling har förstärkningen av skollagen genomförts. Denna uppföljning har som stöd i analysen tre
kvalitetsdimensioner. Dessa hänger samman direkt eller indirekt och påverkar varandra. Kvalitetsdimensioner
är utgångspunkten i Skolverkets självskattningsverktyg BRUK och passar bra att använda i uppföljningar som
ska bedöma kvalitet i skolan.
Resultatkvalitet

Processkvalitet

Strukturkvalitet
3





Strukturkvalitet bygger på yttre villkor som resurser, personal, styrningen, material och styrdokument.
Processkvaliteten relaterar till det inre arbetet såsom aktiviteter, planering, bemötande, arbetssätt,
processer och material i verksamheten.
Resultatkvalitet är det som skolorna uppnår med sitt arbete alltså slutligen det som visar vad eleverna
lärt sig, fått stöd i och vad det fått med sig för sin utveckling.

Strukturkvalitet
Material
Den myndighet som ansvarar för information och material för garantin är Skolverket. Skolverket har i tryckt
material och på sin hemsida information till lärare, rektorer och huvudmän. Informationen sträcker sig från
kartläggningsmaterial till huvudmannens ansvar utifrån lagtexten. Oavsett vilken profession som går in och tar
del av informationen så finns det information och vägledning. Utöver detta finns även information till
vårdnadshavare med en beskrivning hur den enskilde tar kontakt med myndigheterna om det finns en
upplevelse av att garantin inte uppfylls.
I den enkät som skickats ut till alla rektorer inför denna uppföljning anger samtliga att de tagit del av
utbildningsinsatser eller stödmaterial gällande den nya bestämmelsen. Materialet har de fått från Skolverket
eller via Specialpedagogiska skolmyndigheten. I intervju med specialpedagog och grundskolechef har en
kommunal plan för garantin presenterats och varit en del av dokumentstudien. Planen beskriver Knivsta
kommuns förutsättningar för kartläggning, bedömning, undervisning och uppföljning. Resterande del av
planen innehåller beskrivningar och metodstöd för respektive steg i garantin, även hänvisningar till material
och information om tester finns under respektive avsnitt. Som bilaga finns en screeningplan som beskriver
vilka steg som är obligatoriska för Knivsta kommun, vilka som är obligatoriska nationellt och på vilket sätt det
följs upp. Ytterligare bilagor med exempel på anpassningar och checklistor ger rektorer och lärare ytterligare
stöd i tillvägagångsättet.
Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar
Huvudmannen har som ansvar att det finns organisatoriska och ekonomiska
förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas. Knivsta kommun har sedan lagen
förstärktes anställt en specialpedagog på central nivå som har en del av sitt uppdrag
att stödja i kartläggningsprocesserna och vara sakkunnig. Denna funktion har utbildat
rektorer och finns tillgänglig för alla skolor som konsultativt stöd i alla steg i
garantin.
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I lagstiftningen är det tydligt att huvudmannen ska möjliggöra för skolorna att implementera garantin. Utöver
detta stöd får skolorna ingen ekonomisk kompensation för att uppfylla garantin, något som inte heller
förarbetena till lagen menar är nödvändigt. Under ekonomiska konsekvenser i förarbetet anges att: Flera av de
moment som ingår i garantin ingår således redan i förskollärarens och lärarens arbetsuppgifter och utgör
därmed inte sådana nya åtaganden som ska kompenseras ekonomiskt.4
I enkäten som besvarats av kommunens rektorer instämmer alla i att deras skolas organisation är tillräcklig för
att kunna uppfylla bestämmelserna gällande Läsa, skriva, räkna – garantin. Samtidigt anger ¾ delar av de
svarande att huvudmannen i ganska hög grad skapat organisatoriska förutsättningar som krävs för att uppfylla
garantin. Att tillägga är att sedan enkäten genomfördes har information och diskussioner kring den
kommungemensamma planen varit på dagordningen till rektorsmötena.
Lärarnas kompetens
Arbetet med elevers läs-, skriv- och matematikutveckling kräver god kompetens hos lärarna. Läsning,
skrivning och matematik är också några av de viktigaste arbetsområdena under de första skolåren.
Upplevelsen vid intervjuer och i enkätundersökningen är att kommunens lärare har tillräcklig kompetens
gällande garantin. Alla rektorer har angett att personalen har kompetens i ganska hög grad och i hög grad.
Samma svar anger de även på frågan Har lärare och övrig personal på skolan kompetens för att arbeta med
tidiga insatser i de yngre årskurserna?
I den kommungemensamma planen framgår det att både lärarnas och stödfunktionernas kompetens är avgörande
för att garantin ska uppfyllas. Samtidigt beskrivs även det kollegiala lärandet och rektors ansvar för detta. Ingen
lärare kan kunna allt själv, men tillsammans med sina kollegor i arbetslaget och på skolan kan lärare skaffa sig
kompetensutveckling i sitt dagliga arbete. Det är viktigt att rektor ger utrymme för det kollegiala samarbetet.5
I förarbetena till lagen är det beskrivet att den särskilda bedömningen av elevens kunskapsutveckling ska
genomföras i samråd mellan ansvarig förskollärare och personal med specialpedagogisk kompetens. Sådant
samråd ska även genomföras i samband med planering av extra anpassningar som syftar till att eleven ska nå
kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Dessa delar har konkretiserats i den
kommungemensamma planen där även elevhälsan roll, specialpedagogernas uppdrag och den
kommunövergripande samordnaren roll anges.

Processkvalitet
Utbildning och processer
Mindre utbildningsinsatser på respektive enhet har också genomförts. Rektorernas svar på frågan om tillgången
till material på skolan (Är material gällande den nya bestämmelsen kända på skolan och enkla att ta del av? och
Har er skola tillgång till processbeskrivningar alt. metodstöd för hur kartläggningar ska genomföras?) varierar
mellan i låg grad till i hög grad. Den kommungemensamma planen kommer under hösten att fortsätta
implementerats i verksamheterna för att skapa mer kännedom och bistå med metodstöd. Bedömningen från
denna uppföljning är att planen bör konkretiseras på respektive skola och hur det är tänk att ta sig an alla
aktiviteter och vem som ansvarar för vad.
Förutsättningar enligt lärarna
Respektive lärares insats på skolan är avgörande för att garantin ska uppfyllas. I personalenkäten från
vårterminen 2020 anger 26 procent av personalen att de inte har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov
av det. Denna siffra är något högre än snittet för riket som är 20 procent, dock kan kraven som lärare ställer på
sig själva och sin insats variera. Därför bör varje rektor se över denna frågeställning i samband med att garantin
implementeras ytterligare. Brist på specialpedagoger och speciallärare kan vara en orsak till den höga procenten
på enkätfrågan ovan och det är rektorernas uppgift att se till att specialistfunktioner finns tillgängliga även i de
yngre årskurserna.

4 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument /proposition/lasa-skriva-rakna---en-garanti-for-tidiga_H503195/html#page_69
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Uppföljning och överlämning
Som en av de sista delarna för att uppfylla garantin gäller det för ansvarig lärare att föra över resultatet av
uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs. Här krävs både god struktur och
kommunikation mellan lärare och mellan enheter. Rektor bör därför kvalitetssäkra att dessa processer är
fungerande på enheten och systematiskt följa upp dem. På frågan I vilken grad arbetar er skola med uppföljning
och överlämning? anger alla att de i ganska eller hög grad arbetar med uppföljning och överlämning.
Samsyn och ledarskap
En samsyn om nuläget är viktig för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt. Både arbetet på
huvudmannanivå och rektors samordning av arbetet ute på enheterna behöver omges av en samsyn på uppdraget
kring garantin. Den kommunövergripande samordningen och planen för Knivsta kommun skapar en tydlighet
av uppdraget och ger en tillräcklig sammanfattning av vad som ska levereras ute på enheterna.
På frågan till rektorerna gällande samsyn på respektive skola är svaren varierade men majoriteten anser att det
finns en samsyn. (Finns det en samsyn på er skola kring hur arbetet med Läsa, skriva, räkna-garantin ska se
ut?) Det pedagogiska ledarskapet är avgörande för att nya processer ska implementeras med bästa möjliga
resultatet.

Resultatkvalitet
Garantin
I den förstärkta lagens förarbete framgår det att garantin för tidiga stödinsatser bör anses vara uppfylld när de
åtgärder som garantin omfattar har vidtagits dvs. när skolan har genomfört en kartläggning av elevernas
kunskapsutveckling i förskoleklassen, gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan
ska göras, planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder, följt upp vidtagna extra
anpassningar för att säkerställa att de gett resultat och överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska
ansvara för eleven i nästa årskurs.
Elevgruppens bakgrund
Knivsta kommuns elever har enligt skolverkets undersökningar goda förutsättningar för att lyckas med sina
skolresultat. Sedan slutet av 00-talet har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de
lyckas i grundskolan.6 Kommunens elever har en hög andel föräldrar med eftergymnasial utbildning och andelen
behöriga lärare är även det högre än rikets snitt och kommungruppens vilket också anses vara en faktor för goda
resultat.
Garantins effekt
Eftersom den förstärkta lagen bara funnits sedan 2019 är det svårt att följa upp huruvida garantin gett effekt på
elevernas måluppfyllelse. Intervjuer och dokumentstudier visat att behovet av tidiga insatser finns och att
garantin har förtydligat arbetet. Rektorerna svarar i enkäten att de tror att bestämmelserna kommer ha effekt på
arbetet med tidiga insatser (Tror du att bestämmelserna kommer ge effekt på arbetet kring tidiga stödinsatser
på skolan där du verkar?). I kommentarerna anges att man har god kännedom om rutiner och på rutiner för tidigt
stöd. En annan rektor anger att ett gott arbete pågår men att man bör utveckla vilka insatser som sätts in när och
att en förhoppning är att den kommungemensamma planen ska skapa det stödet.

Slutsatser
Huvudmannen har skapat en central samordning och en plan som stöd för enheterna i deras arbete. Planen
kompletterar det underlag som lagstiftaren uppdragit skolverket att ta fram. I planen finns konkreta metoder,
beskrivningar och stödmaterial utifrån Knivsta kommuns organisation och förutsättningar. Vid intervjuer och i
rektorernas enkäter uppges att kompetensen hos lärarna är tillräcklig för att arbeta med den förstärkta delen av
lagen.
Förutsättningar finns utifrån alla tre kvalitetdimensioner som presenterats ovan. Huvudmannen har skapat
förutsättningar för enheterna att utgå ifrån. Framgent bör huvudmannen bevaka så att den kommungemensamma
planen implementeras på samtliga enheter fullt ut och att det centrala och lokala specialpedagogiska stödet finns
tillgängligt utan längre väntetider.
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Utbildningsnämnden

Upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor med taxi inom
skolans verksamhet för Knivsta kommun
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ska genomföra upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor med
taxi inom skolans verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun behöver göra en ny upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor med
taxi då nuvarande avtal gäller till och med juli 2021.
Bakgrund
I Skollagen 10 kap 32 § står i första stycket:
”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats
i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.”
De flesta elever i Knivsta kommun får sin skolskjuts tillgodosedd med buss, men en del
elever åker taxi. Knivsta kommun behöver göra en ny upphandling då nuvarande avtal
gäller till och med juli 2021. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Knivsta kommuns
behov av ramavtal avseende skolskjutstransporter med taxi.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget att upphandla nytt ramavtal för skolskjuts med taxi kan i förväg inte sägas leda
till några direkt mätbara besparingar. Dock förväntas konkurrensutsättningen innebära att
kommunen med bibehållen kvalitet erhåller skolskjutsar till en rimlig kostnad.
Snittbelopp för skolskjuts med taxi har under perioden januari–maj 2020 varit cirka
935 000 kr/månad, vilket ger en preliminär årskostnad på 9*935 000 = 8 415 000 kr.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten

Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Elever som inte kan använda ordinarie skolbussar på grund av till exempel avstånd till
hållplats, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet
behöver få skolskjuts ordnad med taxi i stället.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Upphandlingen syftar till att få så bra kvalitet som möjligt för berörda elever.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
–
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
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