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Föredragningslista 

Dnr 

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a. Betyg och frånvaro HT 2022

b. Uppföljning av betyg gymnasieelever

c. Läget i Alsike

d. Information om Adolfbergskolan

e. Information om förskolan

f. Aktuellt från förvaltningen

Beslutsärenden 

UN-2022/247 

UN-2023/6 

UN-2023/7 

5. Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2023

6. Verksamhetsplan utbildningsnämnden 2023

7. Revidering av informationshanteringsplan för
utbildningsnämnden

8. Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och
utbildningsverksamhet

UN-2023/9 
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9. UN-2022-220 

10 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Beslut om företrädande jurist - skickas ut senare

11. Öppna sammanträden för utbildningsnämnden
2023-2026

UN-2023/23 

12. Anmälan av delegationsbeslut

- Ordförandebeslut enligt punkt C.1, fattat av
Bengt-Ivar Fransson (M), Avbryt av elevflytt från
Lagga skola till Valloxskolan 2023-2024

- Förteckning över delegationsbeslut i 360 fattade
mellan 2022-12-06-2023-01-30

- Förteckning över skolskjutsbeslut 2022-12-01 –
2022-12-31
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Handläggare 
Karin Reuterdahl 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-06 

Diarienummer 
UN-2022/247 

   

 

Utbildningsnämndens presidieberedning 

Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar internkontrollplan 2023. 
2. Internkontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och 
ekonomi, uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen 
innefattar verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som 
faller inom ramen för den interna kontrollens syfte. En internkontrollplan är ett verktyg för att 
säkerställa att den interna kontrollen hanteras systematiskt och är tillräcklig. 
Internkontrollplanen antas årligen av nämnden och säkerställer att risker bedöms och hante-
ras. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att ständigt 
förbättra och utveckla sin verksamhet. 

 

Bakgrund 

Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och 
ekonomi, uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen 
innefattar verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som 
faller inom ramen för den interna kontrollens syfte. Internkontrollplanen är ett verktyg för att 
säkerställa att den interna kontrollen hanteras systematiskt och är tillräcklig. 
Internkontrollplanen antas årligen av nämnden och säkerställer att risker bedöms och hante-
ras.  

 

Den interna kontrollen 2023 

För att säkerställa ett helhetsperspektiv har metoden gällande riskanalys, alltså inventering, 
bedömning och hantering av risker utvecklats. Metoden medför att verksamhetens risker 
synliggörs på ett tydligare sätt liksom hanteringen av riskerna. Riskanalysen synliggörs genom 
en bruttolista. 

Genomarbetade bruttolistor är ett stöd för att säkerställa verksamhetens arbete, synliggöra 
risker och behov av kontroller eller utveckling. Bruttolistan är även ett verktyg för att ta ställning 
till om verksamhetens interna kontroll är tillräcklig. Det är således positivt att ha en omfattande 
bruttolista som synliggör de risker som föreligger samt hur de hanteras. Den interna kontrollens 
fortsatta arbete med risker kommer att utgå från bruttolistan som därmed över tid blir ett allt 
mer kvalitativt underlag. En vanlig kritik vid revision av den interna kontrollen är att bruttolistor 
saknas.  
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Uppföljning av internkontrollplanen kommer systematiskt och regelbundet att återrapporteras 
till nämnden. Återrapport av hela planen sker i december 2023 och återrapport av risker med 
höga värden kommer även ske under hösten 2023. 

 

Internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan synliggörs verksamhetens inventering, bedömning och 
hantering av risker som sammanställs i bruttolistan. Inventeringen av risker utgår från 
verksamhetens mest betydelsefulla eller prioriterade ansvarsområden och processer.  

Varje risk bedöms i förhållande till befintliga åtgärder och kontrollmoment som finns sedan 
tidigare i verksamheten som ett led i att reducera risken. Bedömningen av riskens sannolikhet 
och konsekvens utgår från fyrgradiga skalor där ett högre värde innebär större sannolikhet och 
högre konsekvens. Värdena multipliceras så att risken får ett riskvärde 1-16. 

En viktig del av den interna kontrollen är att ange hur risker ska hanteras. Risker kan hanteras 
på olika sätt beroende på riskvärde. Risker med låga värden kan accepteras vilket innebär att 
befintliga åtgärder eller inbyggda kontroller bedöms räcka. Risker med högre värden kan 
omhändertas i annan planering exempelvis genom utvecklingsarbete, systematiskt 
arbetsmiljöarbete eller att de omhändertas i verksamhetsplanen. Risker med högre värden kan 
alternativt hanteras genom granskning i internkontrollplanen när det är angeläget att 
säkerställa att befintliga åtgärder följs. Risker med mycket höga värden bör åtgärdas direkt.  

Den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 
Detta innebär att nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att 
ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet. 
 
 
Beredning 
Nämndens internkontrollplan har beretts inom kontoret där inventering, bedömning och val av 
hantering inom ramen för riskanalys har genomförts av verksamheten. Riskanalysen har 
genomförts utifrån professionens kompetens och erfarenhet som ett led i den tillitsbaserade 
ledningen och styrningen. Ingående kunskap om dels verksamhetens förutsättningar dels 
verksamhetens genomförande bidrar till en adekvat bedömning av sannolikhet och 
konsekvens.  

Förutom verksamhetsnära risker har kommunstyrelsen bedömt fem kommunövergripande 
risker; ekonomisk förvaltning, bisyssla, arbetsmiljö, upphandling och inköp samt delegation. 
Bedömningen av dessa risker redovisas i kommunstyrelsens internkontrollplan. Vid eventuell 
granskning av dessa risker delges berörda nämnder resultatet i samband med återkoppling av 
nämndens internkontrollplan. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig  
budgetram. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-06 

Förslag till internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2023 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Utbildningschef 

Verksamhetscontroller 

 

 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Nämndens internkontrollplan syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och information, 
måluppfyllelse och efterlevnad lagar och regler. Beslutet att anta internkontrollplanen 
bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett 
fungerande internkontrollsystem. 

 

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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Antagen av Utbildningsnämnden  
februari 2023  
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Den interna kontrollen  
Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräck-
lig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och ekonomi, 
uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen innefattar 
verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som faller inom 
ramen för den interna kontrollens syfte.  

Internkontrollplanen är ett verktyg för att säkerställa att den interna kontrollen hanteras 
systematiskt och är tillräcklig. Interkontrollplanen antas årligen och säkerställer att risker bedöms 
och hanteras.  

I internkontrollplanen synliggörs verksamhetens inventering, bedömning och hantering av risker i 
form av en bruttolista. Bruttolistan utgår från verksamhetens mest betydelsefulla och prioriterade 
ansvarsområden och processer. Förutom verksamhetsnära risker har kommunstyrelsen bedömt 
fem kommunövergripande risker; ekonomisk förvaltning, bisyssla, arbetsmiljö, upphandling och 
inköp samt delegation. Bedömningen av dessa risker redovisas i kommunstyrelsens 
internkontrollplan. Vid granskning av dessa risker delges nämnderna resultatet i samband med 
återkoppling av nämndernas internkontrollplaner. 

Hantering av risker sker genom att de accepteras, granskas i internkontrollplanen, omhändertas 
på annat sätt, exempelvis genom utvecklingsarbete i verksamhetsplan, eller åtgärdas omgående.  

Den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 
Detta innebär att nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att 
ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet.    

Riskmatris 
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4 
    

3 
    

2 
    

1 
    

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att 
det helt enkelt inte får hända  

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande 
av berörda personer (internt och 
externt) 

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att 
fel kan uppstå 

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

Mindre sannolik - Risken är mycket 
liten för att fel kan uppstå 

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 
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Bruttolista risker 
Ansvarsområde/ 
process 

Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa 
utförandet av ansvarsområde/process 

Befintliga åtgärder/kontrollmoment Sanno-
likhet 

Konse-
kvens  

Risk-
värde 

Ställningstagande av 
hantering 
 

Kontroll av 

efterlevnad av 

regler, policyer och 

beslut 

Risk att regler gällande bisysslor inte efterlevs  

 

Finns en fråga i medarbetardialogs- underlaget 3 2 6 Omhändertas genom 

utvecklingsarbete. 

Säkerställa en uppdatering 

av regelverket för alla chefer 

Säkerställa 

serviceskyldighet 

Förvaltningslagen 

Risk att delegationsbeslut inte hanteras korrekt  Beslutsunderlag finns. Oklarheter om rutin finns.  2 3 6 Omhändertas genom 

informationsgenomgång 

Hantera offentlighet, 

sekretess och 

informationssäkerhe

t (arkivering, 

gallring, inkomna 

handlingar) 

Risk att gallring i digitala verktyg, fotomappar och gamla 

system ej görs systematiskt 

Pågående process med informationshanteringsplan, 

informationsinsatser genomförs, stöd av 

kommunjurist vid behov 

3 2 6 Omhändertas i 

verksamhetsutveckling– 

rektorsmöten alt chefsmöten 

Hantera 

personuppgifter 

enligt GDPR 

a) Risk att styrdokument/rutiner inte följs eller verktyg 

hanteras korrekt 

a) Rutiner för gallring finns, stöd av kommunjurist vid 

behov 

2 

 

 

2 4 Omhändertas i 

verksamhetsutveckling– 

rektorsmöten alt chefsmöten 

b) Risk att samverkan med IT-center vad gäller rutiner 

inte fungerar 

 

b) Rutiner för gallring saknas och behöver utformas.  

 

2 2 4 Omhändertas genom 

utvecklingsarbete. På grund 

av samverkan lyfts risken via 

lokala e-styr till IT-center  

Hantera 

personuppgifter för 

personer med 

skyddad identitet 

a) Risk att informationsöverföring om barn med skyddad 

identitet brister  

 

Rutiner gällande skyddad identitet finns, uppdaterade 

men där ny information leder till nya frågeställningar. 

Rutinerna behöver vara levande hos medarbetarna, 

IST är ett stöd där admin och rektor har tillgång. 

2 

 

4 

 

8 

 

a) Omhändertas i annan 

planering -årshjul med 

administration och chefer 

SKA (kvalitetsarbete) 

 

b) Risk att personuppgifterna hanteras felaktigt Rutiner gällande skyddad identitet finns, uppdaterade 

men behöver utvecklas. Rutinerna behöver vara 

levande hos medarbetarna, IST är ett stöd där 

administrationen och rektor har tillgång. 

2 4 8 b) Omhändertas i annan 

planering – Årshjul med 

chefer/medarbetare APT 
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Krisplaner/hot och 

våld/extraordinära 

händelser  

a) Gällande pågående dödligt våld. Brist på likvärdighet 

mellan olika verksamheter vilket medför olika hantering 

och osäkerhet  

a) Fortbildning pågår, gemensam mall kommer tas 

fram, som används utifrån verksamhetens 

beskaffenhet. 

1 

 

 

2 2 a) Omhändertas i pågående 

utvecklingsarbete/fortbildning 

b) Gällande pågående dödligt våld. Risk att situationen 

inte kan hanteras på grund av bristande kunskap. 

b) Fortbildning pågår, gemensam mall kommer tas 

fram, som används utifrån verksamhetens 

beskaffenhet. 

3 4 12 b) Omhändertas i pågående 

utvecklingsarbete/fortbildning 

c) Gällande annan krissituation. Brist på likvärdighet 

mellan olika verksamheter vilket medför olika hantering 

och osäkerhet 

c) Handlingsplaner finns inom respektive verksamhet. 

Ingen gemensam mall finns framtagen. 

1 2 2 c) Omhändertas i pågående 

utvecklingsarbete/fortbildning 

Hantera personal 

(introduktion till nya 

medarbetare) 

Risk att verksamheten inte kan utföra sitt arbete på 

grund av bristande IT-stöd/system (digital infrastruktur), 

exempelvis mejlkonton. 

Samverkan med IT sker, rutiner finns.  4 3 12 Granskas i 

internkontrollplanen 
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Risker som ska granskas i internkontrollplan 
Risker inom den interna kontrollen kan hanteras på följande sätt; accepteras, omhändertas i 

annan planering, granskas i internkontrollplan eller åtgärdas omedelbart. Utifrån bedömning i 

aktuell bruttolista ska en risk hanteras genom granskning i internkontrollplanen 2023 och 

återrapporteras till nämnden i december 2023.  

Ansvars-
område/process 

Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet 
av ansvarsområde/process 

Risk-
värde 

Ställningstagande av hantering 

Hantera 
personal 
(introduktion nya 
medarbetare) 

Risk att verksamheten inte kan utföra sitt arbete på grund av 
bristande IT-stöd/system (digital infrastruktur), exempelvis 
mejlkonton. 

12 Granskas i internkontrollplan 

 

 

Återkoppling gällande risker som ska omhändertas i annan 
planering 
För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker i bruttolistan som bedömts som 

kritiska enligt matrisen kommer återkoppling att ske till nämnden under hösten 2023. 

Återkopplingen kommer att synliggöra huruvida risken hanteras så som planerats enligt 

bruttolistan genom att ansvarig chef kommer ange om hanteringen följer planering eller ej. 

Ansvars-
område/process 

Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa 
utförandet av ansvarsområde/process 

Risk-
värde 

Ställningstagande av hantering 

Hantera 
personuppgifter 
för personer 
med skyddad 
identitet 

a) Risk att informationsöverföring om barn med 

skyddad identitet brister  

 

8 a) Omhändertas i annan planering -årshjul 

med administration och chefer SKA 

(kvalitetsarbete) 

b) Risk att personuppgifterna hanteras felaktigt 8 b) Omhändertas i annan planering – Årshjul 
med chefer/medarbetare APT 

Krisplaner/hot 
och våld/ 
extraordinära 
händelser  

b) Gällande pågående dödligt våld. Risk att 
situationen inte kan hanteras på grund av 
bristande kunskap. 

12 b) Omhändertas i pågående 
utvecklingsarbete/fortbildning 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-10 

Diarienummer 
UN-2023/6 

Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Verksamhetsplanen för Utbildningsnämnden 2023 godkänns 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan 2023 beskriver hur nämnden ska omsätta kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025. 
Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och 
uppdrag som fullmäktige har beslutat om.  
 
Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som har tilldelats för 
2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2023. I verksamhetsplanen 
beskrivs förutsättningarna i budgeten. 
 
 

Bakgrund 

Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2023. Nämnden har möjlighet att 
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden, förutom från verksamheter som 

bokslutsregleras mot faktisk kostnad. 

 

Nämnden följer upp verksamhetsplan i samband med kommunens gemensamma uppföljning 
per augusti samt i årsbokslutet. Det är förvaltningens uppgift att realisera verksamhetsplanen 
i det praktiska arbetet.  
 
 

Ev underrubrik 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Budgeten är anpassad till givna budgetförutsättningar. Se mer i bilaga Verksamhetsplan, 
avsnitt 6 "Nämndens driftsbudget". 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-10 

Verksamhetsplan UN 2023 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse 

Kommunfullmäktige 

 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Budgeten påverkar samtliga verksamheter inom utbildningsnämnden. Barn kan komma att 
påverkas indirekt genom exempelvis personaltäthet och storlek på barngrupper. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Utifrån fastställda budgetramar har avvägningar gjorts mellan olika åldersgrupper, 
förutsättningar etc för att ge möjlighet att genomföra det pedagogiska uppdraget på ett så 
ändamålsenligt sätt som möjligt. 
 

 

 

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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Styr- och ledningsmodell 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision liksom Agenda 2030. 
Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk 
handling. Arbetssättet medför ett utvecklat beslutsfattande och en kvalificerad uppföljning. 
Nämndernas och enheternas arbete med mål och uppföljning utgår från en tillitsbaserad ledning 
och styrning, vilket möjliggör delaktighet och engagemang. 

Process för mål, uppdrag och uppföljning: 

 

Planering utifrån fullmäktiges mål och uppdrag 

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. 
Inriktningsmålen strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och 
förändring i hela den kommunala verksamheten. Till respektive inriktningsmål finns en text som 
beskriver den övergripande politiska ambitionen, synliggör innebörden och visar riktning. 
Texten utgör ett underlag för nämnderna och verksamheterna vid tolkning av inriktningsmålet. 
Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom tidsbegränsade uppdrag som visar vad ska 
göras för att nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar 
vad som förväntas av dem inom ramen för målet. Inriktningsmålen och uppdragen beslutas inom 
ramen för Mål och Budget som är kommunens övergripande styrdokument. 

Nämnderna konkretiserar mål och uppdrag 

För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden formulera riktade nämndmål eller 
uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden beslutar om nämndmål och uppdrag inom ramen för 
sin verksamhetsplan. T.ex. kan kommunstyrelsen lämna ett uppdrag till kultur- och 
fritidskontoret om social hållbarhet utifrån målet om trygghet och trivsamhet. Nämndens 
verksamhetsplan anger den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta utifrån 
och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Nämndens mål och 
uppdrag kan ses som en beställning till verksamheten, som tar om hand den politiska 
beställningen genom att fördela ut den till de enheter som i sitt grunduppdrag berörs av och 
ansvarar för att åstadkomma förflyttning inom målområdet. Verksamheterna och enheterna 
bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målen omsätts i 



 § 6 Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2023 - UN-2023/6-1 Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2023 : Verksamhetsplan 2023 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2023 4(16) 

konkret handling. Med detta arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela vägen till 
medarbetarnas dagliga arbete. 

Nämnderna utvärderar och följer upp 

Nämnderna ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt att bedöma hur resultatet bidrar 
till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar denna bedömning utifrån; 
måluppfyllelse av nämndens riktade mål, nämndens arbete med uppdrag, analys av nämndens 
indikatorer och nämndens verksamhetsresultat. Detta ger en bred bas för nämnden att analysera 
hur de bidragit till inriktningsmålen och ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete. 
Nämnden och verksamhetens olika enheter beslutar själva om vilka indikatorer som de ska 
använda för att följa och analysera sin utveckling i förhållande till målbilden. Det är 
eftersträvansvärt att använda indikatorer som kommunen har rådighet över och som mäts med 
regelbundenhet. Verksamheterna kan ta fram och utveckla egna indikatorer. Uppföljning av 
inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och 
verksamhetsberättelse (augusti och helår). För att följa och analysera kommunens utveckling mot 
målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För 
respektive indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Det är önskvärt 
att använda indikatorer som kan jämföras över tid och med andra kommuner. Måluppfyllelsen av 
inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag till 
måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys 
utifrån valda indikatorer i Mål och budget. 

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete 

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör 
en del i kommunens styr- och ledningssystemet. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är 
beroende av det som sker lokalt. Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att 
nå Agenda 2030-målen som en del i sitt välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas 
också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län som också fungerar som 
länets Agenda 2030-strategi. 
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, särskola, 
fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för 
invandrare) samt måltidsverksamheten. Sedan den 1 januari 2023 ingår även den Öppna 
förskolan som en del av Utbildningsnämndens ansvarsområde. Grunden för verksamheten är 
skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner. 

Under sommaren och hösten har Utbildningskontoret, i samverkan med skolledare och 
förstelärare, utvecklat vår modell i Stratsys för det systematiska kvalitetsarbetet. I planeringen 
finns läroplansmålen som en rullgardinsmeny liksom målen för Agenda 2030. Det innebär att 
såväl läroplansmål som Agenda 2030 kommer vara i fokus i planeringsstadiet, dvs. de statliga 
målen. 

Inför en framtid, där utvecklingen går i rasande fart, blir förskolans och skolans förmåga att rusta 
barn och elever till ett flexibelt och livslångt lärande central. Nyfikenhet och intresse för att 
fortsätta att lära är ingredienser som måste genomsyra utbildningen. Ett framtida hållbart 
samhälle kräver att eleverna utvecklar förmåga till kritiskt tänkande, liksom eget 
ställningstagande och ett ansvarsfullt förhållningssätt. 

En utbildningsverksamhet av högsta klass måste vara framgångsrik när det gäller att rekrytera 
och behålla skickliga legitimerade lärare. Dessa ska sedan få verka i en lärmiljö där tydlighet och 
inspiration råder, med möjlighet till interaktion med såväl närsamhälle som världen långt borta 
och som dessutom inbjuder till innovation samt progression. 

För att säkerställa vår kompetensförsörjning framåt är Knivsta kommun en av flera utvalda 
kommuner som ingår i partnerskolesamarbete med Uppsala universitet. Partnerförskolor och 
partnerskolor bygger på samarbete med Uppsala universitet, där fördelarna är dubbla. Ny 
forskning når ut till förskolors och skolors personal och verksamheternas kunnande och 
erfarenhet når lärare och forskare vid universitetet. Studenter under utbildning till förskollärare 
och lärare placeras på en utsedd partnerförskola respektive partnerskola under sina praktiktider. 
Det innebär att de alltid återkommer till samma förskola respektive skola vid sin VFU-praktik. 
Studenter och förskolor/skolor håller kontakten även mellan VFU-perioderna. Detta innebär 
också att kommunen som attraktiv arbetsgivare kan locka studenter till vidare arbete efter 
avslutade studier. 

Barnets och elevens dagliga möte med läraren är den alltigenom avgörande framgångsfaktorn 
vad gäller lärande och måluppfyllelse. Utbildningsnämndens absolut viktigaste uppdrag är att 
möjliggöra för samtliga elever att på sikt uppnå studentexamen. För att i så stor utsträckning som 
möjligt nå det målet kommer det att krävas innovation och införande av nya arbetssätt, såväl 
analoga som digitala. Forskningen visar tydligt att fullständiga betyg från grundskolan och 
genomförd gymnasieutbildning är den viktigaste faktorn för att motverka framtida utanförskap. 

De ekonomiska ramarna som KF beslutat för de kommande åren innebär stora utmaningar för 
utbildningskontoret. För att klara en ekonomi i balans kommer det att krävas innovation och 
införande av nya arbetssätt och arbetsformer. Hur detta ska ske i praktiken kommer hela 
styrkedjan inom utbildningskontoret att var delaktiga i utvecklingsarbetet på olika sätt. 
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Verksamhetsförutsättningar 
Med vetskap om att den yngre och äldre befolkningen växer i snabbare takt än gruppen i 
yrkesför ålder och en förväntad lärarbrist måste vi se över vår organisation och våra 
arbetsmetoder. Under kommande år kommer vi inom utbildningsverksamheterna att utveckla och 
förfina vårt sätt att leverera kvalitativ utbildning till alla barn, elever och studerande. Utifrån 
denna vetskap kommer vi även att fortsätta digitaliseringen och översynen av våra administrativa 
processer på utbildningskontoret. 

Vi har en växande befolkning i Knivsta och behöver följa utvecklingen noga. Idag har vi en viss 
överkapacitet av förskoleplatser, framför allt i Alsike där vi samtidigt har relativt ont om 
skolplatser. Inom en inte allt för avlägsen framtid behöver kommunen tillskapa en ny förskola i 
de centrala delarna av Knivsta. 

Vi ser en liten ökning av förskolebarn i kommunen. Under året har dock trenden visat att fler valt 
fristående förskolor framför de kommunala. De justeringar av antalet kommunala förskolor som 
skett under 2022 och som planeras för 2023 gör att vi balanserar situationen och att vi 
fortfarande har ett visst överskott av förskoleplatser i kommunen. 

Knivsta kommuns förskolor har verksamheter med en hög andel förskollärare, en per 
barngrupp/avdelning. Vid enstaka avdelningar är det även två per förskollärare. Vi har en hög 
andel utbildade barnskötare, vilket förstärker arbetslagets kompetens och förmåga. Utifrån de 
ekonomiska förutsättningar kommer de bli en utmaning att kunna bibehålla samma antal 
förskollärare utifrån att bibehålla barngruppernas storlek eller minska barngruppernas storlek. 
Vidare så tas ett statsbidrag bort som tidigare finansierat vårt projekt för språkutveckling i 
förskolan. 

I grundskolan kan vi se en trend där fler vårdnadshavare väljer det kommunala alternativet 
framför de fristående. Under året har antalet grundskoleelever från F-9 ökat med ca 120 elever. 
Detta kan vi hantera med de lokaljusteringar som genomförts under 2022 och som planeras för 
2023. Det innebär att Lagga skola under ht-23 kommer att få paviljonger för att fortsatt kunna 
vara en F-6-skola, Brännkärrskolan kommer att bli en F-5-skola från ht-23 och Adolfsbergskolan 
kommer från ht-23 vara en 6-9-skola. 

För verksamheternas del är det av yttersta vikt att fylla våra skolor utifrån planerad kapacitet för 
att fördela lokalkostnaderna på rätt antal elever. Vi behöver ständigt titta på hur vi nyttjar våra 
befintliga lokaler och hur vi organiserar oss internt. Inom skolverksamheterna pågår ett ständigt 
utvecklingsarbete för att möta våra elever där de befinner sig, på individnivå, istället för att 
fokusera på grupperspektivet. För att detta ska kunna ske måste vi dels ha fokus på våra elever 
här och nu och dels titta på samhällets förväntningar då de lämnar oss för nästa steg i sin 
utbildningsresa. 

Vi kommer att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete samt förbättra tillhörande analysarbete 
av de resultat och indikatorer som framkommer i organisationen. Exempelvis kommer vi på 
årsbasis i början av vårterminen genom elevenkät mäta elevers uppfattning om sin motivation, 
delaktighet, trygghet och studiero. För att bättre kunna analysera den statistik som resultat och 
indikatorer genererar ser vi över möjligheter att nyttja oss av Power BI. I syfte att öka 
tillgängligheten till lärande för alla våra elever ser vi över möjligheten att använda oss av UDL 
(Universell design för lärande) som en generell metod i alla våra skolor. 

Antal gymnasielever kommer att öka beroende på elevkullarnas storlek. Detta medför dock inte 
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någon större ökning av studerande på Sjögrenska där elevantalet beräknas vara ganska stabilt 
över läsåren och där lokalerna begränsar en utökning av verksamheten. Ett större elevunderlag 
skulle öka möjligheterna att utveckla verksamheten och säkerställa en budget i balans. 

Idag erbjuder Sjögrenska främst lärlings- och yrkesförberedande program för elever som inte 
nått målen i grundskolan. För att utveckla verksamheten och eleverna bör vi eftersträva en 
bredare utbildningsblandning i Knivista där elever med olika förutsättningar och ambitionsnivåer 
möts och lär av och med varandra. 

Inom vår komvuxverksamhet bedriver vi i dagsläget SFI i egen regi på plats medan Hermods 
bedriver distanskurser på gymnasial grundläggande nivå samt SFI på distans. Då avtalet med 
Hermods löper ut under 2023 kommer vi att genomföra en utvärdering av deras leveranskvalitet 
samt en översyn över andra potentiella aktörer. Vi kommer även att genomföra en ny 
upphandling av komvux på distans och på grundläggande och gymnasial nivå. 

Under pandemin ökade trycket på Komvux då många blev arbetslösa och då passade på att 
komplettera sina gymnasiestudier. När arbetsmarknaden tog fart igen efter pandemin minskade 
trycket på Komvux. Frågan är hur trycket kommer att se ut i samband med den lågkonjunktur 
som vi är inne i just nu. Samtidigt har regeringen presenterat sin programförklaring i Tidöavtalet 
där de skriver att antalet migranter till Sverige kommer att minska vilket torde innebära ett något 
mindre tryck på SFI i förlängningen. 

Vår måltidsverksamhet producerar och serverar ca 3650 förskole- och skolluncher, 320 
pedagogiska luncher, ca 1000 mellanmål och ca 500 specilakoster dagligen. Verksamheten 
arbetar med ökade inköp av närproducerat, egen tillverkning av produkter från olika råvaror samt 
flervalsbuffé för elever i skolorna vilket ger ett ökat utbud samt flexibilitet i planering och 
tillagning. 

Utmaningen för många kommunala kök är att öka nöjdheten med vegetarisk mat då kött ingår till 
stor del i matkulturen hos landsortskommuner. Så även i Knivsta kommun. Resurser kan behövas 
för att ge kunskap och skapa förståelse för de positiva effekterna på global hållbarhet som en 
ökad andel växtbaserad kost gör. En annan utmaning för måltidsverksamheten är den 
kontinuerliga ökningen av specialkoster och dess olika kombinationer.Under året började vi 
använda Dynamiskt inköpssystem vilket möjliggör inköp av råvaror från lokala producenter. 

Vi ser också över möjligheterna att utöka måltidsverksamhetens ansvar till att även omfatta de 
förskolor som idag har kök i egen regi, allt för att utveckla organisationen och minska 
sårbarheten. Dessutom kan vi finna samverkansfördelar genom en sådan förändring. 

Tidöavtalet 
Den nya regeringen har presenterat sin programförklaring för mandatperioden kallad Tidöavtalet 
som kommer att innebära förhållandevis många och omfattande förändringar för grundskola och 
gymnasium samt elevhälsa. Hur och när olika delar ska implementeras är i dagsläget oklart men 
vi kan räkna med ett antal kostnadsdrivande förändringar såsom utökad timplan, andra 
yrkesgrupper i skolan, utökad lovskola även för fler åldersgrupper, obligatorisk läxhjälp, fler 
elever i särskilda undervisningsgrupper, fler speicallärare och fler läroböcker. 

Regeringen har planerat för att öka antalet statsbidrag med anledning av Tidöavtalet. Vid sidan 
om detta har flera statsbidrag, som vi finansierat olika projekt med, tagits bort eller minskats. 

Nya regler kring elevhälsan påverkar våra arbetssätt. Tidövatalet kan även komma att förändra 
inriktningen på elevhälsan arbete att gå från främjande och förebyggande till mer vårdande 
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insatser. Det kan påverka den organisatoriska tillhörigheten och kräva ett regionalt 
ansvarstagande i större utsträckning. 
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Mål, uppdrag och indikatorer 

En trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat (UN) 

Inriktningsmål Kommunfullmäktige 

Varje elev ska ges det bästa stödet till lärande och utveckling utifrån de egna förutsättningarna, 
därför ska barn och unga med individuella behov få tillräckligt stöd. Barngruppernas storlek ska 
minska över mandatperioden och skolan ska vara en trygg miljö för både elever och personal. 
Möjligheten att välja mellan kommunal eller annan huvudman för skola och förskola ska säkras. 
• Tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov. 
• Mindre barngrupper i förskolan. 
• Värna det fria valet av förskola och skola. 
• Goda kunskapsresultat med studiero. 

Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola 
och skola med fokus på trygghet och studiero 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Säkerställ god tillgång till elevhälsan  
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Initiera arbetet med mentorskap i samverkan med 
näringslivet. 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Gör en genomlysning av tillgång till undervisningsmaterial 
och skolböcker. 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Säkerställ likvärdig och lättillgänglig information om olika 
utförare i Knivsta kommun på kommunens hemsida. 

 
 

2023 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Kartläggning av LSR-garantin (Läsa, skriva, räkna)  
 

2023 Uppdrag från nämnd 

Öka andelen behöriga lärare i förskola, skola och 
fritidshem med koppling till ändring i heltid som norm 
(HSN) 

 
 

2023-2026 Uppdrag från nämnd 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 
Önskad 
riktning 

Andel föräldrar som är trygga med att lämna sina barn i 
förskolan Egen undersökning 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%) N15346 
K: kvinnor M: män 

87 
K: 87 
M: 87 

88 
K: 90 
M: 86 

87 
K: 83 
M: 90 

Öka 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) N17461 
K: kvinnor M: män 

79 
K: 86 
M: 74 

81 
K: 87 
M: 76 

 
 
 

Öka 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, 
kommunal regi, andel (%) N11043 
 

34 
 
 

34 
 
 

 
 
 

Öka 

Mätning av LegiLexi, Lexplore och ev Matte-appen Egen 
undersökning. 
K: kvinnor M: män 
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 
Önskad 
riktning 

Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som 
svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Egen 
undersökning/N15613 
K: kvinnor M: män 

 
 
 

 
 
 

86 
K:87 
M:89 

Öka 

Kopia av Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? 
Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) 
Egen undersökning/N15643 
K: kvinnor M: män 

 
 
 

 
 
 

83 
K: 76 
M:91 

Öka 

Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska 
och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, 
andel (% N15426 
K: kvinnor M: män 

88 
K:87 
M:89 

86 
K:87 
M:84 

86 
K:84 
M:88 

Öka 

Öka tillgången till elevhälsa 

Nämndmål 

Beskrivning 

Då elevantalet över tid har ökat i de kommunala grundskolorna finns behov av att öka andelen 
skolsköterskor och psykologer. Beslut om att utöka med en skolpsykolog är fattat och utredning 
om ytterligare skolsköterska ska iniieras. 

Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Uppdatera rutiner med Samordnad individuell plan (SIP)  
 

2023-2024 Uppdrag från nämnd 

Ökad samverkan med Socialtjänsten  
 

2023-2025 Uppdrag från nämnd 

Ökad samverkan med barnavårdscentraler (BVC)  
 

2023-2025 Uppdrag från nämnd 

Öka specialpedagogisk kompetens hos alla lärare  
 

2023-2024 Uppdrag från nämnd 

Systematiskt öka lärares kompetens kring 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

 
 

2023-2024 Uppdrag från nämnd 

Utreda möjligheten att öka tillgången på skolsköterskor  
 

2023 Uppdrag från nämnd 

Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder) 

Inriktningsmål Kommunfullmäktige 

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att 
andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara 
god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten 
ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.  
• Öka värdet per skattekrona för invånarna. 
• Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg. 
• Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid. 

Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som 
ligger till grund för överväganden av åtgärder och 
kontinuerlig uppföljning. 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 
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Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Genomför en översyn och vid behov av revidering av 
befintliga politiskt antagna styrdokument 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de 
lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera 
resursutnyttjandet 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras från 
ska till bör för att undvika oönskade inlåsningseffekter. 

 
 

2023 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Utreda lokalkostnaderna och annan hyressättning för att 
få mer pengar till verksamheterna. 

 
 

2023-2024 Uppdrag från nämnd 

Utreda socioekonomisk stöd i förskolan (tänk in i 
resursfördelningsmodellen) 

 
 

2023 Uppdrag från nämnd 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 
Önskad 
riktning 

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)  
 

9,7 
 
 

7,1 
 
 

 
 
 

 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)  
 

-3,7 
 
 

-7,86 
 
 

 
 
 

Bibehålla 
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Ekonomiska förutsättningar 
Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2023 (MoB). 

Utbildningsnämndens budget för 2023 är 764 933 tkr, vilket är 44 157 tkr högre än budgeten för 
2022 (6,1 %). Ökningen består av: 

 Indexuppräkning om 27 481 tkr med 4 % uppräkning för förskola, grundskola och 
anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) samt 3 % för övriga verksamheter. 

 Volymreglering om totalt 12 424 tkr för förskola, grundskola, gymnasium samt anpassad 
grundskola i egen regi 

 Politisk förändring om totalt 4 252 tkr:                
o 25 tkr i politisk förändring till nämndverksamheten 
o 800 tkr i politisk förändring till interna gymnasiet för att fullfölja satsning att nå 

samma priser som liknande kommuner 
o -500 tkr i politisk förändring till externa gymnasiet 
o -525 tkr i politisk förändring avseende ospecificerade medel 
o 4 502 tkr i politisk förändring till grundskoleverksamheten                    

 varav + 861 tkr för nya Adolfsbergshallen 
 varav + 5 750 tkr för 1:1 medel  
 varav - 2 109 tkr pga ny fördelning av gymnastik- och sporthallar mellan 

Utbildningsnämnden och Kultur & Fritid 

  

SKR:s beräknade kostnadstryck för 2023 är 5,8 %, normalt brukar det vara ca 2%. Eftersom 
indexuppräkningen av Utbildningsnämndens ramar är 3-4 % innebär det en indirekt 
effektivisering. En del kostnader ökar betydligt mer än 5,8 %, exempelvis budgeteras 
hyreshöjningar om ca 9 % som dels ger ökade hyreskostnader och dels ger ökad lokalpeng till 
fristående aktörer. Kostnaderna för skolskjuts ökar med 12 %. 

  

1:1 medel om 5 750 tkr ingår from 2023 i KF-budgeten, tidigare har detta sökts från 
Kommunstyrelsen och därmed tillkommit som utökade medel i Nämndbudgeten. 

  

  

VOLYMER 2023 

Förskola: 1 305 barn 

Grundskola: 3 276 elever 

Anpassad grundskola, intern: 14 elever 

Gymnasieskola, intern: 57 elever 

Gymnasieskola, extern: 939 elever 
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Nämndens driftsbudget 

Nämndens verksamheter KF-budget 2022 KF-budget 2023 
Nämndbudget 

2023 

Nämndkostnader 1 503 1 573 1 573 

Förskola, barn 1-5 år 183 100 187 998 187 311 

Skolverksamhet och skolbarnomsorg 393 258 419 315 420 002 

Anpassad grundskola 11 177 16 616 16 616 

Gymnasieskola, intern 7 926 9 417 9 417 

Gymnasieskola, extern 109 069 115 421 115 421 

Anpassad gymnasieskola 4 345 4 475 4 475 

Vuxenutbildning & SFI 9 567 9 854 9 854 

Måltidsverksamhet 256 264 264 

Ospecificerat 525 0 0 

Summa 720 776 764 933 764 933 

Förändring från KF-budget 2023 till Nämndbudget 2023 

Utbildningsnämnden har beslutat att flytta 687 tkr i budgeten för 2023 från förskoleverksamhet 
till grundskoleverksamhet avseende lokalkostnader för Brännkärr med anledning av att 
förskoleverksamhet på Brännkärr upphör from hösten 2023 och lokalerna from då nyttjas av 
grundskolan istället. Nämndbudgeten avviker därmed från KF-budgeten avseende förskola och 
grundskola. 

  

Nämndverksamhet 

Nämndverksamheten har en indexuppräkning av budget med 3 %. Föregående tre år var 
indexuppräkningen i snitt 1,3 %. Det finns också en politisk förändring om 25 tkr utifrån nytt 
ersättningsreglemente. Förutsättningarna för en budget i balans är goda. 

  

Förskola 

Förskoleverksamheten har en indexuppräkning med 4 %. Föregående tre år var 
indexuppräkningen i snitt 1,0 %. Prisuppräkningen för 2023 är enligt SKR 5,8 % och prognosen 
för 2024-2025 är i snitt 2,8 % . Kostnaderna för lokaler ökar med 6,7 % (2,2 mkr) 2023. Det 
beror på två saker. Hyreskostnaderna minskar med 1,9 mkr pga hyreshöjningar om ca 9 % men 
där lokalförändringarna som gjordes 2022 där förskolorna Skutan och Gredelby stängdes och där 
förskolan Brännkärr stängs hösten 2023 ger minskade hyreskostnader. Den totala lokalpengen 
till fristående och externa aktörer ökar däremot med 4,1 mkr 2023. Det beror på högre lokalpeng 
per barn (pga färre barn i kommunala förskolor, hyreshöjningar, nedlagda förskolor men där 
andra förskolor öppnar upp stängda avdelningar) och att antalet barn som går i fristående 
förskolor ökar. Lokalpengen per barn ökar med 17 % 2023. Ökning av lokalpengen ger mindre 
utrymme att öka grundpengen. 

  

Uppräkningen av barnpengen till pedagogisk omsorg är 4,0 % 2023. Uppräkningen av 
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barnpengen till förskolor är 4,6 % 2023. Uppräkningen av barnpengen till de kommunala 
förskolorna är 2,7 %.  Anledningen till den lägre uppräkningen för kommunala förskolor är en 
höjning av det avdrag som görs avseende centralt finansierade funktioner för de kommunala 
enheterna (”återtaget”). Höjningen beror dels på ökade kostnader i form av en satsning på 
arbetslagsledare och dels på färre barn i kommunala förskolor. 

  

Grundskola 

Grundskoleverksamheten har en indexuppräkning med 4 %. Föregående tre år var 
indexuppräkningen i snitt 1,1 %. Prisuppräkningen för 2023 är enligt SKR 5,8 % och prognosen 
för 2024-2025 är i snitt 2,8 %. Kostnaderna för skolskjuts ökar med 12 %, vilket är ca 1,2 mkr. 
Kostnaderna för lokaler ökar med 7,0 % (5,7 mkr). Det beror på två saker. Hyreskostnaderna 
ökar med 4,8 mkr pga hyreshöjningar om ca 9 % men som dämpas av lägre hyreskostnader för 
gymnastik- och sporthallar efter en beslutad ändrad fördelning av kostnaderna för dessa mellan 
Utbildningsnämnden och Kultur och Fritid samt lägre kostnader för Valloxskolan efter 
lokalförändringarna som gjordes 2022 när verksamheten flyttade från gamla Segerstaskolan till 
Sjögrenska gymnasiets tidigare lokaler. Den totala lokalpengen till fristående och externa aktörer 
ökar med ca 900 tkr pga högre lokalpeng per elev pga ökade lokalkostnader. Lokalpengen per 
elev ökar med i snitt 5 %. Ökade hyreskostnader och ökad lokalpeng ger mindre utrymme att öka 
grundpengen. 

  

Uppräkningen av elevpengen är 2,8 % 2023 för såväl grundskola som fritidshem och 
fritidsklubb. Uppräkningen av elevpengen till de kommunala grundskolorna är i snitt 5,5 % för 
förskoleklass samt åk 1-9 och 3,3 % för fritidshem och fritidsklubb. Att uppräkningen för 
kommunal verksamhet är högre beror på återtaget som görs för kommunala enheter för centrala 
funktioner där kostnaderna i återtaget har minskat då kostnader för biträdande rektorer och 
skoladministratörer from 2023 inte tas centralt. Antalet elever i kommunala grundskolor har ökat 
något vilket också bidrar till det lägre återtaget. 

  

Anpassad grundskola 

I budgeten för anpassad grundskola (tidigare grundsärskola)  ingår en volymuppräkning med 
nästan 5 mkr pga 8 fler elever. De ekonomiska förutsättningarna för 2023 ser bra ut. 

  

Intern gymnasieskola 

Interna gymnasiet har en budget med 3 % indexuppräkning 2023. Föregående tre år var 
indexuppräkningen i snitt 1,3 %. Programpriserna på det interna gymnasiet är uppräknade med i 
snitt 7,6 % 2023. Den relativt stora uppräkningen är möjlig tack vare den politiska förändringen 
om 800 tkr i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten samt lägre lokalkostnader efter 
lokalförändringarna som gjordes 2022 när Sjögrenska gymnasiet flyttade till tidigare förskolan 
Skutans lokaler. Sjögrenska gymnasiet har nu på de allra flesta program samma IKE-priser som 
Uppsala och på de program som avviker är det minimalt. 

  

Extern gymnasieskola 
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Externa gymnasiet har 3 % indexuppräkning i budgeten för 2023. Föregående tre år var 
indexuppräkningen i snitt 1,3 %. I budgeten för 2023  ingår en volymuppräkning med 3 580 tkr 
pga 29 fler elever. Däremot sker en politisk förändring om - 500 tkr. Kostnaderna för externa 
gymnasiet består av de programpriser som Knivsta kommun betalar till andra kommuner. Dessa 
programpriser kommer att öka mer än indexuppräkningen om 3 % och med tanke på den 
negativa politiska förändringen om 500 tkr kommer den tilldelade ramen bli svårt att hålla. Det 
externa gymnasiet bokslutsregleras men eventuellt högre kostnader än utbildningsnämndens ram 
skulle då innebära då ett underskott för kommunen som helhet. 

  

Anpassad gymnasieskola 

Anpassad gymnasieskola har 3 % indexuppräkning i  budgeten för 2023. Föregående tre år var 
indexuppräkningen i snitt 1,3 %. Verksamheten bokslutsregleras. Kostnaderna för verksamheten 
är priserna som betalas till andra kommuner och då de med stor sannolikhet ökar med än 
indexuppräkningen kommer det att innebära ett underskott för kommunen som helhet. 

  

VUX & SFI 

Budgeten för Vuxenutbildning och SFI 2023 är på 9 854 tkr. Det är en ökning med 287 tkr från 
KF-budgeten för 2023 som består av indexuppräkning om 3 %. Föregående tre år var 
indexuppräkningen i snitt 1,5 %. Men då Utbildningsnämnden gjorde en satsning 2022 och lade 
en nämndbudgeten som var drygt 500 tkr högre än KF-budgeten och det nu inte finns utrymme 
för nämnden att göra samma satsning har VUX & SFI en budget som är 220 tkr lägre än 
nämndbudgeten 2022 vilket gör ekonomin ansträngd under 2023. 

  

Måltidsverksamheten 

Ramen för Måltidsverksamheten om 258 tkr 2023 är en ökning med 3 % som utgörs av 
indexuppräkning. Föregående tre år var indexuppräkningen i snitt 1,5 %.Ramen är avsedd för 
utökning av ekologiskt. Den huvudsakligen verksamheten finansieras av de måltidspriser som 
betalas av förskola, grundskola och interna gymnasiet. En ökning av måltidspriserna görs till 
2023 med 0,6 %, vilket får anses vara en låg uppräkning utifrån SKR:s pristryck om 5,8 %. Den 
låga uppräkningen är möjlig tack vare bland annat de förändringar som har gjorts under 2022 för 
att parera ökade livsmedelskostnader med exempelvis översyn av matsedeln och omläggning till 
mer växtbaserat. Detta arbete fortsätter under 2023. 

  

Summering Utbildningsnämnden 2023 

Omvärldsläget för med sig ovanligt höga kostnadsökningar. Behovsbudgeten för UN, utan en 
förändrad verksamhet, är utifrån dessa förutsättningar 777 mkr. Med en normal inflation och 
indexuppräkning med 2 % skulle budgeten för UN ha varit ca 735 mkr. De extraordinära 
kostnaderna är med andra ord 42 mkr 2023. Den av KF beslutade budgeten  om 765 mkr täcker 
in 30 mkr av dessa extraordinära kostnader. Återstående extraordinära kostnader om 12 mkr kan 
eventuell tas om hand i en höstbudget. En justering av Heltid som norm kommer att göras under 
året vilket får viss effekt på verksamheternas ekonomi. 
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Nämndens investeringsplan 
  

Utbildningsnämndens investeringsplan för 2023 summerar till 4 545 tkr. 1 mkr avser 
innovation/digitalisering. 

Investering KF investeringsram 2023 

Innovation/digitalisering 1 000 

Alsike skola, inventarier och läromedel 150 

Brännkärrskolan, inventarier och läromedel 200 

Långhundra förskola, inventarier och läromedel 70 

Långhundra skola, inventarier och läromedel 100 

Lagga skola, inventarier och läromedel 100 

Ängbyskolan, inventarier och läromedel 200 

Thunmanskolan, inventarier och läromedel 600 

Diamanten, Västra Ängby och Lagga förskolor, inventarier och 
läromedel 100 

Verktygslådans förskola, inventarier och läromedel 100 

Högåsskolan, inventarier och läromedel 600 

Adolfbergskolan, inventarier och läromedel 400 

Valloxskolan, inventarier och läromedel 100 

Lustigkulla förskola, inventarier och läromedel 75 

Norrgårdens förskola, inventarier och läromedel 75 

Tallbackens förskola, inventarier och läromedel 75 

Trollskogens förskola, inventarier och läromedel 75 

Lilla Brännkärrs förskola, inventarier och läromedel 75 

Sjögrenska gymnasiet, inventarier och läromedel 75 

Stöd och konsultationsteam, inventarier och läromedel 50 

Skolhälsovården, inventarier och läromedel 50 

Vuxenutbildning och SFI, inventarier och läromedel 75 

Måltidsverksamhet, utrustning och inventarier 200 

Summa 4 545 
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
UN-2023/7 

   

 

Utbildningsnämnden 

Revidering av Informationshanteringsplan för Utbildningsnämnden 

 

Förslag till beslut 

1. anta informationshanteringsplan för utbildningsnämnden 
2. att upphäva tidigare informationshanteringsplan för utbildningsnämnden, dnr UN-

2022/116  
3. anta informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 

2022-11-07, dnr KS-2022/542 
 

Sammanfattning av ärendet 

Informationshanteringsplanen är ett redskap för att uppfylla tryckfrihetsförordningens, 
offentlighets- och sekretesslagens och arkivlagens villkor för allmänhetens rätt till insyn i 
myndigheternas verksamhet. Enligt arkivlagen § 6, punkt 1 ska alla myndigheter organisera 
arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Med 
myndigheter avses kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. Enligt föreskrifter 
om arkivvården i Knivsta kommun KS-2018/661 fastställd av kommunfullmäktige den 13 
februari 2019, § 29 ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan. 
 

Bakgrund 

Offentlighetsprincipen innebär att handlingar (information) hos myndigheter, t.ex. kommun, 
ska vara tillgängliga för allmänheten. Genom att ha tydliga rutiner för registrering och 
förvaring får vi en bättre överblick och en enklare eftersökning av våra dokument. Detta 
underlättar det dagliga arbetet för kommunens tjänstepersoner och gör det också möjligt för 
våra medborgare att ta del av kommunens handlingar enligt offentlighetsprincipen.  
 
En informationshanteringsplan ska redovisa samtliga handlingstyper som förekommer inom 
en organisation. Av informationshanteringsplanen framgår vilken information som ska 
bevaras (arkiveras för all framtid) och vilken som ska gallras (förstöras). Det framgår också 
när gallring ska ske och hur myndighetens information ska förvaras och om de innehåller 
sekretesskyddade uppgifter. Genom att följa planen ska myndigheten vara säker på att dess 
allmänna handlingar hanteras på ett korrekt och tillfredställande sätt. 
Informationshanteringsplanen underlättar även allmänhetens rätt till insyn i myndighetens 
verksamhet. 
 
Synen på vad som anses vara det mest ändamålsenliga sättet att redovisa arkiv på inom 
offentlig sektor har förändrats sedan 2009 då riksarkivet började kräva av statliga 
myndigheter att de ska använda sig av verksamhetsbaserad arkivredovisning, vilken utgår 
från en myndighets verksamhetsprocesser.  
När det gäller det kommunala området har Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, ett 
samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner, tagit fram 
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rekommendationer och vägledningar för en arkivredovisning som utgår från kommuners 
verksamheter och processer. 
Knivsta kommuns informationshanteringsplaner bygger på att varje nämnd redovisar sina 
kärnprocesser och antar förutom sin egen informationshanteringsplan även 
kommunstyrelsens informationshanteringsplan för de styrande och stödjande processerna.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens.  
 

Underlag för beslut 

Informationshanteringsplan Dnr: UN-2023/7 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kontorschefer 

Kommunarkivarie 

Rektorer i kommunala verksamheter 

 

Tapio Liimatainen 
/utbildningschef/skolchef/ 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barn bedöms inte påverkas av en ny informationshanteringsplan.  

 

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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nr Processnamn Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Sekretess Registrering Anmärkning
7 Utbildning
7.1
7.1.0 

7.1.1
7.1.2

Skolbibliotek

Avtal/förbindelse med låntagare om lånekort 3 år uppdateras i kommande version uppdateras i 
kommande 
version

uppdateras i kommande version Efter upphörd giltighet

Beståndsregister Bevaras uppdateras i kommande version uppdateras i 
kommande 
version

uppdateras i kommande version Kan tas ut med en viss periodicitet, t.ex. vart tredje 
år

Egenupprättade informationsbroschyrer Bevaras uppdateras i kommande version uppdateras i 
kommande 
version

uppdateras i kommande version

Inköp och prenumerationer Bevaras uppdateras i kommande version uppdateras i 
kommande 
version

uppdateras i kommande version Förteckning över nyinköpta böcker, 
prenumerationer på tidskrifter etc.

Register över låntagare Vid inaktualitet uppdateras i kommande version uppdateras i 
kommande 
version

uppdateras i kommande version

Statistik över låntagare, antal in- och utlån, antal lånade böcker, lån per bok etc. Bevaras uppdateras i kommande version uppdateras i 
kommande 
version

uppdateras i kommande version

Uppgifter om lån per elev Vid inaktualitet uppdateras i kommande version uppdateras i 
kommande 
version

uppdateras i kommande version Vid återlämnande

Inspektionsrapport Bevaras P360/Central registratur Nej Diarieföring

Måltidsbeställnig Vid inaktualitet Digitalt i Kostsystem Nej Verksamhetssystem

Livsmedelsbeställning Vid inaktualitet Digitalt i Kostsystem Nej Verksamhetssystem

Specialkostbeställning Vid inaktualitet Digitalt i Kostsystem, Papper i pärm Nej Verksamhetssystem

Receptframtagning med artikelkoppling Vid inaktualitet Digitalt i Kostsystem, Papper i pärm Nej Verksamhetssystem

Sammanställning måltidsstatistik Vid inaktualitet Digitalt G: Nej Systematisk förvaring 

Sammanställning livsmedelsstatistik Vid inaktualitet Digitalt G: Nej Systematisk förvaring 

Sammanställning och fakturering av måltid Vid inaktualitet Digitalt G: Nej Systematisk förvaring 

Sammanställning och fakturering av livsmedel Vid inaktualitet Digitalt G: Nej Systematisk förvaring 

Årsplanering av verksamhet Vid inaktualitet Digitalt G: Nej Systematisk förvaring 

Följesedel Vid inaktualitet Digitalt G: Nej Systematisk förvaring 

Framtidsplanering Vid inaktualitet* G: Nej Systematisk förvaring *Uppdateras kontinuerligt

Uppföljning matkvalitet och service Bevaras Digitalt G: Nej Systematisk förvaring 

Korrespondens av betydelse för verksamheten Bevaras Digitalt i P360/Central registratur Nej Diarieföring

Korrespondens av ringa betydelse Vid inaktualitet Nej Systematisk förvaring Gallras i enlighet med beslut KS-2017/637

7.1.3 Hantera skolplikt, intagning och placering
7.1.4
7.1.5

Ansökan och beslut om skolskjuts 3 år I digitalt skolskjutsprogram förekommer Verksamhetssystem

Ansökan och beslut om skolskjuts som blivit överklagade Bevaras P360/Central registraturP360/Central 
registratur

förekommer Diarieföring

Avtal med utförare Bevaras P360/Central registratur nej Diarieföring

Beslut om dispensansökningar om skolskjuts i enskilt fall Bevaras P360/Central registratur förekommer Diarieföring

Dispensansökningar om skolskjuts i enskilt fall Bevaras P360/Central registratur förekommer Diarieföring

För skolskjutsverksamheten inkomna uppgifter, elevförteckningar, scheman m.m. Vid inaktualitet IST/Skolskjutsprogram nej Verksamhetssystem

För skolskjutsverksamheten relevanta uppgifter i skolskjutsprogrammet Vid inaktualitet I digitalt skolskjutsprogram nej Verksamhetssystem

Kostnadsredovisningar avseende skolskjuts Bevaras i kommunens gemensamma 
ekonomisystem

nej Verksamhetssystem

Hantera läromedel
Hantera skolskjutsar

Måltidsverksamhet

Gemensamma processer
Styra, leda, organisera 
 - leda, planera och följa upp
 - överlägga och samråda
 - samverka med elevorganisationer
 - samverka med vårdnadshavare
  samverka med andra aktörerHantera skolekonomiska frågor
Hantera gemensamma resurser
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Register över dispenser, utfall, namn, skola, typ av skolskjuts Vid inaktualitet I digitalt skolskjutsprogram nej Verksamhetssystem

Skolskjutsbeslut i skolskjutsprogrammet Vid inaktualitet I digitalt skolskjutsprogram förekommer Verksamhetssystem

Skolskjutsregister 3 år efter sista anteckningen I digitalt skolskjutsprogram nej Verksamhetssystem

Skolskjutsreglemente Bevaras P360/Central registratur nej Diarieföring

Årsstatistik över skolskjutsverksamheten Bevaras nej

Övriga handlingar rörande skolskjutsverksamheten Vid inaktualitet förekommer

Ansökningar och beslut om inackorderingstillägg, anslutningsresa och 
kontantersättning 

 3 år I digitalt skolskjutsprogram förekommer Verksamhetssystem

Information om busskort och resersättning Vid inaktualitet I digitalt skolskjutsprogram förekommer Verksamhetssystem

7.1.6
7.1.7
7.1.8

7.2
7.2.1 Driva förskola och barnomsorg 

Ansökan och beslut om förskola på obekväm arbetstid Bevaras Diarieförs i Public 360 förekommer ja Diarieföring
Ansökan och beslut om reducerad eller borttagen avgift Bevaras IST administration förekommer ja Verksamhetssystem
Ansökan och beslut som rör barn som är kvar på förskoleplats efter flytt till annan 
kommun

Vid inaktualitet Pärm hos samordnare förekommer ja Systematisk förvaring

Ansökningar om plats eller ändring av plats inom förskola/pedagogisk 
omsorg/förskoleplats

3 år IST administration förekommer ja Verksamhetssystem

Autogiromedgivande Vid inaktualitet IST administration förekommer ja Verksamhetssystem
Avgiftskontroll 5 år Verksamhetsystem Extens förekommer Verksamhetssystem Dokumentation kring avgiftskontroll: 

överklaganden, kommunikation etc
Beslut om avstängning på grund av obetalda barnomsorgsavgifter Bevaras P360/Central registratur förekommer ja Diarieföring gallras vid inaktualitet
Delegationsbeslut om utökad tid samt rätt att behålla plats i förskola på grund av 
särskilda skäl

Bevaras annan e-tjänst/P360/Central registratur förekommer ja Verksamhetssystem gallras vid inaktualitet

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet Bevaras Stratsys Nej Verksamhetssystem
Erbjudanden och svar om barnomsorgsplats samt placeringsmeddelanden Vid inaktualitet IST administration förekommer ja Verksamhetssystem
Förteckningar över barn i respektive förskola, pedagogisk omsorg etc. Placerade 15/10 Bevaras IST administration förekommer ja Verksamhetssystem

Förteckningar över förskolor och pedagogisk omsorg Bevaras IST administration förekommer Verksamhetssystem
Föräldraenkäter Bevaras annan e-tjänst förekommer Verksamhetssystem 1 ex av oifylld enkät + sammanställning
Handlingar kring barns förskoleplats i annan kommun 10 år IST administration förekommer ja Verksamhetssystem
Inkomstuppgifter 3 år IST administration förekommer Verksamhetssystem
Kölistor Vid inaktualitet IST administration förekommer ja Verksamhetssystem Köstatistik bevaras
Lista ”Förslag avskrivningar fordringar” från Ekonomikontoret Vid inaktualitet Kopia i pärm hos samordnare Nej/förekommer Systematisk förvaring Påskrivet original (av verksamhetschef) skickas 

tillbaka till Ekonomikontoret
Lista ”Restlängd verksamhet” från Ekonomikontoret Vid inaktualitet Kopia i pärm hos

samordnare
Nej Systematisk förvaring Påskrivet original (av verksamhetschef) skickas 

tillbaka till Ekonomikontoret
Listor rörande obetalda barnomsorgsavgifter som kan leda till avstängning 10 år Pärm hos

samordnare förskola
förekommer Systematisk förvaring

Nämndens godkännande av enskilda som bedriver förskoleverksamhet Bevaras P360/Central registratur förekommer Diarieföring
Uppsägning av plats inom
förskola/pedagogisk omsorg

3 år IST administration förekommer Verksamhetssystem Kan även ske med pappersblankett

Verksamhetsberättelser, årsberättelser från de olika omsorgsformerna Bevaras Stratsys Nej Verksamhetssystem
Övrigt

Anteckningar från konsultationer, handledning av personal och 
barngruppsobservation.

10 år efter sista kontakt UNIKUM/lokalt på förskola eller skola förekommer systematisk förvaring

Arbetsplan, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, hälsoplan, likabehandlingsplan och 
diverse handlingsplaner

Bevaras digitalt i Teams nej

Barnskyddsrond Bevaras digitalt i Teams nej Verksamhetssystem
Dagböcker och planeringskalendrar Vid inaktualitet Teams/lokalt på förskola eller skola nej systematisk förvaring Bevaras om de dokumenterar verksamheten
Dokumentation om pedagogisk inriktning och verksamhet Bevaras UNIKUM nej Verksamhetssystem Även större gemensamma arbeten
Fotografier på barngruppen Bevaras Avser gruppbilder och individuella bilder av 

professionell fotograf, med år och namn
Fotografier samlade för att belysa verksamheten Bevaras UNIKUM nej Verksamhetssystem Sådant som inte belyser verksamheten kan lämnas 

över till vårdnadshavarna när barnet slutar 
förskolan. Fotografier ska på baksidan med blyerts 
vara försedda med år och en beskrivning av vad 
bilden föreställer. Till bilder bör biläggas 
information om aktiviteten som blivit fotograferad.

Föräldraråd, protokoll Bevaras digitalt i Teams nej Verksamhetssystem Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet 
skickas till rektor (som ansvarar för att lämna det 
vidare för arkivering)

Information, meddelanden till vårdnadshavare Vid inaktualitet UNIKUM nej Verksamhetssystem
Inspektionsrapporter från andra myndigheter inom Knivsta kommun Vid inaktualitet digitalt i Teams nej Verksamhetssystem

Förskola och barnomsorg

Hantera inackorderingsstöd
Tillhandahålla SYO
Tillhandahålla elevhälsovård
kommer att kompletteras med i version 2.0
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Inspektionsrapporter från externa myndigheter Bevaras digitalt i Teams nej Verksamhetssystem
Internkontroll, arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö Bevaras digitalt i Teams nej
Kemikalieförteckning, varuinformation Vid inaktualitet avsedd pärm på förskola nej Systematisk förvaring
Lokala arbetsplaner, verksamhetsplaner etc. Bevaras digitalt i Teams nej Verksamhetssystem
Nyhetsbrev, informationsbrev Vid inaktualitet UNIKUM nej Verksamhetssystem
Närvarolistor 3 år lokalt på förskola eller skola nej Systematisk förvaring
Personalscheman som redovisar personaltäthet, öppettider m.m. Vid inaktualitet digitalt i Teams nej Verksamhetssystem
Protokoll eller minnesanteckningar från lokala samverkansgrupper inom förskolan 
eller annan avgränsning

Bevaras digitalt i Teams nej Verksamhetssystem Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet 
skickas till rektor (som ansvarar för att lämna det 
vidare för arkivering)

Protokoll med bilagor från verksamhetsmöten, personalmöten, husmöten, 
avdelningsmöten etc

Bevaras digitalt i Teams förekommer Verksamhetssystem Om det finns intressant information: Mötets 
sekreterare ansvarar för att protokollet skickas till 
rektor (som ansvarar för att lämna det vidare för 
arkivering) I annat fall kan det gallras.

Riskanalyser vid utflykter Vid inaktualitet UNIKUM/lokalt på förskola eller skola nej Systematisk förvaring
Trygghetsenkäter med de äldsta förskolebarnen Bevaras UNIKUM/lokalt på förskola eller skola nej Systematisk förvaring Om de tillför något
Organisationsplanering/skiss över avdelningar och barn Uppdateras kontinuerligt annan e-tjänst/lokalt på förskola eller 

skola
Nej Systematisk förvaring

Dagjournaler UNIKUM förekommer Verksamhetssystem

Barnkort (anhöriga med kontaktuppgifter, vaccinationer, modersmål) 1 år efter att barnet slutat 
förskolan

UNIKUM/lokalt på förskola eller skola förekommer Systematsik förvaring

Diverse delegationsbeslut angående barn Bevaras UNIKUM/P360 /Central registratur förekommer Diarieföring 1 ex skickas omgående till samordnare samt till 
registrator för registrering i allmänna diariet och 
anmälan i nämnd

Handlingar från utvecklingssamtal Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem Om de tillför något – annars kan de gallras
Handlingar i utredning av händelse (trakasserier och/eller kränkande behandling) Bevaras Digitalt i system (draftit) förekommer verksamhetssystem
Handlingar rörande skador och/eller tillbud Bevaras Digitalt i system (draftit) förekommer verksamhetssystem
Individuella utvecklingsplaner Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem Om de tillför något – annars kan de gallras
Korrespondens med barn/vårdnadshavare/annan med uppgifter väsentliga för barnet 
och/eller förskolan

Bevaras UNIKUM/Diverse system förekommer verksamhetssystem

Pedagogisk dokumentation enskilda barn, portfolio Lämnas över till 
vårdnadshavarna när barnet 
slutar förskolan 

UNIKUM förekommer Verksamhetssystem Även foton, film etc. (Se Foto, film etc ovan)

Specialpedagogens/pedagogisk handledares utredningar Bevaras ansvarig förskollärare lokalt på förskola 
eller skola

förekommer Verksamhetssystem 

Tillstånd från vårdnadshavarna att barn får åka i personalbil Gallras omedelbart – se 
anmärkning

förekommer Ska inte upprättas – det ingår i anställningen 

Uppgifter om vistelsetid 3 år IST administration förekommer Verksamhetssystem Planerad vistelse
Kartläggning av enskilt barns behov, handlingsplan och  anpassningar se anmärkning UNIKUM/hos ansvarig pedagog förekommer/ ja Verksamhetssystem Gallras löpande, sparas som längst i fem år.

7.3 Förskoleklass
7.4 Grundskola
7.4.1 Grundskola

Elevenkäter, sammanställningar/rapporter som upprättats Bevaras P360/Central registratur nej Diarieföring

Enkätsvar och andra underlag till enkäter Vid inaktualitet annan e-tjänst Nej Verksamhetssystem
Förteckningar eller register över elever som går i skolan i en annan kommun. Bevaras Efter avslutad 

skolgång
IST administration förekommer Verksamhetssystem

Förteckningar över barn/elever i respektive fritidshem etc. Bevaras Efter avslutad 
skolgång

IST administration förekommer Verksamhetssystem

Föräldraenkäter, sammanställningar/rapporter som upprättats Bevaras P360/Central registratur nej Diarieföring
Handlingar kring elevs skolgång i annan kommun Bevaras 2 år P360/Central registratur förekommer Diarieföring
Handlingar rörande samverkan skola-arbetsliv Bevaras förekommer
Handlingar rörande val av skola 1 år 2 år IST administration förekommer Verksamhetssystem
Statistik till andra myndigheter Vid inaktualitet IST administration nej Verksamhetssystem
Förteckning eller register över elever som är folkbokförda i andra kommuner men går 
i skola i Knivsta kommun.

Bevaras/Gallras perioden 10-
18 år, beroende på om eleven 
finns kvar inom kommunal 
förskola, grundskola, 
fritidshem.

IST administration förekommer Verksamhetssystem

Förskola, barnakt el. motsv.

Driva grundskola
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Yttranden från elevers hemkommuner kring vårdnadshavares/elevs önskemål om 
utbildningsplats i annan kommun samt beslut att ta emot elev från annan kommun. 

Bevaras/Gallras perioden 10-
18 år, beroende på om eleven 
finns kvar inom kommunal 
förskola, grundskola, 
fritidshem.

Mapp i Outlook/papper hos handläggare förekommer systematisk förvaring

Övrigt
Ansökan om projektbidrag Bevaras P360/Central registratur förekommer Diarieföring
Arbetsplan, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, hälsoplan, likabehandlingsplan och 
diverse handlingsplaner

Bevaras UNIKUM nej

Beställningar av läromedel Vid inaktualitet annan e-tjänst nej verksamhetssystem Fakturor sparas i 10 år
Betygskataloger, betygssammanställningar, betygskopior Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem Eventuella sifferkoder och förkortningar ska 

förklaras. Tas fram årsvis efter klass. Betygskopior 
endast åk 9 eller om eleven slutar dessförinnan. Ev 
kan terminsbetyg gallras när slutbetyget är 
fastställt.

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet Bevaras Stratsys nej
Egenproducerat läromedel Bevaras hos läraren/lokalt på ansvarig skola förekommer systematisk förvaring Om det finns ett egenvärde
Enkäter Bevaras annan e-tjänst nej verksamhetssystem 1 ex av oifylld enkät + sammanställning
Fotografier samlade för att belysa verksamheten Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem Sådant som inte belyser verksamheten lämnas 

över till vårdnadshavarna när barnet slutar skolan. 
Media som är elektroniskt lagrad kan inte bevaras i 
arkivet. Fotografier ska på baksidan med blyerts 
vara beskrivning av vad bilden föreställer. Till 
bilder bör biläggas information om aktiviteten som 
blivit fotograferad försedda med år och en 
beskrivning av vad bilden
föreställer. Till bilder bör biläggas information om 
aktiviteten som blivit fotograferad.

Förteckning och fördelning över premier och stipendier Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem
Förteckning över elever med svenska som andraspråk Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem
Förteckning över elever som fått modersmålsundervisning och studiehandledning Bevaras annan e-tjänst förekommer verksamhetssystem
Förteckning över elevers placering vid PRAO Bevaras Pärm hos samordnare förekommer Systematisk förvaring
Förteckningar över läromedel Vid inaktualitet UNIKUM/lokalt på ansvarig skola nej Systematisk förvaring
Föräldraråd, skolråd, protokoll Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet 

skickas till rektor (som ansvarar för att lämna det 
vidare för arkivering)

Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök eller andra kulturella aktiviteter Bevaras annan e-tjänst nej verksamhetssystem Handlingar av vikt eller kulturhistoriskt värde
Handlingar rörande projekt När inblandade elever slutat 

skolan
UNIKUM förekommer verksamhetssystem För stora projekt som rör en större grupp elever 

bevaras redovisningen
Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Bevaras annan e-tjänst nej verksamhetssystem Handlingar av vikt eller kulturhistoriskt värde
Handlingar rörande undervisningsprojekt av särskild och/eller lokal betydelse Bevaras UNIKUM nej verksamhetssystem
Handlingar som presenterar de ämnen eleverna kan välja som tillval Bevaras UNIKUM nej verksamhetssystem
Information, meddelanden till vårdnadshavarna Vid inaktualitet UNIKUM förekommer verksamhetssystem
Inspektionsrapporter från andra myndigheter inom Knivsta kommun Vid inaktualitet Bevaras P360/Central registratur förekommer Diarieföring Kopior på skolorna kan gallras vid inaktualitet – 

original ska registreras i Office 360
Inspektionsrapporter från externa myndigheter Vid inaktualitet Bevaras P360/Central registratur nej Diarieföring Kopior på skolorna kan gallras vid inaktualitet – 

original ska registreras i Office 360
Internkontroll, arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö Bevaras annan e-tjänst förekommer
Kemikalieförteckning, varuinformation Vid inaktualitet Pärm hos samordnare nej Systematisk förvaring
Klasslistor, gruppförteckningar Bevaras IST administration förekommer Systematisk förvaring Inkl in- och utflyttningar (OBS inte blanketten) Med 

fullständiga namn och personnummer
Kodplaner och övriga förklaringar rörande betygsuppgifter Bevaras UNIKUM nej verksamhetssystem Bifoga förklaring av ev. förkortningar och 

sifferkoder. Sparas efter läsår, kurs och kursår.
Kunskapsprofiler Vid inaktualitet UNIKUM nej verksamhetssystem Gäller samtliga ämnen
Kvalitetsredovisningar Bevaras Stratsys nej verksamhetssystem
Lokala kursplaner, arbets- och timplaner Bevaras UNIKUM nej verksamhetssystem
Lokala verksamhetsplaner etc. Bevaras Stratsys nej verksamhetssystem
Lokalt upprättad statistik Bevaras UNIKUM annan e-tjänst nej verksamhetssystem
Lärarschema Vid inaktualitet UNIKUM Nej Systematisk förvaring Klasschema bör dock bevaras, se ovan
Läsårsdata Bevaras P360/Central registratur Nej Systematisk förvaring Inkl timplaner som visar tillämpningen av 

läroplanen
Läsårsschema, slutligt för varje läsår och skolenhet Bevaras IST administration Nej Verksamhetssystem 
Meddelanden och information av tillfällig betydelse från myndigheter, andra skolor 
etc.

Vid inaktualitet annan e-tjänst Nej verksamhetssystem

Nationella prov i svenska och svenska som andra språk, elevlösningar, samtliga delar. Bevaras UNIKUM förekommer Systematisk förvaring Klassvis, allt för samma individ på samma ställe.

Nationella prov, elevlösningar i samtliga ämnen utom svenska 5 år UNIKUM förekommer Systematisk förvaring
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Nyhetsbrev, infobrev, veckobrev etc. Vid inaktualitet UNIKUM nej Systematisk förvaring Bevara endast uppgifter av vikt och/eller som 
belyser verksamheten

Ordningsregler Bevaras UNIKUM nej verksamhetssystem
Organisationsplaner Bevaras UNIKUM nej verksamhetssystem
Protokoll elevrådsmöten Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet 

skickas till rektor (som ansvarar för att lämna det 
vidare för arkivering)

Protokoll eller minnesanteckningar från lokala samverkansgrupper inom skolan eller 
annan avgränsning

Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem

Protokoll från klassråd och andra sammankomster om pedagogiska frågor eller 
elevhälsa t.ex. arbetsenhetskonferenser, ämneskonferenser, klasskonferenser, 
studiekonferenser

Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem Mötets sekreterare ansvarar för att protokollet 
skickas till rektor (som ansvarar för att lämna det 
vidare för arkivering)

Protokoll från ledningskonferenser Bevaras digitalt i Teams förekommer verksamhetssystem
Protokoll med bilagor från verksamhetsmöten, personalmöten etc Bevaras digitalt i Teams förekommer
Protokoll skolkonferenser Bevaras annan e-tjänst förekommer Systematisk förvaring
Sammanställningar över resultat i nationella prov i svenska Bevaras UNIKUM/lokalt på ansvarig skola nej Systematisk förvaring
Sammanställningar över resultat i nationella prov utom svenska 5 år UNIKUM nej Systematisk förvaring
Skolkataloger, fotokataloger, klassfoton Bevaras UNIKUM förekommer verksamhetssystem
Skolornas och/eller förvaltningens egna prov, t.ex. Fonolek, Ord och Bild, Utvärdering 
i Matematik etc.

Vid inaktualitet Hos berörd pedagog förekommer systematisk förvaring Gallras då betyget är satt och tiden för omprövning 
av betyg löpt ut.

Skolplaner Bevaras annan e-tjänst nej systematisk förvaring
Statistik och analys av skolornas och/eller förvaltningens egna prov, t.ex. Fonolek, Ord 
och Bild, Utvärdering i Matematik etc.

Bevaras annan e-tjänst/Hos berörd pedagog nej verksamhetssystem I förekommande fall

Elevakten
Anhörigblanketter Vid inaktualitet IST administration förekommer Verksamhetssystem 
Anmälan och beslut om svenska som andraspråk Vid inaktualitet UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Anmälan om in- och utflytt Vid inaktualitet IST administration förekommer Verksamhetssystem 
Anmälan, berättelser, till socialtjänst eller polis, samt bekräftelse på anmälan från 
socialtjänst eller polis.

Bevaras annan e-tjänst förekommer Verksamhetssystem 

Anmälan/avanmälan om modersmålsundervisning Vid inaktualitet annan e-tjänst förekommer Verksamhetssystem När eleven slutat skolan
Ansökan och beslut m.fl. handlingar om särskild undervisning, t.ex. på sjukhus, 
specialpedagog m.m.

Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Verksamhetssystem 

Ansökan och beslut m.fl. handlingar om särskilda utbildningsinsatser, t.ex. särskild 
undervisningsgrupp
eller anpassad studiegång

Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Verksamhetssystem 

Ansökan och beslut om anpassad studiegång Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Verksamhetssystem 
Ansökan och beslut om studiehandledning på modersmål Vid inaktualitet Pärm hos samordnare förekommer Systematisk förvaring Gallras när eleven slutar
Ansökan och beslut om särskilt stöd, särskild undervisning Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Systematisk förvaring (med ev underlag, t.ex. läkarintyg)

Ansökan och beslut om att få gå om en årskurs eller uppflyttning till högre årskurs Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Systematisk förvaring
Anteckningar från utvecklingssamtal Vid inaktualitet hos läraren förekommer Systematisk förvaring Under förutsättning att uppgifter för uppföljning 

m.m. dokumenteras i t.ex. åtgärdsprogram.
Beslut och handlingar rörande omprövning av betyg Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Diagnostiska prov, elevlösningar Vid inaktualitet hos läraren förekommer Systematisk förvaring
Diverse delegationsbeslut angående elev Bevaras Elevakt hos sakkunnig/ diairieförs i Public 

360
ja Diarieföring 1 ex skickas omgående till registrator för 

registrering i allmänna diariet samt för anmälan i 
nämnd

Diverse rektorsbeslut angående elev Bevaras Sparas i låst arkivskåp hos administratör ja Systematisk förvaring Om beslutet ska anmälas till huvudman, skickas 1 
ex till förvaltningskontoret

Dokumentation av gjorda stödinsatser Bevaras Sparas i låst arkivskåp hos administratör ja Systematisk förvaring
Elevers egna texter/berättelser Vid inaktualitet hos läraren förekommer Systematisk förvaring Får lämnas till vårdnadshavare eller skickas med 

elev hem
Frånvarorapporter Efter avslutad skolgång IST administration förekommer Systematisk förvaring
Handlingar gällande utvecklingssamtal Bevaras hos läraren förekommer Systematisk förvaring Handlingar av ringa betydelse får gallras. 

Handlingar som ska bevaras följer med till ny 
skolenhet alt levereras till kommunarkivet

Handlingar rörande disciplinära åtgärder (avstängning, förvisning av elev, varning etc.) Bevaras UNIKUM förekommer/ ja Verksamhetssystem Om åtgärden ska anmälas till huvudman, skickas 1 
ex till förvaltningskontoret

Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter Vid inaktualitet Pärm hos samordnare nej Systematisk förvaring T.ex. medgivande från vårdnadshavare kring 
deltagande

Handlingar rörande praktik och praktikplatser Vid inaktualitet Pärm hos samordnare nej Systematisk förvaring T.ex. arbetsplatskontakter, praktikbesked, 
omdömen. Under förutsättning att uppgifter om 
genomförd praktik dokumenteras i elevmatrikel 
eller motsvarande

Handlingar rörande samtycken enligt GDPR Vid inaktualitet IST administration förekommer Verksamhetssystem För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken bör vara 
tidsbegränsade och gallras tidigast efter att eleven 
avslutat sin skolgång

Handlingar rörande skydd av personuppgifter i verksamhetssystem Vid inaktualitet IST administration ja Verksamhetssystem Bör förvaras så länge personen är aktuell i 
systemet och så länge som personen bär skydd 
runt personuppgift
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Individuella utvecklingsplaner med omdömen Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Inskrivningssamtal Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Systematisk förvaring
Intyg om anpassad studiegång Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem Intyg ska utfärdas för elev med ofullständigt 

slutbetyg
Intyg om avgång från grundskola Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem Utfärdas om avgår utan slutbetyg. Bör förvaras 

tillsammans med betygskatalog.
Intyg om genomgången utbildning Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Kartläggning och bedömningsstöd Bevaras Elevakt hos sakkunnig ja Systematisk förvaring
Korrespondens av rutinkaraktär Vid inaktualitet annan e-tjänst förekommer Systematisk förvaring Handlingar med innehåll av kortvarig betydelse 

som tillfällig befrielse från idrott m.m.
Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med uppgifter väsentliga för elev 
och/eller skolan

Bevaras Elevakt hos sakkunnig ja Systematisk förvaring

Ledighetsansökan för elev Vid inaktualitet Elevakt hos sakkunnig förekommer Systematisk förvaring Om det skrivs mer utförliga rektorsbeslut, är det 
inte nödvändigt att spara ansökan. Rektor kan 
uppdra till klasslärare att fatta beslut för enstaka 
dagar upp till 10 dagar/läsår.

Närvaro- och frånvarouppgifter Vid inaktualitet IST administration förekommer Verksamhetssystem 
Rapportering om kränkande behandling inklusive handlingar i utredning av händelse, 
samt åtgärder

Bevaras annan e-tjänst förekommer Verksamhetssystem Handlingar som inkommer via papper, e-post etc 
gallras när de registrerats i systemet

Rapportering rörande skador, tillbud etc för elever Bevaras Digitalt i system (draftit) förekommer Verksamhetssystem Handlingar som inkommer via papper, e-post etc 
gallras när de registrerats i systemet

Resultat av prövning och anteckning om betyg Bevaras IST administration förekommer Verksamhetssystem Har samma betydelse som betygskatalog och bör 
förvaras tillsammans med den

Riskanalyser vid utflykter Vid inaktualitet UNIKUM/hos ansvarig skola nej Systematisk förvaring
Skriftlig bedömning/omdöme Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Verksamhetssystem Bifogas betygskopian
Skriftliga tester och prov, elevlösningar, screening Vid inaktualitet Elevakt hos sakkunnig förekommer Verksamhetssystem Då betyg är satt och tiden för omprövning av betyg 

löpt ut. Alternativt när omdöme/bedömning 
skrivits.

Specialpedagogens/pedagogisk handledares utredningar Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Verksamhetssystem 
Språkval Vid inaktualitet UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Teckningar och dylikt Vid inaktualitet hos läraren nej Systematisk förvaring Får lämnas till vårdnadshavare
Testmaterial för att följa elevers språk-, läs- och skrivutveckling 1 2 år efter avslutad skolgång Elevakt hos sakkunnig förekommer Verksamhetssystem Om det rör elev där åtgärdsprogram upprättats 

bevaras materialet i elevmappen
Underlag för registrering Vid inaktualitet eller efter 

avslutad skolgång
Pärm hos samordnare/annan e-tjänst förekommer Systematisk förvaring/Verksamhetssystem Meddelanden om skol- eller klassbyten, in- och 

avflyttning, frånvaro m.m.
Uppgifter om nyanländ elev med annat modersmål än svenska Efter avslutad skolgång IST administration förekommer Verksamhetssystem 
Uppgifter om studieplan, tillval, studieavbrott, skolgång. Bevaras UNIKUM förekommer Systematisk förvaring
Åtgärdsprogram Bevaras Elevakt hos sakkunnig förekommer Systematisk förvaring
Överenskommelse om t.ex. datoranvändning Vid inaktualitet Pärm hos samordnare förekommer Systematisk förvaring När eleven slutat grundskolan
Överklaganden Bevaras P360/Central registratur förekommer Systematisk förvaring
Överklaganden av beslut om placering i särskild undervisningsgrupp Bevaras P360/Central registratur förekommer Systematisk förvaring

7.4.2 Grundsärskola
Beslut om mottagande i grundsärskola Bevaras P360/Central registratur ja Diarieföring
Ansökan och bilagor om mottagande i grundsärskola Bevaras Elevakt hos sakkunnig ja Versamhetssystem
Överklaganden Bevaras P360/Central registratur ja Diarieföring

Handlingar rörande särskild undervisning, t.ex. på sjukhus Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Individuella utvecklingsplaner med omdömen Bevaras UNIKUM nej Verksamhetssystem 
Intyg om genomgången utbildning Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med uppgifter väsentliga för elev 
och/eller skolan

Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem Gallring får ske inom korrespondensen

Pedagogiska utredningar/journaler med bilagor Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Rutinkorrespondens Vid inaktualitet annan e-tjänst förekommer Verksamhetssystem Handlingar med innehåll av kortvarig betydelse 

som tillfällig befrielse från gymnastik m.m.
Samlat betygsdokument Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem I de fall det getts istället för slutbetyg. Ska läggas 

tillsammans med betygen.
Scheman, individuella Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Studieomdömen Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 
Åtgärdsprogram Bevaras UNIKUM förekommer Verksamhetssystem 

7.4.3 Modersmål
Handlingar gällande ansökan och beslut om modersmålsundervisning och 
modersmålsstöd

Vid inaktualitet Elevakt hos sakkunnig/annan e-tjänst förekommer Systematisk förvaring/Verksamhetssystem Samtliga originalhandlingar skickas till elevens 
skola för förvaring i elevakten

7.5 Fritidshem
7.6 Gymnasieskola
7.7 Kommunal vuxenutbildning
7.8 Särskild utbildning för vuxna

Leda, styra, organisera 
Protokoll eller mötesanteckningar från lokal samverkan med facket Bevaras Pärm hos handläggare Nej Systematisk förvaring
Protokoll/anteckningar, arbetsplatsträffar Bevaras P360/ Central registratur Nej Verksamhetssystem Eller motsvarande samverkan på arbetsplatsnivå

Elevakt  - Handlingar utöver elevakt grundskola 
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Mötesanteckningar från avdelningsmöten, personalmöten, informationsmöten, 
interna verksamhetsmöten

Vid inaktalitet G: Nej Systematisk förvaring

Protokoll eller mötesanteckningar med lokala samverkansgrupper Bevaras P360/ Central registratur Nej Diarieföring Länsgemensamma grupper, samarbeten skola, 
kommunala myndigheter mm

Protokoll eller mötesanteckningar från övriga möten som är av väsentlig betydelse för 
verksamheten eller för ett ärende

Bevaras P360/ Central registratur Nej Diarieföring Ämneskonferenser, eller möten som behandlar 
beslut eller unik information av direkt betydelse 
för verksamheten

Statistiska sammanställningar och rapporter framställda till andra myndigheter Vid inaktualitet G: Nej Systematisk förvaring Till exempelvis SCB, Skolverket
Sammanställningar och rapporter gällande årlig verksamhetsstatistik, unik 
information om verksamheten

Bevaras P360/ Central registratur Nej Diarieföring Sammanställningar och rapporter behöver endast 
förvaras separat om de inte ingår i annat 
dokument, tex verksamhetsberättelse

Delegationsbeslut Bevaras Förvaras med ursprungsärendet Nej Diarieföring Beslut samt underlag förvaras tillsammans med 
övriga delar av underlaget. Beslutet ska föras upp 
på en förteckning över delegationsbeslut som 
anmäls till nämnd.

Förteckning över delegationsbeslut Bevaras Förvaras med ursprungsärendet Nej Diarieföring Beslut samt underlag förvaras tillsammans med 
övriga delar av underlaget. Beslutet ska föras upp 
på en förteckning över delegationsbeslut som 
anmäls till nämnd.

Verksamhetsplaner på enhetsnivå Bevaras G: nej Systematisk förvaring
Lärarscheman, tjänstgöringsplan Vid inaktualitet G: förekommer Systematisk förvaring
Kursschema 3 år G: nej Systematisk förvaring
Kursplaner Bevaras P360/Central registratur nej Diarieföring Skickas årsvis till nämndsekreterare som skapar ett 

ärende per verksamhet och år.
Beslutsunderlag gällande avtal Bevaras P360/Central registratur förekommer Diarieföring Aktuell delegationslista anger vem som har rätt att 

fatta beslut om att ingå avtal
Avtal med tillfällig betydelse för den egentliga verksamheten 2 år efter upphörd giltighet Pärm hos budgetansvarig chef förekommer Systematisk förvaring Besluta om att ingå övriga avtal inom ramen för 

ekonomiansvarig chefs budget. Till exempel 
städavtal, serviceavtal för maskinell utrustning mm

Ansökan, beslut, rekvisition gällande statsbidrag 10 år P360/Central registratur nej Diarieföring
Hantera ordning och disciplinåtgärder

Varning/avstängning av elev Bevaras G:/Papper förekommer Systematisk förvaring
Ordningsregler Bevaras P360/Central registratur nej
Polisanmälan 5 år Pärm hos ansvarig chef ? Systematisk förvaring

Skapa/hantera informationsmaterial
Foldrar, häften, broschyrer Ett arkivex. bevaras papper/digitalt nej Verksamhetssystem/systematisk förvaring Material av ringa/tillfällig betydelse kan gallras vid 

inaktualitet.

Fotografering/videoinspelning som dokumenterar 
verksamheten/skolbyggnader/skolmiljöer

Ett arkivex. bevaras papper/digitalt förekommer Systematisk förvaring Bevaras i ett samlingsärende i årsvis.

Pressklipp kopplade till verksamheten/skolbyggnader/skolmiljöer Ett arkivex. bevaras papper/digitalt förekommer Systematisk förvaring Bevaras i ett samlingsärende i årsvis.
Antaga och placera

Ansökningar med eventuella bilagor För antagna elever: vid 
inaktualitet, för ej antagna 
elever: 1 år

Pärm hos adminstrativ handläggare förekommer Systematisk förvaring

Beslut om antagande/avslag Bevaras Pärm hos adminstrativ handläggare förekommer Systematisk förvaring Förteckning över delegationsbeslut skickas till 
nämndsekreterare.

Yttrande till annan, mottagande kommun Vid inaktualitet Pärm hos adminstrativ handläggare förekommer Systematisk förvaring
Överklagan Bevaras Public 360 förekommer Diarieföring Handlingar och korrespondens gällande 

överklagan
Elevregister Bevaras IST adminstration förekommer Verksamhetssystem

Registrera närvaro
Närvarolista Vid inaktualitet G: förekommer Systematisk förvaring Underlag till närvarorapport för Sfi. 

Vuxenutbildning bedrivs på distans - 
närvarorapport finns ej.

Undervisa
Egenproducerat läromedel Bevaras (1 arkivex) Public 360 förekommer Diarieföring Tex kompendier, foton, videoinspelningar, 

multimediapresentationer som skapats i 
undervisningssyfte skickas läsårsvis till registrator 
och sparas i ett samlingsärende.

Hantera individuella utvecklingsplaner
Studieplan Vid inaktualitet se anmärkning förekommer Systematisk förvaring Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning: 

Pärm hos administrativ handläggare tillsammans 
med ansökan SFI: Pärm hos lärare

Examensplan Vid inaktualitet I pappersakt hos studievägledare förekommer Systematisk förvaring
Individuell utvecklingsplan Vid inaktualitet G: förekommer Systematisk förvaring
Beslut och underlag gällande avbrott av kurs/utbildning Bevaras Pärm hos administrativ handläggare förekommer Systematisk förvaring

Ge prov, sätta betyg och validera
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Betygskriterier Bevaras Public 360 nej Diarieföring
Prov och provresultat (elevlösningar) Vid inaktualitet Pärm/G: förekommer Systematisk förvaring Gallras då betyg är satt och omprövningstiden har 

löpt ut
Nationella prov samt elevlösningar Nationella slutprov 

SFI/ämnesprov i svenska 
bevaras. Övriga nationella 
prov gallras efter 5 år

I dokumentskåp hos adminstrativ 
handläggare

förekommer Systematisk förvaring Nationella prov SFI - för kurser som hålls på 
entreprenad ansvarar respektive lärosäte. 
Nationella prov för elever som läser vid Hermods 
skickas till administrativ handläggare.

Betygsdokument Bevaras Pärm hos adminstrativ handläggare förekommer Systematisk förvaring Original skickas till eleven, kopia sparas i pärm
Betygskatalog Bevaras I dokumentskåp hos adminstrativ 

handläggare
förekommer Systematisk förvaring

Kommunala aktivitetsansvaret
Register över personer som omfattas Vid inaktualitet IST administration ? Verksamhetssystem
Anteckning om kontakt om erbjudande Vid inaktualitet G: förekommer Systematisk förvaring
Anteckning påbörjad och genomförda åtgärder Vid inaktualitet G: förekommer Systematisk förvaring
Anmälningsblankett Vid inaktualitet Pärm förekommer Systematisk förvaring
Remiss från arbetsförmedlingen Efter upphörd placering Pärm förekommer Systematisk förvaring Remiss från arbetsförmedligen till SFI. Förvaras 

tillsammans med amälningsblankett
Kallelse inskrivningssamtal Sfi Vid inaktualitet H: förekommer

Hantera övriga frågor
Handlingar gällande korrespondens med väsentliga uppgifter Bevaras Public 360 förekommer Diarieföring Endast korrespondens med väsentliga uppgifter för 

elev eller skolan ska bevaras, övrigt gallras vid 
inaktualitet.

Orosanmälan 3 år Inlåst skåp hos rektor ja Systematisk förvaring
Postlista Vid inaktualitet Pärm hos administrativ handläggare förekommer Systematisk förvaring

7.9 Särskilda utbildningsformer
7.10 Annan pedagogisk verksamhet
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Beskrivning
Processnamn
Process innebär återkommande arbetsflöden med tydlig början och slutpunkt. Det visar i vilket sammanhang informationen uppstår. Till processen hör ett nummer som symboliserar processen (unikt nummer-id).

Handlingsslag
Anger samlingsnamn på en grupp av handlingstyper. Exempelvis kan handlingar som uppstår i en upphandling sammanfattas som "upphandlingshandlingar".

Handlingstyp
Avser en beskrivning av en typ av handling som inkommer eller upprättas i processens aktiviteter. Om flera handlingtyper hör ihop logiskt och hanteras på samma sätt kan de redovisas gemensamt.

Exempel på handlingstyper som förekommer i detta dokument:

Avtal
Fullmakter
Dokumentmall

Bevara eller gallra
Anger om handlingstypen ska bevaras eller gallras. Om handlingen får gallras ska gallringsfrist anges, dvs hur lång tid som ska gå innan gallringen genomförs.
Om handlingstypen inte finns med i informationshanteringsplan gäller bevarande för denna.

Exempel på gallringsfrister som används i detta dokument:

Bevaras Anger att handlingarna ska bevaras och behöver arkiveras.
Gallras vid inaktualitet Anger att handlingarna kan gallras omedelbart eller när den inte längre behövs i ärendet. Avgörs av handläggaren.
Gallras 2 år Anger att handlingen ska gallras efter 2 år
Gallras 2 år efter upphörande av kontrakt Mer specifik gallringsfrist som anger när gallringsfristen ska läsas ifrån.
Hanteras enligt 1.2.1 Refererar till en process som redan finns i informationshanteringsplanen och som är styrande och/eller stödjande

Förvaring
Visar var originalhandlingen förvaras. Om kopiors förvaringsplats behöver anges skrivs detta i anmärkningsfältet.
För handlingar vars slutliga förvaringsplats är diariet anges endast detta.

Exempel på förvaring som används i detta dokument:

Public 360° Kommunens centrala ärendehanteringssystem
G: Gemensam server 
Centralt närarkiv/Public 360° Registraturens närarkiv samt kommunens centrala ärendehanteringssystem
Verksamhetssystem System som används av verksamheterna såsom Personec eller Troman
Närarkiv Verksamheternas eget närarkiv

Sekretess
Om handlingstypen vanligen kan innehålla sekretessreglerade uppgifter framgår här aktuell paragraf i Offentlighet- och sekretesslagen.
En handling behöver emellertid alltid sekretessprövas, oavsett vad denna kolumn anger om handlingstypen, vid varje begäran om utlämnande av allmän handling.

Exempel på sekretess som används i detta dokument:

Omfattas normalt inte av sekretess Används när handlingstypen vanligtvis inte omfattas av sekretess
Pröva mot OSL Används när handlingstypen kan omfattas av sekretess, men paragraf är osäker
Pröva OSL 19:2 Används när handlingstypen troligtvis omfattas av en särskilt paragraf, i detta fall 19 kap 2 § OSL

Ansvarar för uppdatering
Anger vilken enhet/kontor som ansvarar för uppdatering 

Exempel på enhet och kontor

Kommunkansliet Enhet
Kommunledningskontoret Kontor

Registrering
Här anges uppgift om hur handlingarna registreras eller hålls ordnade på annat sätt.

Följande alternativ för registrering används i detta dokument:

Diarieföring Används när handlingen registreras i det centrala ärendehanteringssystem Public 360° 
Verksamhetssystem Används när informationen registreras i annat internt verksamhetssystem/ärendehanteringssystem
Systematisk förvaring Används i de fall registrering inte sker, exempelvis när handlingarna förvaras i mappstruktur på digital lagringsyta såsom G: eller i pärmar 

Anmärkning
Eventuella förtydliganden och kommentarer för sådant som är relevant för hantering, återsökning eller förståelsen av en handling.
Kan även användas för att redogöra längre svar än vad som passar i de tidigare fälten, med en hänvisning till anmärkningskolumnen i relevant fält. 

Exempel på anmärkning som används i detta dokument:

Sker i verksamhetsberättelse
Ingår även delvis i årsbokslut för KS
Sekretessen bör endast vara personuppgifter
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Klassificeringsstruktur
Processgrupp Processnamn

1.0 Ledande verksamhet

1.1 Ledning
1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ
1.1.2 Handlägga ärenden
1.1.3 Hantera överklagan
1.1.6 Omvärld
1.1.6.2 Kommunicera och samverka
1.1.7 Driva projekt

1.2 Styrning
Processgrupp Ta fram styrdokument

1.3 Verksamhetsledning
1.3.1 Planera och följa upp verksamhet
1.3.2 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete  

1.4 Demokrati och insyn
1.4.1 Hantering av allmänna handlingar
1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar
1.4.1.2 Besluta om utlämnande
1.4.1.3 Hantera personuppgifter
1.4.2 Offentlig dialog
1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter

2.0 Stödjande verksamhet

2.1 Informationsförvaltning
2.1.2 Registratur
2.1.3 Arkiv
2.1.3.1 Leverera och ta emot arkiv
2.1.3.2 Förvara och tillgängliggöra arkiv
2.1.3.3 Utföra tillsyn på arkiv
2.1.4 Informationssäkerhet

2.2 Systemförvaltning
2.2.1 Verksamhetsnära systemförvaltning

2.3 HR
2.3.1 Samverkan och förhandling
2.3.1.1 Hantera facklig samverkan
2.3.1.2 Hantera LAS
2.3.1.3 Hantera lönerevision
2.3.2 Kompetensförsörjning
2.3.2.1 Rekrytera
2.3.2.2 Kompetensutveckla
2.3.2.3 Utbilda i ledarskap
2.3.3 Bemanning
2.3.3.1 Ledighet
2.3.3.2 Bemanningstjänster
2.3.3.3 Sjukdom
2.3.3.4 Hantera jourtjänstgöring
2.3.3.5 Hantera schemaläggning
2.3.3.6 Semesterplanering
2.3.3.7 Hantera särskilda anställningsformer
2.3.4 Arbetsmiljö allmänt
2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete
2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar
2.3.4.3 Hantera krisstöd
2.3.5 Personalhälsa
2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada
2.3.5.2 Bedriva friskvård
2.3.5.3 Rehabilitera
2.3.6 PA
2.3.6.1 Hantera disciplinåtgärder
2.3.8 Övriga personalåtgärder
2.3.8.1 Hantera bisyssla
2.3.9 Upphörande av anställning
2.3.9.1 Hantera egen uppsägning
2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren
2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad anställning
2.3.9.4 Hantera tjänstepension
2.3.9.5 Hantera avtalspension

2.4 Ekonomi
2.4.1 Redovisning
2.4.2 Kapitalförvaltning
2.4.3 Bidragshantering
2.4.4 Försäkringar 

2.5 Inköp/Upphandling
2.5.1 Hantera upphandling
2.5.2 Hantera avtal

2.6 Lokalförsörjning
2.6.1 Hantera löpande redovisning
2.6.2 Förvalta IT-system lokalförsörjning
2.6.3 Kassahantering lokalförsörjning
2.6.7 Beräkna och förhandla hyror
2.6.8 Administrera hyresdebitering
2.6.9 Följa upp och hantera inkasso
2.6.10 Hyra in bostäder
2.6.11 Hyra ut bostäder
2.6.12 Hyra in lokaler
2.6.13 Hyra ut lokal
2.6.14 Hantera överlåtelser av lägenhet och lokal
2.6.15 Utreda brister i hyresförhållandet

2.8 Kris- och säkerhet
2.8.2 Kris- och säkerhetsarbete
2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete
2.8.2.3 Hantera skalskydd (passerkort)

2.9 Kommunikation och marknadsföring 
2.9.1 Hantera profil
2.9.1.1 Hantera profilprodukter
2.9.2 Informationsförsörjning
2.9.2.1 Publicera webb
2.9.2.2 Publicera sociala medier
2.9.2.3 Externa inlägg/dialog sociala medier
2.9.2.4 Hantera releaser och presskontakter
2.9.2.5 Hantera tryck/broschyr/bild

2.10 Förvaltningsstöd och kontorsstöd
2.10.1 Svara för kontaktcenter
2.10.1.1 Rutiner/checklistor vid hot och våld
2.10.1.2 Rutiner/checklistor vid telefoniavbrott m.m.
2.10.2 Hantera post
2.10.3 Vaktmästeri
2.10.4 Fordon & transporter
2.10.4.1 Hantera leasing
2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i kommunala skolor

4.2 Samhällsskydd och beredskap
4.2.0  Styra, leda organisera
4.2.0.1 Enhetsplanering 
4.2.0.2 Organisationsplanering 
4.2.1 Genomföra uppdrag 
4.2.1.1 RSA 
4.2.1.2 Krisberedskap
4.2.1.3 Säkerhetsskydd 
4.2.1.4 Civilt försvar 
4.2.1.5 Säkerhet
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4.2.1.6 Trygghet- och brottsförebyggande  
7.11 Kommunal kulturskola/musikskola

7.11.1 Bedriva undervisning
8.0  Kultur fritid turism

8.X Föreningsliv
8.1 Allmän kulturverksamhet

8.1.3 Hantera föreningsbidrag
8.1.4 Lotteritillstånd

8.2 Biblioteksverksamhet Tillhandahålla media
8.2.1 Tillhandahålla media
8.2.2 Tillhandahålla talböcker
8.2.4 Bedriva programverksamhet
8.2.5 Hantera övriga frågor kultur- och fritid

8.5 Tillgängliggörande av konst Svara för offentlig utsmyckning
8.5.3 Svara för offentlig utsmyckning
8.8.1 Drift av fritidsansläggningar 
8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar
8.8.4 Ungdomsverksamhet

10 Särskilda samhällsinsatser

10.1 Borgerliga cermonier
10.1.1 Administrera vigsel

10.2 Konsumentrådgivning
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Nr Processnamn Handlingsslag Handlingstyp Bevaras/Gallr
as

Förvaringsplats Sekretess/Säkerh
etsklassning

Ansvar för uppdatering Registrering Anmärkning Arkivmyndighetens 
kommentar

1 Ledande verksamhet

1.1 Ledning
1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Kommunkansliet

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Sammanträdesplan Vid 
inaktualitet

G: Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Underlag för 
beredning

Vid 
inaktualitet

G: Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring *Om inte av vikt i ärendet

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Beställningar Vid 
inaktualitet

G: Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Kallelse/kungörelse 2 år G: Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Sammanträdeshandlin
g

Bevaras G: Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Följebrev till 
sammanträdeshandlin

Vid 
inaktualitet

e-post Nej Kommunkansliet -

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Protokoll Bevaras Närakiv Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Bilaga till protokoll Bevaras Närakiv Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Voteringslista Vid 
inaktualitet

Närarkiv Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring Om voteringslistan är 
bilaga till protokollet 

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Närvarolista/Arvodesli
sta

Bevaras* - Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring *Skickas till Tierp och 
bevaras där.

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Anslagsbevis Bevaras Närarkiv Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring Anslagsbeviset är en del av 
protokollets förstasida.  

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Mötesanteckning Bevaras G: Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring Endast regelrätta 
mötesanteckningar 

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Protokollsutdrag Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Videofil Bevaras Hos leverantör Nej Kommunkansliet -

1.1.1 Fatta beslut i politiskt organ Fatta beslut politiskt 
organ

Följebrev till 
protokollsutdrag

Vid 
inaktualitet

e-post Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.2 Handlägga ärenden Kommunkansliet

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Tjänsteskrivelse Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Remissvar Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Korrespondens Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Remiss (egen) Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Rapport Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Utredning Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden PM Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Remissvar/yttrande Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden MBL-protokoll/ 
samverkansprotokoll

Bevaras Närarkiv Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Delegationsbeslut Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Förteckningar över 
delegationsbeslut

Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.1.2 Handlägga ärenden Handlägga ärenden Kallelse till 
samverkan/MBL

2 år G: Förekommer Kommunkansliet Systematisk förvaring 

1.1.3 Hantera överklagan Kommunkansliet

1.1.3 Hantera överklagan Hantera överklagan Inkommen överklagan Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.1.3 Hantera överklagan Hantera överklagan Rättidsprövningshandl
ing

Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring Sekretessen bör endast 
vara personuppgifter

1.1.3 Hantera överklagan Hantera överklagan Anvisningsbesked Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring Sekretessen bör endast 
vara personuppgifter

1.1.3 Hantera överklagan Hantera överklagan Ändrat (omprövat) 
beslut

Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring Sekretessen bör endast 
vara personuppgifter

1.1.3 Hantera överklagan Hantera överklagan Delegationsbeslut om 
rättidsprövning el 

Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.1.6 Omvärld

1.1.6.2 Kommunicera och samverka Kommunledningskontoret

1.1.6.2 Kommunicera och samverka Kommunicera och 
samverka

Strategi Bevaras Digitalt i Public 
360

Nej Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.6.2 Kommunicera och samverka Kommunicera och 
samverka

Samverkansavtal Bevaras Digitalt i Public 
360

Nej Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.6.2 Kommunicera och samverka Kommunicera och 
samverka

Verksamhetsplan Bevaras Digitalt i Public 
360

Nej Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.6.2 Kommunicera och samverka Kommunicera och 
samverka

Handlingsplan Uppdateras 
kontinuerligt

G: Nej Kommunledningskontoret Systematisk förvaring 

1.1.7 Driva projekt Kommunledningskontoret
1.1.7 Driva projekt Driva projekt Projektdirektiv/ 

Styrande 
Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Projektbeställning Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Projektplan Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Projektorganisation 
(ingår ofta i 

Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Tidplan(ingår ofta i 
projektbeställning/pro

Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Resursplan (ingår ofta 
i 

Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Kommunikationsplan 
(ingår ofta i 

Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Riskanalys (ingår ofta i 
projektbeställning/pro

Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Protokoll Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Statusrapport Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Korrespondens Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Korrespondes av 
tillfällig betydelse

Vid 
inaktualitet

Hos projektledare Nej Kommunledningskontoret Systematisk förvaring 

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Skiss/Ritning Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Besiktningsprotokoll Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Delrapport Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Slutprodukt/slutlig 
rapport

Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.1.7 Driva projekt Driva projekt Slutrapport (projektet) Bevaras Public 360 Förekommer Kommunledningskontoret Diarieföring

1.2 Styrning
1.2.1 Ta fram styrdokument Kommunkansliet

1.2.1 Ta fram styrdokument Handlingsslag Policy Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram styrdokument Handlingsslag Riktlinje Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram styrdokument Handlingsslag Program Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram styrdokument Handlingsslag Plan Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram styrdokument Handlingsslag Reglemente Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram styrdokument Handlingsslag Arbetsordning Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.2.1 Ta fram styrdokument Handlingsslag Taxa Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.3 Verksamhetsledning
1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Ekonomikontoret

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veBudgethandlingar* Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring * Inkl budgetunderlag

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veIntern kontroll* Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring * Dokumentation av upplägg och arbetsformer samt rapporter ocheventuella åtgärdsplaner(motsv)

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veMål och uppdrag till nä - Centralt 
närarkiv/Public 

- Ekonomikontoret - * Sker i verksamhetsberättelse

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veVerksamhetsberättelse Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veVerksamhetsplan Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veEkonomihandbok Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veEkonomiska årsbokslut Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veEkonomiska 
delårsbokslut

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.1 Planera och följa upp verksamhet Planera och följa upp veEkonomiska 
månadsrappor

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.2 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Ekonomikontoret
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1.3.2 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Bedriva systematiskt kv Enkäter, 
sammanställningar/ra

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.2 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Bedriva systematiskt kv Enkäter, svar och 
andra underlag 

Vid 
inaktualitet

Hos handläggare Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.2 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Bedriva systematiskt kv Kvalitetsdokument/pr
ocessbeskrivningar

Bevaras Stratsys Nej Ekonomikontoret Diarieföring

1.3.2 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Bedriva systematiskt kv Målarbete* - - - Ekonomikontoret - *  Målarbetet ligger i 
budgethandlingar och  i 

1.4 Demokrati och insyn
1.4.1 Hantering av allmänna handlingar

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar Kommunkansliet

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar Tillhandahålla allmänna Följebrev Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar Tillhandahålla allmänna Begäran Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar Tillhandahålla allmänna Underrättelse om 
nekande

Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar Tillhandahålla allmänna Maskad handling Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.2 Besluta om utlämnande Kommunkansliet

1.4.1.2 Besluta om utlämnande Besluta om utlämnande Beslut om begäran Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.4.1.3 Hantera personuppgifter Kommunkansliet

1.4.1.3 Hantera personuppgifter Hantera personuppgifte Tillsynsrapport Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.4.2 Offentlig dialog

1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter Kommunkansliet

1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter Hantera allmänhetens s Synpunkt Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter Hantera allmänhetens s Bekräftelse Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter Hantera allmänhetens s Svar på synpunkt Bevaras Public 360 Förekommer Kommunkansliet Diarieföring

2 Stödjande verksamhet

2.1 Informationsförvaltning
2.1.2 Registratur Kommunkansliet

2.1.2 Registratur Registratur Diarium Bevaras Närarkiv Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring I pappersformat i pärmar 

2.1.2 Registratur Registratur Postlistor 1 år G: Nej Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3 Arkiv

2.1.3.1 Leverera och ta emot arkiv Kommunkansliet

2.1.3.1 Leverera och ta emot arkiv Leverera och ta emot 
arkiv

Instruktion Vid 
inaktualitet*

Intranät Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring *Uppdateras kontenuerligt

2.1.3.1 Leverera och ta emot arkiv Leverera och ta emot 
arkiv

Leveransöverenskom
melse

Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.2 Förvara och tillgängliggöra arkiv Kommunkansliet

2.1.3.2 Förvara och tillgängliggöra arkiv Förvara och 
tillgängliggöra arkiv

Arkivbeskrivning Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.2 Förvara och tillgängliggöra arkiv Förvara och 
tillgängliggöra arkiv

Arkivförteckning Uppdateras 
kontinuerligt

Visual Arkiv Nej Kommunkansliet Verksamhetssystem

2.1.3.2 Förvara och tillgängliggöra arkiv Förvara och 
tillgängliggöra arkiv

Informationshantering
splan

Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.2 Förvara och tillgängliggöra arkiv Förvara och 
tillgängliggöra arkiv

Gallringsbeslut inkl. 
Gallringsutredningar*

Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring * För handlingar som ej är 
upptagna av 

2.1.3.2 Förvara och tillgängliggöra arkiv Förvara och 
tillgängliggöra arkiv

Lånekvitto Vid 
inaktualitet

Kommunarkiv Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring 

2.1.3.3 Utföra tillsyn på arkiv Kommunkansliet

2.1.3.3 Utföra tillsyn på arkiv Utföra tillsyn på arkiv Utlåtande Bevaras Public 360 Nej Kommunkansliet Diarieföring

2.1.3.3 Utföra tillsyn på arkiv Utföra tillsyn på arkiv Rapport egenkontroll 
säkerhet 

Hanteras 
enligt process 
4.2.1.5 

2.1.4 Informationssäkerhet

2.1.4 Informationssäkerhet Informationssäkerhet Policy Hanteras 
enligt process 

2.1.4 Informationssäkerhet Informationssäkerhet Riktlinje Hanteras 
enligt process 

2.1.4 Informationssäkerhet Informationssäkerhet Anvisningar Uppdateras 
kontinuerligt

G: Enheten för digitalisering Nej

2.1.4 Informationssäkerhet Informationssäkerhet Incidentrapport Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Ja Enheten för digitalisering Ja

2.1.4 Informationssäkerhet Informationssäkerhet Avvikelserapport Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Ja Enheten för digitalisering Ja

2.2 Systemförvaltning
2.2.1 Verksamhetsnära systemförvaltning

2.2.1 Verksamhetsnära systemförvaltning Verksamhetsnära 
systemförvaltning

Dokumentation av 
byggda e-tjänster 

Bevaras* Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Enheten för digitalisering Diarieföring *Vid avveckling bevaras 
dokumentationen i Public 

2.3 HR
2.3.1 Samverkan och förhandling

2.3.1.1 Hantera facklig samverkan HR-kontoret

2.3.1.1 Hantera facklig samverkan Hantera facklig 
samverkan

Förhandlingsprotokoll, 
löner/löneöversyn/rev

10 år Pärm Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.1 Hantera facklig samverkan Hantera facklig 
samverkan

Protokoll med bilagor 
från samverkan på 

Bevaras Pärm Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.1 Hantera facklig samverkan Hantera facklig 
samverkan

Protokoll med bilagor 
från samverkan 

Bevaras Pärm Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.1 Hantera facklig samverkan Hantera facklig 
samverkan

Protokoll från 
förhandlingar enligt 

Bevaras Pärm Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.1 Hantera facklig samverkan Hantera facklig 
samverkan

Protokoll/anteckninga
r, 

2 år G: Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.2 Hantera LAS HR-kontoret

2.3.1.2 Hantera LAS Hantera LAS LAS-varsel som 
resulterar avslut

Bevaras Personalakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.2 Hantera LAS Hantera LAS LAS-varsel som inte 
resulterar avslut

2 år Pärm Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.3 Hantera lönerevision HR-kontoret

2.3.1.3 Hantera lönerevision Hantera lönerevision Lokala 
samverksansöverensk

Bevaras Pärm Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.3 Hantera lönerevision Hantera lönerevision Lönesamtal Vid 
inaktualitet

Hos chef eller i 
Novi

Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.3 Hantera lönerevision Hantera lönerevision Befattningsbeskrivning
ar generella

Bevaras Personalakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.1.3 Hantera lönerevision Hantera lönerevision Lönestättning, 
underlag 

Vid 
inaktualitet

Personec 
Förhandling

Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.2 Kompetensförsörjning

2.3.2.1 Rekrytera HR-kontoret

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Intresseanmälan 
(spontan ansökning)

Vid 
inaktualitet

Hos relevant chef Nej HR-kontoret -

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Ansökningshandling 
erhållen tjänst

Bevaras Personalakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Ansökningshandling ej 
erhållen tjänst

2 år Finns hos 
offentliga jobb

Nej HR-kontoret -

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Utlåtanden från 
referenser,utlåtanden 

Vid 
inaktualitet

Hos anställande 
chef

Nej HR-kontoret -

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Annonser 
(kungörelser)

Vid 
inaktualitet

Finns hos 
offentliga jobb

Nej HR-kontoret -

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
annonsering

Anställningsavtal Bevaras Personalakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring Digitala anställningsavtal 
skrivs i systemet WinLas

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
Introduktion

Kvittenser för nycklar 
och 

Vid 
inaktualitet

Personalakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
Introduktion

Introduktionsprogram 
för nyanställda

Bevaras Personalakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.1 Rekrytera Rekrytera - 
Introduktion

Tystnadsplikt Bevaras Personalakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring Sekretessförbindelsen kan 
ingå i Anställningsavtal, 

2.3.2.2 Kompetensutveckla HR-kontoret

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetensutveckla Behörighetsgivande 
utbildning,bevis/intyg 

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetensutveckla Fritidsstudier Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetensutveckla Givna utbildningar, 
program, deltagarlista 

2 år G: Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetensutveckla Kompetensutvecklings
planer

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetensutveckla Resestipendier Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetensutveckla Utvecklingsplaner, 
individuella

När 
anställning 

Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetensutveckla Utvecklingssamtal, 
dokumenteradeövere

När 
anställning 

Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetensutveckla Utvecklingssamtal, 
övriga anteckningar

När 
anställning 

Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 
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2.3.2.3 Utbilda i ledarskap HR-kontoret

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap Utbilda i ledarskap Program för 
ledarförsörjning

Bevaras Chefsportalen Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap Utbilda i ledarskap Mentors och 
aspirantprogram

Bevaras G: Nej HR-kontoret Systematisk förvaring Dokumentation av innehåll 
och utformning bevaras

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap Utbilda i ledarskap Dokumentation av 
innehåll och 

Se anm. Chefsportalen Nej HR-kontoret Verksamhetssystem Dokumentation av innehåll 
och utformning bevaras, 

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap Utbilda i ledarskap Verksamhetens idé, 
upplägg och 

Bevaras Nej HR-kontoret Verksamhetens idé, 
upplägg och arbetsformer 

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap Utbilda i ledarskap Ledarskapsutbildninga
r (inkl introduktion 

Se anm. Mappstruktur Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap Utbilda i ledarskap Deltagarlistor Vid 
inaktualitet

G: Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3 Bemanning

2.3.3.1 Ledighet HR-kontoret

2.3.3.1 Ledighet Handlingsslag Ledighet med lön för 
fackligt uppdrag

Bevaras Pärm Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.1 Ledighet Handlingsslag Ledighetsansökningar: 
kortare än 6månader

2 år Personec P Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.1 Ledighet Handlingsslag Ledighetsansökningar: 
barn-, studie- 

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.2 Bemanningstjänster HR-kontoret

2.3.3.2 Bemanningstjänster Bemanningstjänster Inrättande av 
tjänst/befattning, 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej HR-kontoret Diarieföring

2.3.3.2 Bemanningstjänster Bemanningstjänster Konsulter och andra 
uppdragstagare, 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej HR-kontoret Diarieföring

2.3.3.3 Sjukdom HR-kontoret

2.3.3.3 Sjukdom Sjukdom Sjukanmälningar 2 år Personec P Ja HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.3 Sjukdom Sjukdom Sjuklön, försäkran för 2 år Personec P Ja HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.3 Sjukdom Sjukdom Friskanmälningar 2 år Personec P Ja HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.3 Sjukdom Sjukdom Läkarintyg 2 år Adato Ja HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.4 Hantera jourtjänstgöring HR-kontoret

2.3.3.4 Hantera jourtjänstgöring Hantera 
jourtjänstgöring

Jourjournal 
(motsvarande)

3 år Personec Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.4 Hantera jourtjänstgöring Hantera 
jourtjänstgöring

Tjänsteman i 
beredskap TiB

3 år Personec Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.5 Hantera schemaläggning HR-kontoret

2.3.3.5 Hantera schemaläggning Hantera 
schemaläggning

Matrikelkort Bevaras Personec P Nej HR-kontoret Verksamhetssystem/
systematisk förvaring

Motsvarande; systematiskt 
förda uppgifter om den 

2.3.3.5 Hantera schemaläggning Hantera 
schemaläggning

Personalstatistik 
(årsvis)

Bevaras G: Nej HR-kontoret Systematisk förvaring Sjuktal redovisas i 
åarsredovisning. Statistik 

2.3.3.5 Hantera schemaläggning Hantera 
schemaläggning

Övertidsjournal 3 år Personec Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.3.6 Semesterplanering HR-kontoret

2.3.3.6 Semesterplanering Semester Semesteravstämning/-
planering

Vid 
inaktualitet

Hos ansvarig chef Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.6 Semesterplanering Semester Semesterlistor Vid 
inaktualitet

Hos ansvarig chef Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.7 Hantera särskilda anställningsformer HR-kontoret

2.3.3.7 Hantera särskilda anställningsformer Hantera särskilda 
anställningsformer

Avisering om utbetalt 
belopp

3 år Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.7 Hantera särskilda anställningsformer Hantera särskilda 
anställningsformer

Bekräftelse av 
anställning 

2 år Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.3.7 Hantera särskilda anställningsformer Hantera särskilda 
anställningsformer

Beslut från 
Arbetsförmedlingen 

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring Nytt eller omprövning

2.3.3.7 Hantera särskilda anställningsformer Hantera särskilda 
anställningsformer

Beslutsunderlag till 
Arbetsförmedlingen 

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring Nytt eller omprövning

2.3.3.7 Hantera särskilda anställningsformer Hantera särskilda 
anställningsformer

Rekvisition av bidrag 
tillArbetsförmedlingen

2 år Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.4 Arbetsmiljö allmänt

2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete HR-kontoret

2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej HR-kontoret Diarieföring Myndighetsspecifik 
dokumentation

2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Oganisation för 
arbetsmiljöarbetet 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej HR-kontoret Diarieföring Myndighetsspecifik 
dokumentation

2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Tidplan för 
arbetsmiljöarbetet, 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej HR-kontoret Diarieföring Myndighetsspecifik 
dokumentation

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar HR-kontoret

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar Göra 
arbetsmiljöuteredning

Arbetsmiljöutredninga
r

Bevaras Stratsys Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar Göra 
arbetsmiljöuteredning

Protokoll, arbetsmiljö 
(arbetsmiljöronder,sky

Bevaras KIA Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar Göra 
arbetsmiljöuteredning

Medarbetarsamtal Vid 
inaktualitet

Novi Förekommer HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.4.3 Hantera krisstöd HR-kontoret

2.3.4.3 Hantera krisstöd Hantera krisstöd Handlingsplan mot 
kränkningar, 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej HR-kontoret Diarieföring

2.3.5 Personalhälsa

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada HR-kontoret

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Handlingsplan Bevaras KIA Förekommer HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Sammanställning Bevaras KIA Förekommer HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Arbetsskadeanmälan 
som föranleder åtgärd

Bevaras KIA Förekommer HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Tillbudsrapporter Bevaras KIA Förekommer HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Anmälan Bevaras KIA Förekommer HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Arbetsförmågebedöm
ning, underlag för(lista 

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Företagshälsovårdens 
bedömning 

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Arbetsanpassning, 
dokumentation av 

Bevaras Personakt Ja HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Arbetsskada (till 
exempel anmälan, 

Bevaras Vid avslutat 
ärende personakt

Ja HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Besked till anställd 
enligt AB 05 § 12 

Bevaras Vid avslutat 
ärende personakt

Ja HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Kopia av 
försäkringskassans 

Vid 
inaktualitet

Hos ansvarig chef Ja HR-kontoret Chef kan få information av 
medarbetare, inget som 

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Kopia av 
försäkringskassans 

Vid 
inaktualitet

Hos ansvarig chef Ja HR-kontoret Chef kan få information av 
medarbetare, inget som 

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Kopia av 
försäkringskassans 

Vid 
inaktualitet

Hos ansvarig chef Ja HR-kontoret Chef kan få information av 
medarbetare, inget som 

2.3.5.1 Hantera tillbud och arbetsskada Handlingsslag Försäkringskassans 
förfrågan om 

Bevaras Personakt Ja HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.5.2 Bedriva friskvård HR-kontoret

2.3.5.2 Bedriva friskvård Bedriva friskvård Medarbetarundersökn
ing

Bevaras Medarbetarpuls Nej HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.2 Bedriva friskvård Bedriva friskvård Terminalglasögon, 
beslut/rekvisition

10 år Hos ansvarig chef Nej HR-kontoret

2.3.5.3 Rehabilitera HR-kontoret

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Arbetsträning, 
dokumentation av

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 

Ja HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Handlingsplan 
(rehabplan)

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 

Ja HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Kompetensutvecklings
insatser, 

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 

Ja HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Läkarintyg 2 år ADATO Ja HR-kontoret Verksamhetssystem

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Missbruk av alkohol 
eller andra 

Bevaras ADATO, Personakt Ja HR-kontoret Verksamhetssystem/
systematisk förvaring

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Missbruk av alkohol 
eller andra 

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 

Ja HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Rehabiliteringsmöten 
(samtal), 

Bevaras Vid avslutat 
ärende till 

Ja HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Adato)

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Sjukanmälan Personec Ja HR-kontoret *Sköts av Tierp

2.3.5.3 Rehabilitera Rehabilitera Sjukanmälan, rutiner 
för

Uppdateras 
kontenuerligt

Finns på intranät 
och på 

Nej HR-kontoret

2.3.6 PA

2.3.6.1 Hantera disciplinåtgärder HR-kontoret

2.3.6.1 Hantera disciplinåtgärder Hantera 
diciplinåtgärder

Diciplinärende Bevaras Efter avslutat 
ärende Personakt

Ja HR-kontoret Verksamhetssytem 
(Novi)

2.3.8 Övriga personalåtgärder

2.3.8.1 Hantera bisyssla HR-kontoret
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2.3.8.1 Hantera bisyssla Hantera bisyssla Överenskommelse om 
bisyssla

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Winlas

2.3.8.1 Hantera bisyssla Hantera bisyssla Förbud mot bisyssla Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.8.1 Hantera bisyssla Hantera bisyssla Avtal om 
distansarbete

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9 Upphörande av anställning

2.3.9.1 Hantera egen uppsägning HR-kontoret

2.3.9.1 Hantera egen uppsägning Hantera egen 
uppsägning

Uppsägningsblankett Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.1 Hantera egen uppsägning Hantera egen 
uppsägning

Tjänstgöringintyg/bety
g

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.1 Hantera egen uppsägning Hantera egen 
uppsägning

Arbetsgivarintyg Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren HR-kontoret

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren Hantera uppsägning 
från arbetsgivaren

Uppsägning personliga 
skäl, arbetsbrist

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren Hantera uppsägning 
från arbetsgivaren

Varselbesked till 
facklig organisation

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren Hantera uppsägning 
från arbetsgivaren

Underrättelse till 
medarbetaren

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren Hantera uppsägning 
från arbetsgivaren

Tjänstgöringsintyg/bet
yg

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren Hantera uppsägning 
från arbetsgivaren

Arbetsgivarintyg Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad 
anställning

HR-kontoret

2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad 
anställning

Hantera upphörande 
av tidsbegränsad 

Tjänstgöringsintyg/bet
yg

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad 
anställning

Hantera upphörande 
av tidsbegränsad 

Arbetsgivarintyg Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension HR-kontoret

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

AFA-beslut Bevaras Personakt Ja HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Kontokuranter på 
utbetalda pensioner

10 år Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Pensionsansökan, 
pensionsbrev med 

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Pensionsansökan, 
särskild 

Bevaras Personakt Nej HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Pensionslösningar, 
avtal om särskilda

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Pensionsunderlag, 
pensionstidsunderlag/

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Pension, 
förhandsberäkningar

Vid  
pensionsavgå

Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Pensionsunderlag SPV 
9

2 år Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Premier rapporterade 
till PV

2 år Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Signallistor/rättelselist
or

2 år Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Hantera 
tjänstepension

Återkrav av pensioner 10 år Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.3.9.5 Hantera avtalspension HR-kontoret

2.3.9.5 Hantera avtalspension Hantera avtalspension Hantera särskild 
avtalspension

Bevaras Personakt Förekommer HR-kontoret Systematisk förvaring 

2.4 Ekonomi Ekonomikontoret
2.4.1 Redovisning Ekonomikontoret

2.4.1 Redovisning Redovisning Arkivexemplar av 
kundfaktura

Bevaras ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Avstämningslista 2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Balans-
/resultatrapport

Bevaras ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Betalningspåminnelse 2 år* ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem * 2 år efter betalning eller 2 
år efter att fordran 

2.4.1 Redovisning Redovisning Bokföringsorder 2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Debiteringsjournal 
extern

10 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Debiteringsunderlag 2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Fellista Vid 
inaktualitet

ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Fraktsedel 2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Följesedel 2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Huvudbok Bevaras ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Kassaredovisning 2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Kontorutdrag / 
kontospecifikation 

2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Krediteringsunderlag 2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Kundfaktura Vid 
inaktualitet

ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Leverantörsfaktura 7 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Leverantörsfaktura var 
10:e årgång, 2003, 

Bevaras * Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Rekvisition och 
beställning

2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Reskontrajournal för 
dubbel- och 

2 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Reskontrajournaler 
över utestående 

Bevaras ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Reskontrajournaler 
över utestående 

Vid 
inaktualitet*

ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem *När ny lista kommit

2.4.2 Redovisning Redovisning Attestordning Bevaras Public 360 Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.1 Redovisning Redovisning Kvitton på insatta 
pengar

7 år ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Anläggningsregister Bevaras ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.1 Redovisning Redovisning Återredovisning 
betalningar

Vid 
inaktualitet

ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.2 Kapitalförvaltning Ekonomikontoret

2.4.2 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning Finanspolicy Hanteras 
enligt process 

Ekonomikontoret

2.4.2 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning Finansiella riktlinjer Hanteras 
enligt process 

Ekonomikontoret

2.4.3 Bidragshantering Ekonomikontoret

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Ansökan om riktat 
statsbidrag

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Utbetalningslista från 
migrationsverket

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Beslut om 
återbetalning av 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Beslut om generella 
(ovillkorade) 

Vid 
inaktualitet

ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Beräkningsunderlag 
till LSS-utjämning

Vid 
inaktualitet

ERP UNIT4 Nej Ekonomikontoret Verksamhetssystem

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Redovisning/rapporter
ing av bidrag (inklusive 
kopia på 
redovisningsmaterial 
med fakturakopior)

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 
360

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Beslut om riktat 
statsbidrag

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Ansökan om nationell 
medfinansiering

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Redovisning/rapporter
ing av medfinansiering 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering Beslut om 
medfinansiering

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.3 Bidragshantering Bidragshantering (Eventuellt) beslut om 
återbetalning av 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Ekonomikontoret Diarieföring

2.4.4 Försäkringar Ekonomikontoret

2.4.4 Försäkringar Försäkringar Försäkringshandlingar Bevaras* Public 360 Nej Ekonomikontoret Diarieföring *Försäkringshandlingar 
diarieförs och sparas 

2.5 Inköp/Upphandling
2.5.1 Hantera upphandling

2.5.1 Hantera upphandling Beställningsblankett Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Beslut om att påbörja 
upphandling 

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Beslut om att 
godkänna 

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring
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2.5.1 Hantera upphandling Upphandlingsdokume
nt, publicerat

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Bekräftelse om att 
annons är publicerad

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Frågor & svar Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Komplettering av 
upphandlingsdokumen

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Bekräftelse av 
komplettering av 

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Anbudsöppningsproto
koll

Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Sekretess fram till dess att 
tilldelning har meddelats, 

2.5.1 Hantera upphandling Protokoll från 
förhandling

Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Sekretess fram till dess att 
tilldelning har meddelats 

2.5.1 Hantera upphandling Upphandlingsprotokoll Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Kan vara sekretess ibland 
(affärssekretess)

2.5.1 Hantera upphandling Beslut om att tilldela 
upphandling 

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Tilldelningsbeslut Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Avbrytande av 
upphandling

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Bekräftelse om 
tilldelningsmeddeland

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Anbud inkl. bilagor, 
kompletteringar och 

Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Sekretess fram till dess att 
tilldelning har meddelats 

2.5.1 Hantera upphandling Anbud inkl. bilagor, 
kompletteringar och 

Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Sekretess fram till dess att 
tilldelning har meddelats 

2.5.1 Hantera upphandling Anbudsinbjudan Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Ansökningsinbjudan Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Anbudsansökningar, 
antagna

Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Sekretess fram till dess att 
tilldelning har meddelats 

2.5.1 Hantera upphandling Anbudsansökningar, ej 
antagna

Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Sekretess fram till dess att 
tilldelning har meddelats 

2.5.1 Hantera upphandling Urvalsbeslut Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Sekretess fram till dess att 
tilldelning har meddelats 

2.5.1 Hantera upphandling Bekräftelse om att 
tilldelningsannons är 

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Beslut om 
medverkande i annan 

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Bekräftelse om 
medverkande i annan 

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.1 Hantera upphandling Blankett för 
dokumentation av 

Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.2 Hantera avtal Upphandlingsenheten

2.5.2 Hantera avtal Avtal Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Kan vara sekretess 
(affärssekretess)

2.5.2 Hantera avtal Tillägg till eller ändring 
av avtal

Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Kan vara sekretess 
(affärssekretess)

2.5.2 Hantera avtal Avtalsförlängning Bevaras Public 360 Nej Upphandlingsenheten Diarieföring

2.5.2 Hantera avtal Prisjustering (begäran 
från leverantör samt 

Bevaras Public 360 Ja Upphandlingsenheten Diarieföring Kan vara sekretess 
(affärssekretess)

2.6 Lokalförsörjning
2.6.1 Hantera löpande redovisning Lokalförsörjningen

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Kontoavstämning, 
löpande under året

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Nej Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Kontoutdrag betalning 
och betalninga 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Betaljournal och 
betalningsjournal 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Uträkning hyra 3 år + 
innevarande 

Digitalt G: Nej Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen 
Avser kommunens 

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Budget 
Lokalförsörjningen

3 år + 
innevarande 
år 

Digitalt G: Nej Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Försäkringslista 
fastigheter

3 år + 
innevarande 

Digitalt G: Nej Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Lagrum: Bokföringslagen

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Pågående 
projekt/arbetsbeställni

10 år Digitalt Vitec Hyra Nej Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Beställning av arbeten till 
kommunala bolaget för 

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Fotografier diverse 
kommunens 

Ett urval 
bevaras och 

Intranät och USB-
sticka

Nej Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.1 Hantera löpande redovisning Hantera löpande 
redovisning

Dokumentmall Vid 
inaktualitet

Digitalt G: Nej Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.2 Förvalta IT-system lokalförsörjning Lokalförsörjningen

2.6.2 Förvalta IT-system lokalförsörjning Förvalta IT-system Förteckning 
personuppgifter 

2 år efter 
avslutat 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem *Över namn, adress, 
personnummer, 

2.6.3 Kassahantering lokalförsörjning Lokalförsörjningen

2.6.3 Kassahantering lokalförsörjning Kassahantering 
lokalförsörjning

Inbetalningsfil till 
fastighetssystem

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Integration mellan Nordea 
och Vitec Hyra

2.6.3 Kassahantering lokalförsörjning Kassahantering 
lokalförsörjning

Autogirofil 
medgivande från och 
till

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Integration mellan Vitec 
Hyra och bankgirot

2.6.3 Kassahantering lokalförsörjning Kassahantering 
lokalförsörjning

Fil till Intrum Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Integration mellan Vitec 
Hyra och externt 

2.6.3 Kassahantering lokalförsörjning Kassahantering 
lokalförsörjning

Bokföringsfil till 
Agresso

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Förekommer Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Integration mellan Vitec 
Hyra och Agresso

2.6.7 Beräkna och förhandla hyror Lokalförsörjningen

2.6.7 Beräkna och förhandla hyror Beräkna och förhandla 
hyror

Uppgift om 
hyresförändringar, 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra 
Papperskopior 

Nej Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.8 Administrera hyresdebitering Lokalförsörjningen

2.6.8 Administrera hyresdebitering Administrera 
hyresdebitering

Anmälan till autogiro 2 år efter 
avslutat 

Digitalt Vitec Hyra 
Papperskopior 

Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.8 Administrera hyresdebitering Administrera 
hyresdebitering

Skrivelser rörande 
hyresinbetalningar 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Brev/mail från hyresgäster 
om hyresinbetalningar mm

2.6.8 Administrera hyresdebitering Administrera 
hyresdebitering

Bestridande av 
besiktningsfakturor

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Kan utvecklas till inkasso-
ärende

2.6.9 Följa upp och hantera inkasso Lokalförsörjningen

2.6.9 Följa upp och hantera inkasso Följa upp och hantera 
inkasso

Inkassoärende 3 år Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Integration mellan Vitec 
Hyra och externt 

2.6.9 Följa upp och hantera inkasso Följa upp och hantera 
inkasso

Inkassojournal 10 år Externt 
inkassobolag

Ja Lokalförsörjningen

2.6.9 Följa upp och hantera inkasso Följa upp och hantera 
inkasso

Kronfogdeärenden 10 år Digitalt i Vitec 
hyra

Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.10 Hyra in bostäder Lokalförsörjningen

2.6.10 Hyra in bostäder Hyra in bostäder Hyreskontrakt med 
fastighetsägare - 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in bostäder Hyra in bostäder Nyckelkvittens med 
fastighetsägare

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 
360°

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in bostäder Hyra in bostäder Besiktningsprotokoll 
fastighetsägare

Vid 
inaktualitet

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in bostäder Hyra in bostäder Anmälan om 
hushållsel till 

Vid 
inaktualitet

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in bostäder Hyra in bostäder Vattenfall Vid 
inaktualitet

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in bostäder Hyra in bostäder Spisvakt Vid 
inaktualitet

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in bostäder Hyra in bostäder Bredband Vid 
inaktualitet

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.10 Hyra in bostäder Hyra in bostäder Uppsägningsdokumen
tation

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.11 Hyra ut bostäder Lokalförsörjningen

2.6.11 Hyra ut bostäder Hyra ut bostäder Andrahand 
Hyreskontrakt

2 år efter 
avslutat 

Digitalt Vitec hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem *Under förutsättning att 
inte hyresskuld kvarstår

2.6.11 Hyra ut bostäder Hyra ut bostäder Andrahand - 
Överenskommelse om 

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.11 Hyra ut bostäder Hyra ut bostäder Nyckelkvittens med 
andrahands hyresgäst

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.11 Hyra ut bostäder Hyra ut bostäder Besiktningsprotokoll 
avflyttning

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.11 Hyra ut bostäder Hyra ut bostäder Blankett om godman, 
fakturamottagare

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.11 Hyra ut bostäder Hyra ut bostäder Uppsägningsdokumen
tation

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.12 Hyra in lokaler Lokalförsörjningen

2.6.12 Hyra in lokaler Hyra in lokaler Hyreskontrakt med 
fastighetsägare - 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Förekommer Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.12 Hyra in lokaler Hyra in lokaler Besiktningsprotokoll 
fastighetsägare

Vid 
inaktualitet 

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.12 Hyra in lokaler Hyra in lokaler Anmälan om 
elabonnemang till 

Vid 
inaktualitet 

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.12 Hyra in lokaler Hyra in lokaler Uppsägningsdokumen
tation

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 
360°

Förekommer Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.13 Hyra ut lokal Lokalförsörjningen

2.6.13 Hyra ut lokal Hyra ut lokal Hyreskontrakt med 
hyresgäst

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Förekommer Lokalförsörjningen Diarieföring
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2.6.13 Hyra ut lokal Hyra ut lokal Nyckelkvittens med 
hyresgäst

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 
360°

Förekommer Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.13 Hyra ut lokal Hyra ut lokal Besiktningsprotokoll 
hyresgäst

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Förekommer Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.13 Hyra ut lokal Hyra ut lokal Uppsägningsdokumen
tation

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Förekommer Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.14 Hantera överlåtelser av lägenhet och lokal Lokalförsörjningen

2.6.13 Hantera överlåtelser av lägenhet Hantera överlåtelser 
av lägenhet

Kontrolldokumentatio
n av överlåtelse

2 år efter 
avslutat 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.14 Hantera överlåtelser av lokal Hantera överlåtelser 
av lokal

Kontrolldokumentatio
n av överlåtelse

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Ja Lokalförsörjningen Diarieföring

2.6.15 Utreda brister i hyresförhållandet Lokalförsörjningen

2.6.15 Utreda brister i hyresförhållandet Utreda brister i 
hyresförhållandet

Oriktiga 
hyresförhållanden

Vid 
inaktualitet 

Digitalt Vitec Hyra Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem Efter senaste notering. 
Domen sparas med 

2.6.15 Utreda brister i hyresförhållandet Utreda brister i 
hyresförhållandet

Störningsärenden Vid 
inaktualitet 

Papper i pärm 
Säkerhetsskåp

Ja Lokalförsörjningen Systematisk förvaring Efter senaste notering. 
Domen sparas med 

2.6.15 Utreda brister i hyresförhållandet Utreda brister i 
hyresförhållandet

Hyresskulder Vid 
inaktualitet 

Papper i pärm 
Säkerhetsskåp

Ja Lokalförsörjningen Systematisk förvaring 

2.6.15 Utreda brister i hyresförhållandet Utreda brister i 
hyresförhållandet

Betalda hyresskulder 2 år efter 
avslutat 

Digitalt i 
Fastighetssysteme

Ja Lokalförsörjningen Verksamhetssystem

2.6.15 Utreda brister i hyresförhållandet Utreda brister i 
hyresförhållandet

Synpunkter och 
klagomål (ej 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Ja Lokalförsörjningen Diarieföring Sekretess avser t.ex. brev 
från hyresgäst med 

2.8 Kris- och säkerhet
2.8.2 Kris- och säkerhetsarbete

2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete KCK

2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete Bedriva systematiskt 
brandskyddsarbete

Utrymningslista av 
lokaler vid brand

Vid 
inaktualitet

Digitalt i Visitlog Nej KCK Verksamhetssystem

2.8.2.3 Hantera skalskydd (passerkort) KCK

2.8.2.3 Hantera skalskydd (passerkort) Passerkort Beställning Vid 
inaktualitet

Hos handläggare Nej KCK Systematisk förvaring 

2.8.2.3 Hantera skalskydd (passerkort) Passerkort Passerkort Vid 
anställningens 

Hos handläggare Nej KCK Systematisk förvaring *Det är respektive chef som 
ansvarar för att passerkort 

2.8.2.3 Hantera skalskydd (passerkort) Passerkort Foto 3 år Hos handläggare Nej KCK Systematisk förvaring 

2.8.2.3 Hantera skalskydd (passerkort) Passerkort Underlag gällande 
namn/titel

3 år Hos handläggare Nej KCK Systematisk förvaring 

2.9 Kommunikation och marknadsföring 
2.9.1 Hantera profil

2.9.1.1 Hantera profilprodukter Kommunikation

2.9.1.1 Profilprodukter Bevaras i 
urval* 

Public 360 
/Närarkiv hos 

Nej Kommunikation Se anmärkning* *Ett urval bevaras vid t.ex. 
nya tryck eller vid stora 

2.9.2 Informationsförsörjning

2.9.2.1 Publicera webb Kommunikation

2.9.2.1 Nyhetsbrev* Ett ex bevaras 
av ansvarig 

Hos ansvarig 
verksamhet.

Nej Kommunikation Systematisk förvaring *T.ex. nyhetsbrev som 
skickas ut enhetsvis eller 

2.9.2.1 Extern webb Vid 
inaktualitet*

Aktuell kanal Nej Kommunikation - *Uppdateras kontinuerligt 
av ansvarig verksamhet när 

2.9.2.1 Nyheter externwebb Bevaras* G: Nej Kommunikation Systematisk förvaring *Strategiska nyheter 
skärmdumpas löpande och 

2.9.2.1 Intern webb Vid 
inaktualitet*

Aktuell kanal Nej Kommunikation - *Uppdateras kontinuerligt 
av ansvarig verksamhet när 

2.9.2.1 Nyheter internwebb Se 
anmärkning*

G: Nej Kommunikation Systematisk förvaring *Strategiska nyheter 
skärmdumpas löpande och 

2.9.2.2 Publicera sociala medier Kommunikation

2.9.2.2 Egna inlägg på 
kommunens officiella 

Se 
anmärkning*

Aktuell kanal - Kommunikation - *Strategiska nyheter 
skärmdumpas löpande och 

2.9.2.3 Externa inlägg/dialog sociala medier Kommunikation

2.9.2.3 Externa inlägg på 
kommunens kanaler - 

Vid 
inaktualitet*

Aktuell kanal Nej Kommunikation -

2.9.2.3 Externa inlägg på 
kommunens kanaler - 

Bevaras Public 360 Nej Kommunikation Diarieföring

2.9.2.3 Externa inlägg på 
kommunens kanaler som 

Bevaras* Public 360 Förekommer Kommunikation Diarieföring *Spara inlägget och  
information om det, t.ex. 

2.9.2.3 Publik fråga av 
rutinmässig karaktär, 

Vid 
inaktualitet*

Aktuell kanal Nej Kommunikation -

2.9.2.3 Svar på publik fråga av 
rutinmässig karaktär, 

Vid 
inaktualitet*

Aktuell kanal Nej Kommunikation -

2.9.2.3 Fråga av rutinmässig 
karaktär, direkt ställd (ej 

Vid 
inaktualitet*

Aktuell kanal Nej Kommunikation -

2.9.2.3 Svar på fråga av 
rutinmässig karaktär, 

Vid 
inaktualitet*

Aktuell kanal Nej Kommunikation -

2.9.2.3 Publik fråga ställd till 
kommunen via sociala 

Bevaras Public 360 Nej Kommunikation Diarieföring

2.9.2.3 Svar på publik fråga 
ställd till kommunen via 

Bevaras Public 360 Nej Kommunikation Diarieföring

2.9.2.3 Publik kritik/påstående 
som inkommer via 

Bevaras Public 360 Nej Kommunikation Diarieföring

2.9.2.3 Svar på publik 
kritik/påstående som 

Bevaras Public 360 Nej Kommunikation Diarieföring

2.9.2.3 Direkt ställd 
kritik/påstående (ej 

Bevaras Public 360 Nej Kommunikation Diarieföring

2.9.2.3 Svar på direkt ställd 
kritik/påstående (ej 

Bevaras Public 360 Nej Kommunikation Diarieföring

2.9.2.4 Hantera releaser och presskontakter Kommunikation

2.9.2.4 Pressmeddelande Bevaras Public 360 Nej Kommunikation Diarieföring

2.9.2.5 Hantera tryck/broschyr/bild Kommunikation

2.9.2.5 Egenproducerad 
trycksak, t.ex. 

Bevaras* Hos ansvarig 
verksamhet/ 

Nej Kommunikation Systematisk 
förvaring/ 

*Ett exemplar bevaras av 
ansvarig verksamhet. 

2.9.2.5 Fotografi, film, ljudband 
etc. som dokumenterar 

Bevaras i 
urval av 

Hos ansvarig 
verksamhet

Nej Kommunikation Systematisk förvaring 

2.9.2.5 Fotografi, film, ljudband 
etc. framtaget för intern 

Vid 
inaktualitet*

Hos ansvarig 
verksamhet

Nej Kommunikation Systematisk förvaring *Av ansvarig verksamhet

2.9.2.5 Dokumentation av 
utställning och 

Bevaras i 
urval* 

Hos ansvarig 
verksamhet/ 

Nej Kommunikation Systematisk förvaring *Av ansvarig verksamhet. 
Om digitalt - diarieförs av 

2.10 Förvaltningsstöd och kontorsstöd
2.10.1 Svara för kontaktcenter

2.10.1.1 Rutiner/checklistor vid hot och våld KCK

2.10.1.1 Rutiner/checklistor vid hot och våld Handlingsslag 
Rutiner/checklistor vid 

Rutiner vid hot och 
våld

Vid 
inaktualitet

G: /Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KCK Systematisk förvaring 

2.10.1.2 Rutiner/checklistor vid telefoniavbrott m.m. KCK

2.10.1.2 Rutiner/checklistor vid telefoniavbrott m.m. Handlingsslag 
Rutiner/checklistor vid 

Rutiner vid 
telefoniavbrott

Vid 
inaktualitet

G: /Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KCK Systematisk förvaring 

2.10.2 Hantera post Kommunkansliet

2.10.2 Hantera post Postöppning Rutin för postöppning Uppdateras 
kontinuerligt

G: Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring 

2.10.3 Vaktmästeri KCK

2.10.3 Vaktmästeri Vaktmästeri Beställning Vid 
inaktualitet

Hos handläggare Nej KCK Systematisk förvaring 

2.10.4 Fordon & transporter

2.10.4.1 Hantera leasing KCK

2.10.4.1 Hantera leasing Hantera leasing Registreringsbevis 10 år Centralt närarkiv Nej KCK Systematisk förvaring 

2.10.4.1 Hantera leasing Hantera leasing Försäkringsdokumenta
tion

10 år Centralt närarkiv Nej KCK Systematisk förvaring 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

KCK

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Lokalansökningsblank
ett

2 år efter 
inkomen 

Pärm Nej KCK Systematisk förvaring Används vid första 
bokningstillfällt samt vid 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Bokningsbekräftelse  Vid 
inaktulitet*

Artvise Nej KCK Verksamhetssystem *Ärenden gallras i Artvise 2 
efter månader att ärendet 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Nyckelkvittenser/tagk
vittenser

Vid 
inaktualitet, 

Pärm i 
lokalnamnsordnin

Nej KCK Systematisk förvaring Även skolornas 
nyckelutlämnare upprättar 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Lokalinformation/utry
mningsplan

Vid 
inaktualitet

G: /Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KCK Systematisk förvaring Lämnas ut till kund i 
samband med 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Larminformation Vid 
inaktualitet

G: /Pärm i 
Kontaktcenter

Nej KCK Systematisk förvaring Lämnas ut till kund i 
samband med 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Kundregister 2 år efter sista 
bokningstillfäll

FRI efter 
kundnamn

Nej KCK Verksamhetssystem

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Korrespondens med 
bokare

Vid 
inaktualitet*

Artvise Nej KCK Verksamhetssystem *Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Bokningsmeddelande Vid 
inaktualitet*

Artvise Nej KCK Verksamhetssystem *Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Ändringsmeddelande Vid 
inaktualitet*

Artvise Nej KCK Verksamhetssystem *Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Sammanställning över 
bokningar per kund

Vid 
inaktualitet*

Artvise Nej KCK Verksamhetssystem *Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Debiteringslistor Vid 
inaktualitet*

Artvise Nej KCK Verksamhetssystem *Ärenden gallras i Artvise 
efter 2 månader efter att 

2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Verksamhetsberättels
er, årsberättelser

Bevaras Public 360 Nej KCK Diarieföring
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2.10.5 Tillhandahålla lokal i kommunhuset samt i 
kommunala skolor

Handlingar rörande 
tillhandahålla lokal

Statistik över 
uthyrningsverksamhet

Vid 
inaktualitet*

G: Nej KCK Systematisk förvaring Bevaras om statistiken inte 
ingår i 

4.2 Samhällsskydd och beredskap
4.2.0  Styra, leda organisera

4.2.0.1 Enhetsplanering 

4.2.0.1 Enhetsplanering Enhetsplanering Uppdragsbeskrivning Bevaras G: Nej ESB Systematisk förvaring 0

4.2.0.1 Enhetsplanering Enhetsplanering Enhetens 
verksamhetsplan

Hanteras 
enligt process 

G: Nej ESB Systematisk förvaring 

4.2.0.1 Enhetsplanering Enhetsplanering Myndighetsrapporteri
ng

Bevaras Public 360 Ja ESB Diarieföring Ex: Redovisning LEH-Civilt 
försvar 

4.2.0.1 Enhetsplanering Enhetsplanering Policy Hanteras 
enligt 1.2.1

Public 360 Nej ESB Diarieföring

4.2.0.1 Enhetsplanering Enhetsplanering Plan för extraordinär 
händelse  

Hanteras 
enligt 1.2.1

Public 360 Ja ESB Diarieföring

4.2.0.1 Enhetsplanering Enhetsplanering Plan utbildning och 
övning 

Hanteras 
enligt 1.2.1

Public 360 Nej ESB Diarieföring

4.2.0.2 Organisationsplanering 

4.2.0.2 Organisationsplanering Organisationsplanerin
g 

Organisationsbild G: Nej ESB Systematisk förvaring Uppdateras vid 
organisationförändring

4.2.0.2 Organisationsplanering Organisationsplanerin
g 

Rollbeskrivning Bevaras G: Nej ESB Systematisk förvaring Personalakt

4.2.1 Genomföra uppdrag 

4.2.1.1 RSA 

4.2.1.1 RSA RSA Instruktion RSA-
process

Bevaras Säkerhetsskåp Nej ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.1 RSA RSA Kommunens RSA-
rapport och 

Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.1 RSA RSA Länsstyrelsens 
bedömning och beslut 

Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.1 RSA RSA Korrespondens av 
betydelse

Bevaras Säkerhetsskåp Förekommer ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.2 Krisberedskap

4.2.1.2 Krisberedskap Krisberedskap Instruktion 
krisberedskap

Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring Uppdateras 

4.2.1.2 Krisberedskap Krisberedskap Beredskapsplan Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring Uppdateras 

4.2.1.2 Krisberedskap Krisberedskap Utbildnings- och 
övningslogg

Bevaras Säkerhetsskåp Nej ESB Systematisk förvaring Kontinuerlig uppdatering

4.2.1.2 Krisberedskap Krisberedskap Utvärderingsrapporter 
av 

Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.2 Krisberedskap Krisberedskap Korrespondens av 
betydelse

Bevaras Säkerhetsskåp Förekommer ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.3 Säkerhetsskydd 

4.2.1.3 Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd Instruktion för 
säkerhetsskydd

Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring Uppdateras 

4.2.1.3 Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd Utbildnings- och 
övningslogg 

Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring Uppdateras 

4.2.1.3 Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddsavtal* Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring *Avser kommunen 
övergripande per kontor

4.2.1.3 Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddsanalys Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.3 Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd Säkerhetsprövning Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.3 Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd Incidentrapportering Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.3 Säkerhetsskydd Säkerhetsskydd Korrespondens av 
betydelse

Bevaras Säkerhetsskåp Förekommer ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.4 Civilt försvar 

4.2.1.4 Civilt försvar Civilt försvar Instruktion för civilt 
försvar

Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring Uppdateras 

4.2.1.4 Civilt försvar Civilt försvar Krigsorganisationsbesk
rivning 

Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring Uppdateras 

4.2.1.4 Civilt försvar Civilt försvar Krigsplacering Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring Uppdateras 

4.2.1.4 Civilt försvar Civilt försvar Beredskapsplan Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring Uppdateras 

4.2.1.4 Civilt försvar Civilt försvar Korrespondens av 
betydelse

Bevaras Säkerhetsskåp Förekommer ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.5 Säkerhet

4.2.1.5 Säkerhet Säkerhet Instruktion för 
kommunhuset 

Bevaras Säkerhetsskåp Nej ESB Systematisk förvaring Uppdateras  

4.2.1.5 Säkerhet Säkerhet Våld och hot analyser Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.5 Säkerhet Säkerhet Egenkontroll Bevaras Säkerhetsskåp Nej ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.5 Säkerhet Säkerhet Korrespondens av 
betydelse

Bevaras Säkerhetsskåp Förekommer ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.6 Trygghet- och brottsförebyggande  

4.2.1.6 Trygghet- och brottsförebyggande  Trygghet- och 
brottsförebyggande  

Instruktion för 
trygghet- och 

Bevaras G:/ESB mapp Nej ESB Systematisk förvaring Uppdateras

4.2.1.6 Trygghet- och brottsförebyggande  Trygghet- och 
brottsförebyggande  

Orsaksanalyser Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.6 Trygghet- och brottsförebyggande  Trygghet- och 
brottsförebyggande  

Kartläggningar Bevaras Säkerhetsskåp Ja ESB Systematisk förvaring 

4.2.1.6 Trygghet- och brottsförebyggande  Trygghet- och 
brottsförebyggande  

Korrespondens av 
betydelse

Bevaras Säkerhetsskåp Förekommer ESB Systematisk förvaring 

7.11 Kommunal kulturskola/musikskola Kultur och fritidskontoret
7.11.1 Bedriva undervisning Kultur och fritidskontoret

7.11.1 Bedriva undervisning Bedriva undervisning Medgivande 
blanketter för 

Efter varje 
läsår

Pärm Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

7.11.1 Bedriva undervisning Bedriva undervisning Anmälningar till kurser 2 år Trippus Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

7.11.1 Bedriva undervisning Bedriva undervisning Kontaktuppgifter till 
elever och 

2 år Trippus Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

7.11.1 Bedriva undervisning Bedriva undervisning Bildmaterial Bevaras i 
urval*

G: Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring Med hänsyn till GDPR

7.11.1 Bedriva undervisning Bedriva undervisning Scheman Efter varje 
läsår

Pappersformat 
eller digitalt hos 

Nej Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

7.11.1 Bedriva undervisning Bedriva undervisning Närvarolistor Efter varje 
läsår

Pappersformat 
hos varje lärare

Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

7.11.1 Bedriva undervisning Bedriva undervisning Belastningsregister  1 månad* Pärm, inlåst/ I 
anställningsavtal

Ja Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring *Sparas bara om anställd 
lämnar in blanketten.

8 Kultur, fritid, turism

8.X Föreningsliv Kultur och fritidskontoret
8.X Föreningsliv Föreningsliv Föreningsbrev Bevaras Public 360 Nej Kultur och fritidskontoret Diarieföring Skickas ut 4 ggr/år

8.X Föreningsliv Föreningsliv Påminnelser 
föreningbidrag

5 år G: Nej Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.X Föreningsliv Föreningsliv Anteckningar från 
brukarmöten

Bevaras Public 360 Nej Kultur och fritidskontoret Diarieföring

8.1 Allmän kulturverksamhet
8.1.3 Hantera föreningsbidrag Kultur och fritidskontoret

8.1.3 Hantera föreningsbidrag Hantera 
föreningsbidrag

Sammanställning 
och/eller beslut över 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej Kultur och fritidskontoret Diarieföring

8.1.3 Hantera föreningsbidrag Hantera 
föreningsbidrag

Bidragsansökning 5 år Verksamhetssyste
m

Nej Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

8.1.4 Lotteritillstånd KCK

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Ansökan om 
registrering av lotteri

5 år efter 
giltighetstiden

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej KCK Diarieföring

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Ansökan om 
lotteritillstånd

5 år efter 
giltighetstiden

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej KCK Diarieföring

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Beslut om tillstånd att 
anordna lotteri

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej KCK Diarieföring

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Delegationsbeslut Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej KCK Diarieföring

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Korrespondens med 
sökande

Vid 
inaktualitet

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej KCK Diarieföring

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Sammanställning över 
registrering av 

Bevaras Centralt 
närarkiv/Public 

Nej KCK Diarieföring

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Redovisningblankett 
lotterier från 

5 år efer 
giltighetstiden

Centralt 
närarkiv/Public 

Nej KCK Diarieföring

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Redovisning  till 
Lotteriinspektionen

2 år Public 360 Nej KCK Diarieföring

8.1.4 Lotteritillstånd Handlingsslag: 
Lotteritillstånd

Besut om kontrollant 5 år efter 
giltighetstiden

Public 360 Nej KCK Diarieföring

8.2 Biblioteksverksamhet Kultur och fritidskontoret
8.2.1 Tillhandahålla media Kultur och fritidskontoret

8.2.1 Tillhandahålla media Tillhandahålla media Låntagarregister 2 år (för 
inaktiv 

 Book-it Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem Personuppgifterna 
uppdateras med SPAR

8.2.1 Tillhandahålla media Tillhandahålla media Pågående lån Vid 
återlämning

 Book-it Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

8.2.1 Tillhandahålla media Tillhandahålla media Reservationer fysisk 
media

Vid 
inaktualitet

Reservationshylla Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring Löpnr och id-nr som ej kan 
kopplas till enskild individ

8.2.1 Tillhandahålla media Tillhandahålla media Blankett 
lånekortsansökan för 

Omgående Förekommer Kultur och fritidskontoret Låntagaren informeras vid 
godkännande av lånevillkor
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8.2.1 Tillhandahålla media Tillhandahålla media Inköpsförslag, 
fjärrlåneansökan

Omgående 
efter att 

Hos ansvarig 
personal 

Förekommer Kultur och fritidskontoret Förslag kan ske via e-post, 
papper, muntligt

8.2.2 Tillhandahålla talböcker Kultur och fritidskontoret

8.2.2 Tillhandahålla talböcker Tillhandahålla 
talböcker

Lånehistorik för 
talbokslåntagare

2 år (för 
inaktiv 

 Book-it Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

8.2.2 Tillhandahålla talböcker Tillhandahålla 
talböcker

Legimus Myndiheten 
tillgängliga medier 

Förekommer Kultur och fritidskontoret

8.2.4 Bedriva programverksamhet Kultur och fritidskontoret

8.2.4 Bedriva programverksamhet Bedriva 
programverksamhet

Kontaktuppgifter 
bokning skolklass

Efter avslutad 
termin 

Outlook Nej Kultur och fritidskontoret

8.2.4 Bedriva programverksamhet Bedriva 
programverksamhet

Kontaktuppgifter 
deltagarlistor

Efter 
genomförd 

Låst skåp i 
informationsdiske

Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.2.5 Hantera övriga frågor kultur- och fritid Kultur och fritidskontoret

8.2.5 Hantera övriga frågor kultur- och fritid Hantera övriga frågor 
kultur- och fritid

Scheman 2 år G: Nej Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.2.5 Hantera övriga frågor kultur- och fritid Hantera övriga frågor 
kultur- och fritid

Enkla förfrågningar Omgående 
efter att 

Outlook Nej Kultur och fritidskontoret

8.2.5 Hantera övriga frågor kultur- och fritid Hantera övriga frågor 
kultur- och fritid

Synpunkter, klagomål Bevaras Public 360 Förekommer Kultur och fritidskontoret Diarieföring

8.2.5 Hantera övriga frågor kultur- och fritid Hantera övriga frågor 
kultur- och fritid

Kassasystem 10 år E-serve Nej Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem Kvittorullar

8.5 Tillgängliggörande av konst
8.5.3 Svara för offentlig utsmyckning Kultur och fritidskontoret

8.5.3 Svara för offentlig utsmyckning Svara för offentlig 
utsmyckning

Konstprogram Bevaras Närarkiv/Public 
360

Nej Kultur och fritidskontoret Diarieföring Revideras årligen. Styr 
årliga inköp av konst till 

8.8.1 Drift av fritidsansläggningar Kultur och fritidskontoret

8.8.1 Hälsohuset Hälsohuset Medlemsregister 2 ggr/år Pastelldata + 
pärm inlåst

Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem  Gallras 2ggr/ år. Per två år, 
automatiskt enligt GDPR 

8.8.1 Hälsohuset Hälsohuset Simskola 2 ggr/år e-serve Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

8.8.1 Hälsohuset Hälsohuset Barnträning 2 ggr/år G: Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

8.8.1 Hälsohuset Hälsohuset Kvittorullar 10 år Kommunhus Nej Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.8.1 Hälsohuset Hälsohuset Kundnöjdhets-
terminal (terminal 

Efter varje 
mätning

Nej Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem Svaren registreras i 
terminalen. Anonyma svar. 

8.8.1 Hälsohuset Hälsohuset Belastningsregister 1 månad* Pärm inlåst/ I 
anställningsavtal

Ja Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring *Sparas bara om anställd 
lämnar in blanketten.

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Kultur och fritidskontoret

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Idrotts och 
fritidsanläggningar

Bokningsscheman, 
bokningsbesked

Vid 
inaktualitet

e-serve Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem Även kontaktcenter har 
tillgång till bokningssytemet 

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Idrotts och 
fritidsanläggningar

Kvittenser för 
kort/nycklar

Vid 
inaktualitet

Pärm reception 
CIK

Nej Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring Då nyckel återlämnats 

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Idrotts och 
fritidsanläggningar

Lokalansökningar för 
fasta bokningar

1 år Pärm reception 
CIK

Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Idrotts och 
fritidsanläggningar

Rapportering securitas Outlook Nej Kultur och fritidskontoret *Sker centralt via KLK

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Idrotts och 
fritidsanläggningar

Felanmälan - Övriga 
anläggningar

Bevaras/2 år Outlook/ Public 
360*

Nej Kultur och fritidskontoret -/Diarieföring Beronde på typ av 
anmälan. 

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Idrotts och 
fritidsanläggningar

Bokningsförfrågan 5 år efter 
avslutat 

Outlook/G: Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Idrotts och 
fritidsanläggningar

Offert/Avtal 5 år efter 
avslutat 

Outlook/ Public 
360/pärm*

Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk 
förvaring/ 

*Vid högre belopp skrivs 
manuella avtal (pärm)

8.8.2 Idrott och fritidsanläggningar Idrotts och 
fritidsanläggningar

Samtyckesblanketter 2 år Pärm reception 
CIK

Nej Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring Vid bild, feriearbetare osv.

8.8.4 Ungdomsverksamhet Kultur och fritidskontoret

8.8.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet Anmälda barn till 
Fritidsklubben

Tas 
automatiskt 

IST Administration Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem

8.8.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet Information om 
anmälda barn till 

1 år I pärm i alfabetisk 
ordning Pärm som 

Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring *inkl kontaktuppgifter, 
GDPR, badintyg, specialkost 

8.8.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet Incheckningssystem 
med lista över 

Efter avslutad 
termin

Incheckningssyste
m på Ipad

Förekommer Kultur och fritidskontoret Verksamhetssystem *För- och efternamn

8.8.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet Barn på besök Efter avslutad 
termin

I skrivbok/block Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.8.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet Anmälda till 
fritidsgården

 Varje månad Funktionsbrevlåda Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.8.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet Anmälda till 
sporthallen/padelbano

Varje kväll Incheckningslista Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.8.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet Gårdskort Vid avslutat 
medlemskap

Pärm i alfabetiskt 
ordning

Förekommer Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring 

8.8.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet Belastningsregister 1 månad* Pärm inlåst/ I 
anställningsavtal

Ja Kultur och fritidskontoret Systematisk förvaring *Sparas bara om anställd 
lämnar in blanketten.

10 Särskilda samhällsinsatser

10.1 Borgerliga cermonier
10.1.1 Administrera vigsel Kommunkansliet

10.1.1 Administrera vigsel Administera vigsel Förfrågningsunderlag Vid 
inaktualitet

Pärm hos 
registrator

Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring Fram till vigsel genomförd  
när vigselintyg inkommit 

10.1.1 Administrera vigsel Administera vigsel Vigselprotokoll Bevaras Närarkiv Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring Arkiveras

10.1.1 Administrera vigsel Administera vigsel Hinderprövning Bevaras Närarkiv Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring Arkiveras

10.1.1 Administrera vigsel Administera vigsel Vigselintyg Bevaras Närarkiv Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring * Kopia arkiveras, original 
till skatteverket 

10.1.1 Administrera vigsel Administera vigsel Vittnesförklaring Bevaras Närarkiv Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring Arkiveras

10.1.1 Administrera vigsel Administera vigsel Vigselschema Vid 
inaktualitet

Pärm hos 
registrator

Nej Kommunkansliet Systematisk förvaring 

10.1.1 Administrera vigsel Administera vigsel Vigselbevis Se anm* Nej Kommunkansliet *Behålls ej i kommunen 

10.2 Konsumentrådgivning Kommunledningskontoret
10.2 Konsumentrådgivning Handlingar rörande 

konsumentrådgivning
Marknadsundersöknin
gar, 

Bevaras Public 360 Nej Kommunledningskontoret Diarieföring *Sammanställningen 
bevaras. Underlag gallras 

10.2 Konsumentrådgivning Handlingar rörande 
konsumentrådgivning

Statistik, 
årssammanställningar

Vid 
inaktualitet*

Se anm. Nej Kommunledningskontoret *Uppgifterna kan även ingå 
i årsberättelsen för 

10.2 Konsumentrådgivning Handlingar rörande 
konsumentrådgivning

Verksamhetsberättels
er, årsberättelser

Vid 
inaktualitet*

Se anm. Nej Kommunledningskontoret *Uppgifterna kan även ingå 
i verksamhetsberättelsen 

10.2 Konsumentrådgivning Handlingar rörande 
konsumentrådgivning

Statistik, underlag som 
sammanställts till 

Vid 
inaktualitet*

Se anm. Nej Kommunledningskontoret *Statistiken sänds till 
Konsumentverket. Underlag 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-10 

Diarienummer 
UN-2023/9 

Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och 
utbildningsverksamhet 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  
 

att överlämna tjänsteskrivelse 2023-01-10 som svar på revisorernas brev angående 
granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet, 

 
att genomföra åtgärdspunkter i enlighet med tjänsteutlåtande 2023-01-10. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har granskat effektiviteten inom äldreomsorg och 
utbildningsverksamheten. Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden och 
utbildningsnämnden har en tillräcklig och ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer 
god ekonomisk planering och uppföljning. Bedömningen är att det i stort finns en fungerande 
ekonomistyrning, men att det finns utvecklingsområden.  
 
Revisorerna lämnar några rekommendationer till Utbildningsnämnden som att arbeta fram en 
dokumentation av resursfördelningsmodellen för minskat personberoende, att använda 
jämförbara kommuner i nyckeltalsanalyser och att nya kvalitetsmodellen möjliggör analyser 
som visar på kopplingen mellan resurser och kvalitet (effektivitet). Förvaltningen delar 
uppfattning med de sakkunniga revisorerna till stora delar och har tagit fram ett antal punkter 
att arbeta med under kommande år för att förbättra ekonomistyrningen ytterligare.  

 

 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har granskat effektiviteten inom äldreomsorg och 
utbildningsverksamheten. Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden och 
utbildningsnämnden har en tillräcklig och ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer 
god ekonomisk planering och uppföljning? 
 
Detta svar berör Utbildningsnämndens verksamhet och ekonomistyrning.  
 
Följande områden bedömer revisorerna att Utbildningsnämnden har en väl fungerande 
ekonomistyrning: 

 Prioriteringar och målkonflikter hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

 De bakomliggande orsakerna till nettokostnadsavvikelser är identifierade och 
hanteras på ett effektiv och ändamålsenligt sätt.   
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Följande områden bedömer revisorerna att Utbildningsnämnden har en delvis fungerande 
ekonomistyrning:  

 Utbildningsnämnden har en delvis fungerande ekonomistyrning. 

 Grundskoleverksamhet bedrivs delvis på ett effektiv och ändamålsenlig sätt. 

 Styrning och uppföljning på relevanta nyckeltal/mätetal i grundskoleverksamheten är 
delvis fungerande. 

 

Revisorerna lämnar rekommendationen att: 

 Utbildningsnämnden bör arbeta fram en manual för resursfördelningsmodellen i syfte 
att minska personberoende.  

 Utbildningsnämnden bör säkerställa att den nya kvalitetsmodellen möjliggör analyser 
som visar på kopplingen mellan resurser och kvalitet (effektivitet).  

 Nyckeltalsjämförelse sker mot jämförbara kommuner vi analys av 
utbildningsnämndens verksamheter.   
 

Förvaltningen delar i stort de bedömningar som de sakkunniga revisorerna lämnar och att 
det finns utvecklingsområden i ekonomistyrningen. Gällande rekommendationerna har 
flertalet påbörjats och en åtgärdsplan har arbetats fram för att förbättra ekonomistyrningen.  

 

 
Kommentarer till granskningen 
Granskning av utbildningsnämndens ekonomistyrning genomfördes genom intervjuer av 
politiker (ordföringar) och tjänstepersoner inom förvaltningen (utbildningschef, 
förvaltningsekonom med flera) samt dokumentstudier av ett flertal styrdokument. Vidare har 
en analys relevanta nyckeltal för valda verksamheter. 

 

Syfte, revisionsfråga och kontrollmål 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden och utbildningsnämnden har en 
tillräcklig och ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och 
uppföljning. 
 
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfrågor:  

 Har socialnämnden och utbildningsnämnden en tillräckligt väl fungerande 
ekonomistyrning? 

 Bedrivs äldreomsorgen och grundskoleverksamheten på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det? 

 Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt? 

 Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i 
äldreomsorgen och grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de 
upp? 

 Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och hanterade 
på ett effektivt och ändamålsenligt sätt? 
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Utbildningsnämnden 
 
Har utbildningsnämnden en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning? 
 
Revisorernas bedömning 
Revisorerna bedömer att revisionsfrågan avseende om det finns en tillräckligt väl fungerande 
ekonomistyrning som delvis uppfylld. De konstaterar att det finns skolor som har svårt att 
hålla budget, samtidigt som grundskolan som helhet redovisade ett överskott år 2021, vilket 
tyder på att resursfördelningsmodellen och styrningen inte fungerar fullt ut. Det saknas en 
manual för resursfördelningsmodellen vilket gör att modellens funktion riskerar att bli 
personberoende. Det pågår ett arbete med att göra om resursfördelningsmodellen. Nämnden 
bör säkerställa att det finns en aktuell och tydlig manual till den justerade modellen 
 
Förvaltningens svar 
Förvaltningen ser risker i att resursfördelningsmodellen blir personberoende, en 
dokumentation har upprättats enligt rekommendationen för att minska sårbarheten. Gällande 
påståenden att resursfördelningsmodellen och styrningen inte fungerar fullt ut pga av 
överskott delas inte av förvaltningen. Modellen bygger på viktningar som gjorts i modellen 
och fördelar resurser enligt åldrar och klassindelningar etc, denna beräkning utmynnar i en 
barn- eller elevpeng. Ålderskullar förändras i sammansättning årligen och att räkna upp 
pengen ena året och ned annat år för att maximera beräkningen skapar en ohållbar 
ekonomistyrning på lång sikt. Förvaltningen anser att pengen behöver räknas upp varje år 
och i rimlig omfattning som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för att bedriva 
verksamhet. Vissa verksamheter har tyngts ekonomiskt av heltid som norm vilket inneburit 
fler heltidstjänster än vad verksamheterna egentligen varit i behov av. Vidare så finns det 
skillnader i rektorernas kompetens krig ekonomistyrning och strategisk planering. Under året 
kommer förvaltningen att se över möjligheterna till en fortbildning i ekonomistyrning för 
skolledarna.  
 
 
Bedrivs äldreomsorgen och grundskoleverksamheten på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det? 
 
Revisorernas bedömning 
Revisorerna bedömer revisionsfrågan avseende om grundskoleverksamheten bedrivs på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt som delvis uppfylld. Analyser och kopplingar mellan kvalitet 
och kostnad presenteras inte i dagsläget, men det pågår ett arbete med att utveckla en 
kvalitetsmodell för att fånga upp kopplingen mellan resurser och kvalitet. Vi noterar även att 
utfallet av nyckeltal jämförs mot riket, men det vore även av intresse att analysera resultat i 
förhållande till strukturellt jämförbara kommuner. 
 
Förvaltningens svar 
Förvaltningen anser att kopplingen mellan resurser och kvalitet är svag. Det finns flera 
rapporter från SKR som visar på låg kostnad och hög kvalitet och tvärtom (se öppna 
jämförelser). Däremot är det viktigt att jämföra sig med strukturellt liknande kommuner och i 
budgetarbetet behöver analysen kompletteras med jämförbara kommuner och inte bara riket. 
Kommuner som lyckats med hög kvalitet till låg kostnad är av intresse att lära av. 
Nyckeltalsanalysen kommer årligen presenteras för nämnden i budgetdialogen.  
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Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Revisorernas bedömning 
Revisorerna bedömer revisionsfrågan avseende hantering av prioriteringar och målkonflikter 
som uppfylld. Inom utbildningsnämnden görs prioriteringar av resurser inom ett antal 
övergripande områden såsom digitalisering och elevhälsa, samt ett par riktade prioriteringar 
mot barn i behov av särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper. Detta riskerar att leda 
till att en viss del av resurserna minskar för övriga elever.  
 
Revisorerna noterar exempelvis att lärartätheten är låg i jämförelse med strukturellt liknande 
kommuner. Det framkommer därtill att heltid som norm exempelvis skapar konflikter kopplat 
till möjligheterna för effektivt resursutnyttjande på mindre enheter. Nämndens rådighet över 
heltid som norm är dock begränsad.  
 
Revisorerna noterar att oförutsägbara statsbidrag i regel överförs till projektkonton. Vi ser att 
denna hantering riskerar att skapa situationer där resurserna inte används på ett optimalt 
sätt. 
 
Förvaltningens svar 
Förvaltningen delar i stort revisorernas uppfattning gällande prioriteringar och målkonflikter. 
Att prioritera resurser för ett ändamål innebär att något annat få stå tillbaka, budgeten är 
begränsad och prioriteringar måste alltid ha ett långsiktigt fokus som leder till effektivitet på 
lång sikt och livslångt lärande.  
 
Heltid som norm har både positiv sida som attraktiv arbetsgivare, men baksidan är att det 
kan innebära svårigheter för effektivt resursutnyttjande. Gällande statsbidrag som styrs mot 
projekt är den enkla förklaringen kortsiktighet. Att låsa kommunala resurser med kortsiktiga 
bidrag innebär att kommunen och nämnden långsiktigt får en ohållbar ekonomi baserad på 
enbart statlig styrning (vilket innebär att kommunen ger upp det kommunala 
självbestämmandet). 
 
 
Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i 
äldreomsorgen och grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de 
upp? 
 
Revisorernas bedömning 
Revisorerna bedömer revisionsfrågan avseende uppföljning av effektivitet inom 
grundskoleverksamheten som delvis uppfylld. Utbildningsnämnden följer förhållandevis få 
nyckeltal inom grundskoleverksamheten som främst fokuserar på betyg och kostnader. 
Revisorerna bedömer således att det i nuläget saknas relevanta nyckeltal för att följa 
verksamhetens effektivitet på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Förvaltningens svar 
Förvaltningen har under hela 2022 arbetat med lokalkostnaden eftersom nyckeltalet sticker 
ut i både regionalt och nationellt sammanhang. Lokalkostnaden per elev är avsevärt högre i 
Knivsta än andra kommuner vilket till stor del förklaras av nybyggda skolor men det finns 
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potential att nyttja lokalerna smartare och därmed mer kostnadseffektivt. Detta är ett 
exempel på hur förvaltningen valt att fokusera på några enskilda nyckeltal för att uppnå 
förändringar på kort sikt.  
 
Vidare anser förvaltningen att kolada (kommun och landstingsdatabasen) innehåller många 
goda nyckeltalsrapporter som är enkla att använda från tid till annan (varför ska förvaltningen 
skapa egna rapporter?). Nyttja och analysera befintliga rapporter är ett effektivt arbetssätt, 
analysen behöver däremot bli dokumenterad och mer känd inom förvaltningen och politiken 
för ökad styrning och förståelse. Som komplement till Kolada kommer förvaltningen under 
2023 att implementera en Power BI databas för att enklare kunna korskorrelera olika data för 
att kunna göra fördjupande analyser. Vidare så följs trygghet och delaktighet upp årligen en 
Skolverkets och egna enkäter. 
 
 
Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och hanterade 
på ett effektivt och ändamålsenligt sätt? 
 
Revisorernas bedömning 
Revisorerna bedömer revisionsfrågan avseende hantering av orsaker till 
nettokostnadsavvikelserna som uppfylld. Grundskoleverksamheten påverkas av ett ökande 
antal barn, vilket ställer krav på skollokaler och personal. I det fortsatta utvecklingsarbetet 
med resursfördelningsmodellen samt kvalitetsmodellen bör nämnden beakta 
nettokostnadsavvikelsen och bakomliggande orsaker. 
 
Förvaltningens svar 
Förvaltningen analyserar nettokostnadsavvikelsen återkommande och det är tydligt att höga 
lokalkostnader är en faktor som medför ett högt kostnadsläge trots en vikande trend vilket 
sannolikt hänger ihop med låg investeringstakt senaste 2 åren. Det är också tydligt att 
negativa förändringar korrelerar med när nya grundskolor tillkommer vilket kan bero på att 
nyttjandegraden är låg i början vilket tynger nettokostnaden per elev på kort sikt. 
Nettokostnadsavvikelsen kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med 
resursfördelningsmodell och kvalitetsmodell. 
 
 
Åtgärdspunkter med tidplan 
 

 Utbildningsnämnden har påbörjat ett arbete med att revidera 
resursfördelningsmodellen. För att minska sårbarheten har dokumentation för 
resursfördelningen i form av styrkorten för förskola och grundskola tagits fram och 
bifogas ärendet tillsammans med styrkort för 2023.  

 Utbildningsnämnden bör säkerställa att den nya kvalitetsmodellen möjliggör analyser 
som visar på kopplingen mellan resurser och kvalitet (effektivitet). Tidplan hösten 
2023. 

 Införande av Power BI. Tidplan Q1 2023. 

 Identifikation och genomförande av lämpliga fortbildningar i ekonomistyrning för 
skolledare. Tidplan under 2023. 

 Resursfördelning av statsbidrag för likvärdig skola och socioekonomiskt stöd. Tidplan 
våren 2023  
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 Redovisning av korskorrelerade resultatanalyser för nämnden. Tidplan VT 2023.  

 Nyckeltalsjämförelse sker mot jämförbara kommuner vi analys av 
utbildningsnämndens verksamheter. I nämndens arbete med budgeten ska 
nyckeltalsanalysen kompletteras med jämförelse med andra kommuner som är 
strukturellt likdanande som Knivsta kommun. Tidplan hösten 2023.  
 
 

Åtgärderna (ekonomistyrning) bedöms kunna vara genomförda under 2023 i huvudsak. 
Resursfördelningsmodellen behöver vara genomtänkt och förankrad både politiskt och i 
verksamheten innan den implementeras, därför kan det vara möjligt att den kommer vara 
införd till 2025. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med sina arbetsprocesser. Genomförande av 
åtgärdspunkterna är en del av ständiga förbättringar och kommer ta tid och resurser i 
anspråk. Åtgärderna bedöms därför inte ha någon ekonomisk konsekvens. 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-13 
Granskning av effektiviteten inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet – Knivsta 
kommun 
Dokumentation av styrkort för förskola och grundskola Knivsta kommun 
Styrkort 1 förskola 2023 
Styrkort 2 förskola 2023 
Styrkort 3 förskola 2023 
Styrkort volymer förskola 2023 
Styrkort 1 grundskola 2023 
Styrkort 2 grundskola 2023 
Styrkort 3 grundskola 2023 
Styrkort volymer grundskola 2023 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 

Revisorer 
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Tapio Liimatainen  
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun har PwC fått i uppdrag att göra
en fördjupad analys/granskning av grundskola, äldreomsorg och IFO. Syftet med granskningen
är att bedöma om socialnämnden och utbildningsnämnden har en tillräcklig och ändamålsenlig
ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att socialnämnden har en
ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att utbildningsnämnden delvis
har en ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och
uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen gör vi utifrån bedömningar av revisionsfrågorna som
redovisas löpande i rapporten. Nedan ses den översiktliga bedömningen av varje revisionsfråga.

Revisionsfråga Bedömning

1. Har socialnämnden och
utbildningsnämnden en tillräckligt väl
fungerande ekonomistyrning?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

2. Bedrivs äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

3. Hanteras prioriteringar och målkonflikter
på ett ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Ja

4. Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att
styra och följa upp effektiviteten i
äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten?
Hur har de valts ut och hur följs de upp?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

1
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5. Är bakomliggande orsaker till
nettokostnadsavvikelserna identifierade och
hanterade på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Ja

Rekommendationer
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi följande
rekommendationer till utbildningsnämnden:

● Vid framtagandet av ny resursfördelningsmodell bör nämnden säkerställa att det skapas en
manual i syfte att minska personberoende.

● Säkerställ att den nya kvalitetsmodellen möjliggör analyser som visar på kopplingen mellan
resurser och kvalitet (effektivitet).

● Jämför utfall av nyckeltal mot strukturellt liknande kommuner snarare än riket för att öka
jämförbarheten vid analys av nämndens verksamheter.

2
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
PwC genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en nulägesanalys av
nettokostnaderna i Knivsta kommuns kärnverksamheter. I analysen gjordes en jämförelse med
standardkostnaden enligt Kolada och jämförelse av kommunens nettokostnader med
motsvarande för kommuner med likartad struktur/förhållanden.

Nulägesanalysen visade att kommunen bedriver kärnverksamheten till en kostnad som
överstiger förväntad nivå med 92,7 miljoner. Kommunen prioriterar ner förskola och
skolbarnomsorg för grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ och familjeomsorgen (IFO)
och LSS. Äldreomsorgen och IFO bedrevs till kostnader som översteg vad som som förväntades
utifrån kommunens struktur och genomsnittlig ambition och effektivitet. Även grundskolan
uppvisade kostnader som översteg det förväntade.

Kommunens revisorer har utifrån genomförd nulägesanalys bedömt det angeläget att göra en
fördjupad analys/granskning av grundskola, äldreomsorg och IFO.

1.2 Nettokostnadsavvikelser
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av Knivsta kommuns nettokostnader och
nettokostnadsavvikelser för 2021. I likhet med tidigare rapporterad nulägesanalys ser vi att
grundskola, äldreomsorg samt IFO-verksamheten fortsatt redovisar kostnader som överstiger de
förväntade kostnaderna utifrån kommunens struktur och genomsnittlig ambition och effektivitet.

4
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Nettokostnadsavvikelser inom äldreomsorg under perioden 2017-2021
Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen visar på en nedåtgående trend under perioden.
Totalt sett har avvikelsen minskat med 28,6 procentenheter under perioden 2017-2021. Sedan
2019 har avvikelsen minskat med 15,6 procentenheter, men nettokostnaden är fortsatt hög i
förhållande till förväntad kostnad.  Avvikelsen beror främst på en hög andel invånare 65+ år i
särskilda boendeformer, vilket överstiger andelen i jämförbara kommuner.

Nettokostnadsavvikelser inom grundskola under perioden 2017-2021
Nettokostnadsavvikelsen för grundskoleverksamheten visar på en nedåtgående trend mellan
2019 och 2021, där avvikelsen har minskat med 6,6 procentenheter. Nettokostnaden överstiger
dock fortfarande förväntad kostnad, där vi ser att det främst är kostnaden per elev inom
grundskola som är högre än i jämförbara kommuner. En jämförelsevis hög andel av kostnaderna
går till lokalkostnader och övrigt.
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Nettokostnadsavvikelser inom individ- och familjeomsorg under perioden 2017-2021
År 2019 ökade nettokostnadsavvikelsen för IFO-verksamheten drastiskt från 8,3 till 49,0 procent.
Nettokostnadsavvikelsen visar därefter på en nedåtgående trend mellan 2019 och 2021 då den
minskat med 11,2 procentenheter sedan 2019. Nettokostnaden är fortsatt hög i förhållande till
förväntad kostnad. Det är främst kostnaden för barn- och ungdomsvården som är högre än i
jämförbara kommuner, där en jämförelsevis hög andel av kostnaderna går till öppna insatser.

1.3 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden och utbildningsnämnden har en
tillräcklig och ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och
uppföljning.

För att besvara syftet med granskningen har följande revisionsfrågor formulerats:
1. Har socialnämnden och utbildningsnämnden en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning?
2. Bedrivs äldreomsorgen och grundskoleverksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

och hur säkerställs det?
3. Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt?
4. Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i äldreomsorgen och

grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de upp?
5. Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och hanterade på ett

effektivt och ändamålsenligt sätt?

1.5 Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt analys av för
granskningen relevanta nyckeltal och verksamhetsdata inom valda verksamheter.

Inom ramen för granskningen har följande funktioner intervjuats:
● Ordförande, utbildningsnämnden
● Utbildningschef, utbildningskontoret
● Verksamhetschef, grundskola
● Förvaltningsekonom, utbildningskontoret
● Ordförande, socialnämnden
● 1a vice ordförande, socialnämndens
● Socialchef, vård- och omsorgskontoret

Dessa personer har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.
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2. Granskningsresultat

I följande avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som vi har gjort kopplat till
respektive revisionsfråga.

2.1 Ekonomistyrning

Revisionsfråga 1: Har socialnämnden och utbildningsnämnden en tillräckligt väl fungerande
ekonomistyrning?

2.1.1 Iakttagelser

Kommunövergripande
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av Knivsta kommuns Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv som beslutades i september 2021. Enligt
riktlinjen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för god ekonomisk hushållning.
Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget. Vi har även tagit
del av två kompletterande beskrivningar av arbetsgång vid underskott samt rutin och regler för
framtagande av budget och ekonomisk planering.

Nämnderna ansvarar för följande åtaganden vid prognostiserat underskott:

● Att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och inom tilldelad ram
● Att anmäla ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen som information
● Att vid prognostiserat underskott begära in och besluta om åtgärder som behöver vidtas för

att nå budget i balans, samt fortlöpande redovisa åtgärder till kommunstyrelsen tills budget i
balans råder

● Att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder samt att redovisa vidtagna åtgärder

Ansvarig enhetschef ska följa upp den egna verksamheten enligt fastställd plan och förklara
avvikelser mot budget, såväl underskott som överskott. Förvaltningschef och enhetschef ska
sedan diskutera åtgärder för budget i balans vid prognostiserat underskott.

Uppföljning ska levereras till nämnden enligt fastställd plan och nämnden ska begära in
handlingsplan vid prognostiserat underskott för nämnden som helhet samt anmäla uppföljningen
till kommunstyrelsen som information. Ansvarig enhetschef ska sammanställa förslag till åtgärder
för att vid årets slut uppnå ekonomisk balans och förvaltningschef ska sammanställa
verksamhetens åtgärdsförslag. Handlingsplan ska upprättas av förvaltningschef tillsammans med
nämndordförande. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara konkreta, konsekvensbeskrivna,
tidssatta och tillräckliga för att hålla budget.

Förvaltningschef ska föredra handlingsplan för nämnd vid sammanträdet som ligger närmast
efter det att prognosen behandlades. Nämnd beslutar om handlingsplan innehållande åtgärder.
Nämnd ska anmäla handlingsplan till kommunstyrelsen och förvaltningschef ska löpande
redovisa vidtagna åtgärder till nämnden tills budget i balans uppnås. Nämnden ska i sin tur
löpande rapportera vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen tills budget i balans råder.

Vad gäller kompensation till socialnämnden och utbildningsnämnden tilldelar kommunfullmäktige
resurser bland annat utifrån volym- och prisuppräkning. Volymuppräkning ges utifrån förändring
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inom relevanta målgrupper och prislapp. Grunden för indexuppräkning ges utifrån SKR:s pris-
och löneuppräkning.

Socialnämnden
Socialnämnden har en tydlig ekonomisk styrkedja vid eventuella underskott. De senaste åren har
det inte varit aktuellt att arbeta enligt denna styrkedja eftersom nämnden redovisat överskott.

Socialnämnden har en ny uppföljningsmodell sedan 2019 där ansvarsutkrävandet är tydligare.
De har även en tydlig ansvarskedja gällande kvalitativ måluppföljning och ekonomistyrning från
första linjens chef till socialchef genom enhetschef och områdeschef. Kraven har ökat gällande
analys av utfall och beskrivning av prognos. Budgetansvariga chefer ska ha kontroll och ges
möjlighet att förklara eventuella avvikelser. Vid intervjuer framhålls att det långsiktiga arbetet
premieras. Nämnden har exempelvis satsat på uppsökande verksamheter, öppenvårdsinsatser
och minskat inhyrda konsulter.

Utbildningsnämnden
Inom utbildningsnämnden pågår ett arbete med att göra om resursfördelningen inom förskola och
grundskola mot bakgrund av överskott år 2021. De har identifierat att modellen inte kompenserar
åk 7-9 tillräckligt. I nuvarande modell kompenseras åk 6-9 med 15 procent högre grundbelopp
exklusive lokaler än F-5. Lokaler är centralt finansierade inom utbildningsförvaltningen, vilket
stärker likvärdigheten då kostnaden inte direkt påverkar elevpengen.

Vi har tagit del av den nuvarande resursfördelningsmodellen och utfall. Modellen består bland
annat av centrala poster och grundbelopp. I modellen framgår att fristående huvudmän erhåller 3
procent administrationspåslag samt 6 procent i momskompensation. Vi noterar att excelmodellen
består av hårdkodade värden vilket innebär att det inte går att härleda vissa beräkningar. Det
finns även beskrivningar som är svåra att tolka för utomstående, exempelvis kommentarer kring
enskilda tjänstepersoner och hänvisningar till andra budgetfiler.

Vid intervjuer beskrivs att det finns tydlighet och transparens kring volymkompensationen och att
ramen består av volymer (faktisk volym) och en indexuppräkning, vilket även kan utläsas i
styrande dokument. Enligt resursfördelningsmodellen uppgår indexuppräkningen år 2022 till 2,1
procent.

2.1.2 Bedömning

Har socialnämnden och utbildningsnämnden en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning?

Socialnämnden

Vi bedömer att revisionsfrågan avseende om det finns en tillräckligt väl fungerande
ekonomistyrning som uppfylld. Socialnämnden har en tydlig ansvarskedja för kvalitativ
måluppföljning och ekonomisk styrning. Nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen och IFO
har minskat de senaste åren, samtidigt som ett långsiktigt arbete för att öka öppenvårdsinsatser
och minska exempelvis kostnaden för inhyrda konsulter prioriteras.

8



 § 8 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - UN-2023/9-1 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - Knivsta kommun (1) (3)

Utbildningsnämnden

Vi bedömer att revisionsfrågan avseende om det finns en tillräckligt väl fungerande
ekonomistyrning som delvis uppfylld. Bedömningen görs utifrån att det finns skolor som har
svårt att hålla budget och går med underskott, samtidigt som grundskolan redovisade ett
överskott år 2021, vilket tyder på att resursfördelningsmodellen och styrningen inte fungerar fullt
ut. Vi noterar att modellen innehåller hårdkodade värden samt kommentarer som är svåra att
härleda. Detta i kombination med att det saknas en manual för resursfördelningsmodellen gör att
modellens funktion riskerar att bli personberoende. Det framkommer dock att det pågår ett arbete
med att göra om resursfördelningsmodellen. Nämnden bör säkerställa att det finns en aktuell och
tydlig manual till den justerade modellen.

2.2 Drift och kontroll av äldreomsorg och grundskoleverksamhet

Revisionsfråga 2: Bedrivs äldreomsorgen och grundskoleverksamheten på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det?

2.2.1 Iakttagelser

Socialnämnden
Socialförvaltningen presenterar utvalda nyckeltal i Kolada till socialnämnden årligen. Uppföljning
och målsättning av nyckeltal och volymer från verksamhetssystemet görs för ca 20 indikatorer
sedan 2019. Enligt uppgift från intervju har detta utökades antalet nyckeltal skett under 2019 och
uppföljning sker två gånger per år. I socialnämndens verksamhetsplan 2022 målsätts bland annat
nyckeltal som avser antal brukare inom respektive verksamhet, biståndsbedömd tid, antal köpta
platser samt antal vårddygn.

Ett utvecklingsområde som lyfts vid intervju är kostnaden inom äldreomsorg, där socialnämnden
har noterat att kostnaden per brukare är förhållandevis låg samtidigt som nettokostnaden ligger
över referenskostnaden (förväntad kostnad utifrån kommunens struktur). En möjlig förklaring till
detta som lyfts fram vid intervju är att kommunen har yngre brukare än riksgenomsnittet, vilket
påverkar strukturen. En åtgärd som vidtogs 2020 för att minska kostnaden inom hemtjänst var
justerade tidsschabloner för enskilda insatser, vilket minskade antalet biståndsbedömda timmar.
För närvarande pågår ett arbete med att bygga om befintliga särskilda boenden för att minska
kostnaden per brukare. På kort sikt förväntas detta öka kostnaden, men långsiktigt förväntas
socialnämnden uppnå stordriftsfördelar och lägre driftskostnader.

Utbildningsnämnden
Inom utbildningsnämnden pågår ett arbete med att utveckla en kvalitetsmodell för att fånga upp
kopplingen mellan resurs och kvalitet. Det framhålls att sambanden ofta är komplexa, exempelvis
att en högre lärartäthet inte nödvändigtvis leder till högre resultat. Utbildningsnämnden tillämpar
nyckeltal för att följa upp verksamheten. I verksamhetsberättelsen 2021 följs följande nyckeltal
upp inom grundskolan:
● Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor
● Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl.nyinvandrade och okänd

bakgr.), kommunala skolor
● Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar
● Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar
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Nämnden följer således främst upp nyckeltal avseende behörighet, andel som uppnått
kunskapskraven och trygghetsmätningar bland eleverna. Målsättningen är att nyckeltalen ska
vara 100 procent och utfallet jämförs mot riket. I förhållande till riket redovisade Knivsta högre
utfall år 2020. Vidare utgår uppföljningsarbetet inom utbildningsnämnden från ett årshjul där det
framgår vilken information som ska presenteras under året.

Under respektive kategori finns underkategorier som specificerar vilka aktiviteter/informations-
punkter som genomförs under året.

2.2.2 Bedömning

Bedrivs äldreomsorgen och grundskoleverksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och
hur säkerställs det?

Socialnämnden
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om äldreomsorgen bedrivs på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt som uppfylld. Uppföljning och målsättning av nyckeltal och volymer sker
årligen, vilket utgör grunden för eventuella åtgärder. Nämnden har vidtagit ett antal åtgärder för
att minska kostnaderna på lång sikt som säkerställer god kvalitet inom verksamheten.

Utbildningsnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende om grundskoleverksamheten bedrivs på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt som delvis uppfylld. Analyser och kopplingar mellan kvalitet
och kostnad presenteras inte i dagsläget, men det pågår ett arbete med att utveckla en
kvalitetsmodell för att fånga upp kopplingen mellan resurser och kvalitet. Vi noterar även att
utfallet av nyckeltal jämförs mot riket, men det vore även av intresse att analysera resultat i
förhållande till strukturellt jämförbara kommuner.
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2.3 Prioriteringar och målkonflikter

Revisionsfråga 3: Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt?

2.3.1 Iakttagelser

Övergripande
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning beskriver hur Knivsta kommun på en övergripande
nivå leds av kommunens vision och kommunfullmäktiges långsiktiga mål och uppdrag.
Kommunens verksamheter styrs därtill av Mål och budget som fastställs av kommunfullmäktige,
vilken innehåller angivna ramar/anslag för verksamheterna för året. Målen utgår från kommunens
vision, den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030. Därefter beslutar nämnderna om
mål inom det egna ansvarsområdet. Eventuella befarade överskridanden av dessa ramar ska
hanteras inom nämndens totalram.

På en övergripande nivå beskriver kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning att
graden av måluppfyllelse bestäms av tillgängliga resurser, där ekonomin sätter gränser som
förutsätter optimalt nyttjande av resurser. Vid eventuell resursbrist ska därtill tvingande nivåer
enligt lagstiftning samt myndighetskrav prioriteras.

Socialnämnden
Vid intervjuer lyfter tjänstepersoner inom socialförvaltningen att det genomförs särskilda
prioriteringar för heltid som norm, välutbildad personal och god kontinuitet inom hemtjänsten
eftersom detta skapar förutsättningar för ökad kvalitet.

Kopplat till ovanstående prioriteringar och nämndens beslutade mål uppstår ett antal
målkonflikter. En målkonflikt berör kommunens handlingsplan om att införa heltid som norm
kontra budget och ekonomi. Socialnämnden värnar om heltid som norm ur ett kvalitetsperspektiv,
men det skapar utmaningar ur ett ekonomiskt perspektiv. Heltidstjänster leder till fasta kostnader
och det blir svårare att anpassa resurserna och kostnaderna utifrån behov. Det framkommer att
nämnden inte får extra medel från kommunfullmäktige för att finansiera heltidstjänster.

En annan målkonflikt handlar om produktivitet kontra kontinuitet. Ett nämndmål är att brukartiden
i förhållande till total arbetstid ska vara hög, samtidigt som nämnden vill skapa god kontinuitet ute
hos brukarna. Detta leder bland annat till svårigheter vid schemaläggning. Vid intervjuer
framkommer att det pågår ett arbete för att hantera detta på ett bättre sätt.

Utbildningsnämnden
Vid intervjuer lyfter tjänstepersoner inom utbildningsförvaltningen att det genomförs särskilda
prioriteringar för digitalisering, likvärdighet, elevhälsa, barn i behov av särskilt stöd och särskilda
undervisningsgrupper. Det uttrycks vid intervjuer med förvaltningen att de två sistnämnda
prioriteringarna kan leda till minskade resurser för övriga elever.

Utifrån utbildningsnämndens mål och prioriteringar förmedlas en målkonflikt för heltid som norm
kontra budget. Heltidstjänster beskrivs skapa utmaningar särskilt på mindre enheter där det vore
mer effektivt och optimalt med en lägre tjänstgöringsgrad. Det blir således kostnadsdrivande att
ha heltid som norm. Nämnden får ingen särskild kompensation från kommunfullmäktige för detta.

Statsbidrag kan innebära målkonflikter då bidragen är oförutsägbara och behöver användas inom
en angiven period. Nämnden tenderar att flytta över statsbidrag i projektkonton för att inte
använda dem till resurser de inte behöver. Det finns även risk att bidragen resulterar i projekt
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med långsiktiga kostnader som inte täcks när bidragen försvinner.

Vid analys av kostnad per grundskoleelev framkommer att lokalkostnaden är hög, samtidigt som
utbildningskostnad i form av löner samt lärartätheten är låg i jämförelse med jämförbara
kommuner och riksgenomsnittet.

2.3.2 Bedömning

Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende hantering av prioriteringar och målkonflikter som
uppfylld. Vi kan se att det finns övergripande riktlinjer för hur prioriteringar ska göras. Inom
socialnämnden görs prioriteringar som främjar ökad kvalitet, bland annat på bekostnad av ökade
kostnader. Vidare framkommer ett antal målkonflikter som till viss del hanteras.

Utbildningsnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende hantering av prioriteringar och målkonflikter som
uppfylld. Inom utbildningsnämnden görs prioriteringar av resurser inom ett antal övergripande
områden såsom digitalisering och elevhälsa, samt ett par riktade prioriteringar mot barn i behov
av särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper. Detta riskerar att leda till att en viss del av
resurserna resurserna minskar för övriga elever. Vi noterar exempelvis att lärartätheten är låg i
jämförelse med strukturellt liknande kommuner.

Det framkommer därtill att heltid som norm exempelvis skapar konflikter kopplat till möjligheterna
för effektivt resursutnyttjande på mindre enheter. Nämndens rådighet över heltid som norm är
dock begränsad.

Vi noterar att oförutsägbara statsbidrag i regel överförs till projektkonton. Vi ser att denna
hantering riskerar att skapa situationer där resurserna inte används på ett optimalt sätt.

2.4 Uppföljning av effektivitet inom äldreomsorgen och grundskoleverksamheten

Revisionsfråga 4: Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i
äldreomsorgen och grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de upp?

2.4.1 Iakttagelser

Övergripande om uppföljning av effektivitet
I rapporten Framtid Knivsta - Nyckeltalsrapport 2023 presenteras nyckeltal för perioden
2014-2020. Rapporten innehåller sammanställningar och analys av kostnader och
nettokostnadsavvikelser för flertalet kommunala verksamheter i Knivsta kommun. Rapporten
sammanställs centralt inom kommunen och presenterar därmed en objektiv bild av
verksamheternas resultat under perioden.

Därtill följs ett antal nyckeltal/mätetal årligen för respektive nämnd, vilka rapporteras i
nämndernas verksamhetsberättelser. Dessa nyckeltal är kopplade till mål satta av
kommunfullmäktige samt specifika mål satta inom respektive nämnd.
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Socialnämnden
I nyckeltalsrapporten Framtid Knivsta framkommer att verksamheterna inom äldreomsorgen
redovisade ett högt kostnadsläge under perioden 2014-2020. Nettokostnadsavvikelsen var som
störst år 2017 (39,7 procent) och har därefter successivt minskat. Enligt inrapporterad statistik i
Kolada uppgick nettokostnadsavvikelsen år 2021 till 11,1 procent, motsvarande 13,4 miljoner
kronor över förväntad kostnad. Nettokostnadsavvikelsen visar således på en tydligt minskande
trend, främst sedan 2019. I jämförelse med referenskostnad är kostnadsläget ändock fortsatt
högt.

IFO-verksamhetens nettokostnad låg under den förväntade kostnaden under perioden 2014 till
2016. Under 2017 och 2018 redovisades en kostnad som översteg den förväntade kostnaden.
Under 2019 ökade nettokostnadsavvikelsen drastiskt och har sedan dess legat på höga nivåer.
Enligt inrapporterad statistik i Kolada uppgick nettokostnadsavvikelsen år 2021 till 37,8 procent,
motsvarande 19,5 miljoner kronor över förväntad kostnad. Nettokostnadsavvikelsen visar
således på ett högt kostnadsläge som minskat något sedan 2019 .

Vid intervjuer med tjänstepersoner och politiker framkommer en bild av att arbetet med nyckeltal
samt rapportering förbättrats de senaste åren med fler nyckeltal och tydligare samt mer
kontinuerlig rapportering och uppföljning. Socialförvaltningen har en stående punkt för
rapportering på nämndens sammanträdanden där avvikelser rapporteras löpande. Inför
budgetarbetet avsätts tid där nämnden får ta del av statistik från kolada genom rapporter från
enhetschefer inom förvaltningen.

Vi har inom ramen för granskningen även tagit del av underlag över nettokostnadsavvikelser
inom socialtjänstens område under år 2021, vilket tagits fram av socialförvaltningen för att
presenteras för nämnden. Uppställningen av nyckeltal utgår från Koladas redovisning och
nämnden följer upp samma nyckeltal vid delår och helår.

Utbildningsnämnden
I nyckeltalsrapporten Framtid Knivsta framkommer att kostnaden per elev för grundskolan ökat
successivt under perioden 2014-2020. Nettokostnadsavvikelsen var som högst 2019, och har
därefter minskat under 2020. Enligt inrapporterad statistik i kolada minskade avvikelsen även
under 2021, då den uppgick till 7,1 procent motsvarande 23,8 miljoner kronor över förväntad
kostnad. En förklaring till det höga kostnadsläget är att lokalkostnaderna är höga.

Inom grundskolan utgår kommunens systematiska utvecklingsarbete från ett årshjul där
verksamhetens resultat följs upp och utvärderas. Nämnden får rapporter med en viss frekvens
utifrån årshjulet. Vi har inte tagit del av någon ytterligare beskrivning av hur arbetet med årshjulet
ser ut när det gäller typ av rapportering, uppföljning eller frekvens.

Vid intervjuer framkommer att nämnden styr mycket på prognoser, vilka presenteras från
förvaltningen vid varje nämndsmöte. Därtill styr nämnden på kvalitet, där målet är att alla ska
vara behöriga till gymnasiet.

Vi ser att utbildningsnämnden har få nyckeltal för att följa upp grundskoleverksamheten. Det
framkommer att resultat följs ned till enhetsnivå, där nämnden främst tittar på kvalitetsparametrar
såsom meritvärde och behörighet till gymnasiet. Om något resultat avviker får förvaltningen i
uppdrag att undersöka det närmare. Vid tiden för granskningen pågår ett utvecklingsarbete för att
på ett bättre sätt följa verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv.
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2.4.2 Bedömning

Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de upp?

Socialnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende uppföljning av effektivitet inom
grundskoleverksamheten som uppfylld. Granskningen visar att nämnden utvecklat sitt arbete
de senaste åren genom att bland annat tillämpa fler relevanta nyckeltal för att styra och följa
effektiviteten inom äldeomsorgen. Utgångspunkten är relevanta offentliga nyckeltal. Det finns en
tydlig struktur för rapportering och uppföljning av resultat från förvaltning till nämnd, vilket
möjliggör justeringar och åtgärder vid behov. Vi noterar att kostnadsläget för äldreomsorgen är
fortsatt högt, men nettokostnadsavvikelsen visar en minskande trend.

Utbildningsnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende uppföljning av effektivitet inom
grundskoleverksamheten som delvis uppfylld. Utbildningsnämnden följer förhållandevis få
nyckeltal inom grundskoleverksamheten som främst fokuserar på betyg och kostnader. Vi
bedömer således att det i nuläget saknas relevanta nyckeltal för att följa verksamhetens
effektivitet på ett ändamålsenligt sätt. Vi noterar att det pågår ett utvecklingsarbete kring detta.

2.5 Orsaker till kostnadsutvecklingen

Revisionsfråga 5: Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och
hanterade på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?

2.5.1 Iakttagelser

Övergripande
Knivsta kommun har lägst medelålder i riket, med ett snitt på totalt 37 år. Detta innebär att
kommunen har ett förhållandevis lågt antal äldre, samtidigt som en växande befolkning leder till
ett ökande antal barn och unga samt äldre. Sedan kommunen bildades den 1 januari 2003 har
kommunens kostnader bland annat drivits av byggnationer. Kommunen har även en stor
landsbygd vilket påverkar kostnadsbilden.

Med hänsyn till omvärldsläget påverkas kommunens verksamheter framöver av bland annat hög
inflation, vilket är en övergripande kostnadsdrivande faktor som behöver hanteras.

Socialnämnden
Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen visar på en negativ trend. Kostnadsläget är ändock
högt i förhållande till förväntad kostnad.

I dokumentet framtid Knivsta beskrivs att åldersgruppen 80+ förväntas öka med cirka 43 procent
mellan år 2019 och 2025. Detta innebär att behovet av hemtjänst och boende förväntas öka,
vilket framöver kan kräva investeringar. Det pågår ett arbete med ombyggnation av ett
äldreboende för att utöka antalet platser per avdelning, vilket på sikt kan minska kostnaden per
individ genom ökade stordriftsfördelar. Det framkommer även att det planeras för ett nytt
kommunalt gruppboende.

Kommunen har en hög fördelning av gemensamma kostnader utifrån RS-nyckeln till vård och
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omsorg, år 2021 uppgick fördelningen till 5,9 procent. Vid intervjuer framgår att en annan orsak
till det höga kostnadsläget inom äldreomsorgen är en hög andel utbildad omsorgspersonal och
höga ambitionsnivåer för heltid som norm.

Även IFO-verksamheten har höga nettokostnader. Detta har bland annat drivits av att kommunen
haft många externa placeringar och kostnader för inhyrd bemanning. Vid intervjuer framkommer
det att detta hanterats genom att inrätta fler tjänster inom socialtjänsten för att minska antalet
konsulter. Kommunen har även utökat verksamheter inom öppenvård, vilket inneburit ökade
kostnader. Under 2022 har nämnden därtill dyra punktkostnader för barn och unga till följd av
förelägganden från IVO. Framöver kan kostnaderna inom IFO drivas på till följd av att antalet
anmälningar från regionen ökar i spåren av pandemin, vilket framförallt bedöms innebära fler
placeringar av vuxna.

Utbildningsnämnden
Nettokostnadsavvikelsen för grundskolan visar på en negativ trend, men kostnadsläget är
fortfarande högt i förhållande till förväntad kostnad.

En orsak till kostnadsläget inom grundskolan är tillväxttakten inom kommunen vilket leder till ökat
behov av skollokaler. Vid genomförda nybyggnationer har kommunen prioriterat att investera i
lokaler med god standard vilket är kostsamt på kort sikt, men förväntas få goda effekter på lång
sikt. Det pågår nu ett arbete för att sänka de årliga lokalkostnaderna genom att exempelvis
förlänga avskrivningstider, justera internränta och förbättra nyttjandet av befintliga lokaler.
Framöver förväntas det uppstå behov av ytterligare skollokaler för att möta behoven hos den
växande befolkningen. Vid intervjuer framgår att förvaltningen löpande följer
befolkningsutvecklingen och storleken på kommande årskullar.

Även inom pedagogisk verksamhet har kommunen en hög fördelning av gemensamma
kostnader utifrån RS-nyckeln, år 2021 uppgick fördelningen till 6,9 procent.

Inom kommunen finns även en ökande grupp barn med större behov vilket innebär högre
kostnader i form av tilläggsbelopp och stödresurser. Nämnden har en rutin för tilläggsbelopp som
utgår från Skolverket.

En annan kostnadsdrivande mekanisk som är svår att prognostisera och påverka är
semesterlöneskulder. Det uttrycks att nämnden skulle behöva en bättre metod och process för att
hantera detta.

2.5.2 Bedömning

Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och hanterade på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende hantering av orsaker till nettokostnadsavvikelserna
som uppfylld. Inom äldreomsorgen har orsakerna till det höga kostnadsläget identifierats och
hanterats på ett adekvat sätt. Framöver planeras flera åtgärder för att på sikt hålla kostnaderna
nere. För IFO-verksamheten är kostnaderna däremot fortsatt höga. Ett antal åtgärder har
vidtagits såsom inrättande av fler tjänster inom socialtjänst för att minska behovet av konsulter.
Kostnaderna riskerar att drivas av faktorer som Socialnämnden inte fullt ut kan påverka, såsom
förelägganden från IVO, ökade anmälningar samt placeringar. Vi bedömer därmed att det är av
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vikt att Socialnämnden fortsatt arbetar för att hantera kostnaderna och minska behovet av
externa placeringar och inhyrd bemanning.

Utbildningsnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende hantering av orsaker till nettokostnadsavvikelserna
som uppfylld. Grundskoleverksamheten påverkas av ett ökande antal barn, vilket ställer krav på
skollokaler och personal. I det fortsatta utvecklingsarbetet med resursfördelningsmodellen samt
kvalitetsmodellen bör nämnden beakta nettokostnadsavvikelsen och bakomliggande orsaker.
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3. Revisionell bedömning och

rekommendationer
3.1 Revisionell bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun har PwC fått i uppdrag att göra
en fördjupad analys/granskning av grundskola, äldreomsorg och IFO. Syftet med granskningen
är att bedöma om socialnämnden och utbildningsnämnden har en tillräcklig och ändamålsenlig
ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att socialnämnden har en
ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att utbildningsnämnden delvis
har en ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och
uppföljning.

Den revisionella bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar utifrån
nedanstående revisionsfrågor. Bedömning för respektive revisionsfråga redovisas löpande i
rapporten under respektive avsnitt.

Revisionsfråga Bedömning

1. Har socialnämnden och
utbildningsnämnden en tillräckligt väl
fungerande ekonomistyrning?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

2. Bedrivs äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

3. Hanteras prioriteringar och målkonflikter
på ett ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Ja
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4. Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att
styra och följa upp effektiviteten i
äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten?
Hur har de valts ut och hur följs de upp?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

5. Är bakomliggande orsaker till
nettokostnadsavvikelserna identifierade och
hanterade på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Ja

3.2 Rekommendationer

Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi följande
rekommendationer till utbildningsnämnden:

● Vid framtagandet av ny resursfördelningsmodell bör nämnden säkerställa att det skapas
en manual i syfte att minska personberoende.

● Säkerställ att den nya kvalitetsmodellen möjliggör analyser som visar på kopplingen
mellan resurser och kvalitet (effektivitet).

● Jämför utfall av nyckeltal mot strukturellt liknande kommuner snarare än riket för att öka
jämförbarheten vid analys av nämndens verksamheter.
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2022-10-25

Peter Alm
Uppdragsledare

Per Larson
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Knivsta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Bilaga - Förteckning över

granskad dokumentation

i. Styrande dokument, rutiner och riktlinjer

1. Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem

2. Styrmodell för Knivsta kommun KS-2021/196

3. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

4. Riktlinjer för tilläggsbelopp, Skolverket

ii. Kompletterande instruktioner

1. Ansvar och arbetsgång vid underskott
2. Stöd vid framtagande av budget och ekonomisk uppföljning

iii. Nyckeltalsrapporter

1. Framtid Knivsta - Nyckeltalsrapport 2023

2. Nettokostnadsavvikelse SN 18 maj 2021

3. Nettokostnadsavvikelse SN april 2021

4. Nettokostnadsavvikelse SN september 2021

5. Nettokostnadsavvikelse SN oktober 2021

iiii. Övrig dokumentation

1. Framtid i Knivsta  - Verksamhetsperspektiv 2023 med framtidsutblick

2. Förvaltningens yttrande avseende inriktningsbeslutet 2023, Socialnämnden

3. Konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens inriktningsbeslut gällande mål,
uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för Socialnämndens verksamheter
2022-2025

4. Socialnämndens verksamhetsberättelse årsbokslut 2019

5. Resursfördelningsmodell Styrkort Grundskola 2021

6. Verksamhetsberättelse- och bokslut för Utbildningsnämnden 2021

7. Verksamhetsplan 2022 för Socialnämnden
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Styrkort 1 Central förvaltning 2023 Förskola
Tkr

2023 2022 Beskrivning Förändring Ansvar

Antal barn 1 305 1 322 -1,3%

Á-pris 143,533 137,888 4,1%

Intäkter 2023 2022 Förändring

Kommunbidrag 187 998 182 288 3,1% 940            

Flytt av medel till grundskola för minskad hyreskostnad Brännkärr -687 940            

Barnomsorgsavgifter 18 200 17 400 Fil "Underlag styrkort 2023…" 4,6% 940            

Övriga intäkter - Moms 5 068 4 156 Återsökt moms fristående, från styrkort 2. 21,9% 940            

Övriga intäkter - Försäljning av platser till andra kommuner 1 050 1 000 Fil  "Underlag styrkort 2023...". 5,0% 940            

Övriga intäkter - Migrationsverket 0 0 Medel för t ex papperslösa och asylsökande. 940            

A. Summa intäkter 211 629 204 844 3,3% 940            

Kostnader 2023 2022 Förändring

Myndighet

Förvaltning:

Kostnader kopplade till nya medel för tillsyn förskolor N/A 640
2022: Kostnader i samband med nya medel för tillsyn förskolor efter att 

verksamhetscontroller slutat. 

Förvaltningskostnad 1 640 1 413
Lönekostnader admin-personal ansvar 940, andel av lönekostnad förvaltningsekonom, 

upphandlare och jurist. Fil "Förvaltningskostnad 2023". 16,1% 940

Förvaltn.ledning + verksamhetschef fsk 550 538
 Andel av lönekostnad förvaltningschef (27 %) och verksamhetschef (10 %). Fil 

"Förvaltningskostnad 2023". 2,2% 940

Adm Barn i behov av särskilt stöd 109 105 9 % av lönekostnader chef Elevhälsan/BBSS.  Fil "Förvaltningskostnad 2023" 3,8% 944

Kontaktcenter 232 222 "Receptionen": hanterande av ärenden. Fil "Interna tjänster gemensamma förvaltningen" 4,6% 940

2 531 2 918 -13,3%

Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:

Barn i behov av särskilt stöd* 5 747 5 503 Medel för elever i behov av särskilt stld, Fil "EOS Budget 2023" 4,4% 944

Central elevhälsa 1 949 1 842 Kostnader för specialpedagoger och logoped. Fil "Lönekostnader 2023 styrkort 1 & 3". 5,8% 940

Försäkringar 111 105 5,8% 940

Naturskolan 37 35 Eda Naturskola. Förskolebarn studiebesök en gång per år. 4,6% 940

7 844 7 485 4,8%

Övrigt:

Öppna förskolan 690 670 Kostnader för personal öppna förskolan. 3,0% 941XX

Kulturplan 118 115 236 tkr jämt fördelat förskola/skola. 3,0% 940

Övrigt** 286 380 Se nedan -24,7% 940

Pedagogiskt pris 10 10 0,0% 940

Utvecklingskostnad 0 717  Pott för utveckling, finns inget utrymme 2023 -100,0% 940

1 105 1 892 -41,6%

B. Summa centrala kostnader 11 480 12 295 -6,6%

C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2) 200 149 192 549 3,9%

Resultat A-B-C 0 0 0,0%

**Övrigt: Kontogrupp

Forum för samverkan 10 Övriga verksamhetskostnader 940

Annons 10 Övriga verksamhetskostnader 940

Resor 21 Övriga verksamhetskostnader 940

Övrigt inom Övriga verksamhetskostnader (buffert) 63 Övriga verksamhetskostnader 940

IST 103 Främmande tjänster 940

Skatteverket 2 Främmande tjänster 940

Svensk e-identitet 2 Främmande tjänster 940

Övrigt inom främmande tjänster (buffert) 44 Främmande tjänster 940

Telefon 15 Tele-, IT och kommunikation 940

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 15 Förbrukninsinv och material 940
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Styrkort 1 Central förvaltning 2023 Grundskola
Tkr

2023 2022 Beskrivning Förändring Ansvar

Antal elever 3 276 3 230 1,4%

Á-pris 128,21 122,27 4,9%

Intäkter 2023 2022 Förändring

Kommunbidrag inkl 1:1 datorer 419 315 394 934 6,2% 940

Flytt av medel från förskola för ökad hyreskostnad Brännkärr 687 940

Kommunbidrag 1:1 datorer N/A 5 750 1:1 medel ingår i KB from 2023, tidigare söktes det separat och lades till i nämndbudgeten 940

Barnomsorgsavgifter 10 400 9 200 Fil "Underlag styrkort 2023…" 13,0% 940

Statsbidrag nyanlända 1 069 1 000
Fil "Nyanlända fördelning av schablonbidrag 2023".  Schablonersättning för kvotflykting som vi 

är skyldiga att ta emot 6,9% 940

Övriga intäkter - Moms 3 695 3 520 Återsökt moms fristående, från styrkort 2. 5,0% 940

Övriga intäkter - Försäljning av platser andra kommuner 5 000 3 500 Fil  "Underlag styrkort 2023...". 42,9% 940

Övriga intäkter - Migrationsverket 0 0 Medel för t ex papperslösa och asylsökande. 940

A. Summa intäkter 440 166 417 904 5,3%

Kostnader 2023 2022 Förändring

Myndighet

Förvaltning:

Förvaltningskostnader 3 155 2 323
Lönekostnader admin-personal ansvar 940, andel av lönekostnad förvaltningsekonom, 

upphandlare och jurist.  Fil "Förvaltningskostnad 2023". 35,8% 940

Förvaltn.ledning 1 002 964
Andel av lönekostnad förvaltningschef (58 %) och verksamhetschef (5 %). Underlag 

"Förvaltningskostnad 2023". 3,9% 940

Adm Elever i behov av särskilt stöd 145 140 12 % av lönekostnader chef Elevhälsan/BBSS. Fil: "Förvaltningskostnad 2023" 3,6% 944

Kontaktcenter 78 111 "Receptionen": hanterande av ärenden. Fil "Interna tjänster gemensamma förvaltningen" -29,7% 940

4 380 3 538 23,8%

Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:

Socioekonomiskt stöd 1 375 1 375 Fast belopp fördelat på ett antal skolor enligt regressionsanalys 0,0% 940

Elever i behov av särskilt stöd* 11 967 11 152 Medel för elever i behov av särskilt stld, Fil "EOS Budget 2023" 7,3% 944

Skolskjutsar 11 905 10 680 Fil "Skolskjutskostnader budget 2023" 11,5% 940

Modersmålsundervisning 4 523 4 275 2023: uppräkning 5,8 % enligt prisindex SKR. 5,8% 940

Fritids obligatorisk särskola 1 156 1 122
Det finns inget speciellt fritids för särskolan utan barnen går på vanliga fritids men med särskild 

peng. Fil "Fritids obligatorisk särskola 2023" 3,0% 940

Förberedelseklass 2 000 1 689
Elever med delvis undervisning i annan grupp för att ge nyanlända de kunskaper de behöver för 

att kunna gå i ordinarie undervisningsgrupp. Fil "Förbredelseklass 2023". 18,4% 940

Försäkringar 256 251 2,0% 940

Naturskolan 117 114 Eda Naturskola. Förskolebarn studiebesök en gång per år. 3,0% 940

Ferieskola 250 0 Kostnader för lovskola som inte täcks av skolmiljars och statsbidrag. 0,0% 940

Förstärkt elevhälsa nyanlända 614 587 Specificerad del av budet för elevhälsa.  Uppräking 4,5% 944

34 163 31 245 9,3%

Övrigt:

Hälsoäventyret 1 074 955 Avser drift av Hälsoäventyret i samarbetsavtal med Region Uppsala. 12,5% 940

Kulturplan 118 115 236 tkr jämt fördelat förskola/skola. 2,6% 940

Pedagogiskt pris 10 10 0,0% 940

Bilpool 50 100 10 tkr vid kontroll av skolskjutsbusshållplatser och 40 tkr Elevhälsa -50,0% 940+944

Övrigt** 1 327 701 Se nedan 89,3% 940

Utvecklingskostnad 0 1 021  Pott för utveckling, finns inget utrymme 2023 -100,0% 940

2 579 2 902 -11,1%

B. Summa centrala kostnader 41 122 37 685 9,1%

C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) 399 044 380 221 5,0%

Resultat A-B-C 0 0 0,0%

**Övrigt: Kontogrupp

Juridiska tjänster 3,15 Främmande tjänster 940

Advania 5 Främmande tjänster 940

Licenser IST 155 Främmande tjänster 940

Sokigo (skolskjutsprogram) 180 Främmande tjänster 940

Selfpoint 20 Främmande tjänster 940

Svensk e-identitet 190 Främmande tjänster 940

Dataprogram JP Infojet 100 Främmande tjänster 940

Skatteverket 8,5 Främmande tjänster 940

Forum för samverkan 30 Främmande tjänster 940

First card 1 Främmande tjänster 940, 94

Webb-baserad projektstyrning (del av kommunlicens) 10 Främmande tjänster 94

Utbildningspolitiskt nätverk 25 Främmande tjänster 94

Annonsering 10 Övriga verksamhetskostnader 940

Resor 30 Övriga verksamhetskostnader 940

Samverkan Uppsala Universitet 40 Övriga verksamhetskostnader 940

Representation 5 Övriga verksamhetskostnader 940

Skolfederation, .SE Stiftelsen för internet infrastruktur 10 Övriga verksamhetskostnader 940

IT-avtal skolintendenter (tidigare 941) 20 Övriga verksamhetskostnader 940

Övrigt 50 Övriga verksamhetskostnader 940

Avtal Ung Företagsamhet 43 Övriga verksamhetskostnader 94

Utbildning (pott) 30 Konsult & bemanning 940

Entreprenader (spec städning mattor Adolfsbergsskolan) 325 Entreprenader 940

Förbrukningsinv och material 2,5 Förbrukningsinv och material 94

Tele-, IT-kommunikation o post 35 Tele-, IT-kommunikation o post 940, 94
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Styrkort 2 Grundbelopp 2023 Förskola
Kr

Grundbelopp
Barn- resp. lokalpeng/år

1-3 år förskola 4-6 år förskola 1-3 år dbv 4-6 år dbv

148 052 103 636 139 431 97 602

7 403 5 182

59 221 41 454 55 773 39 041

88 831 62 182 83 658 58 561

155 455 108 818 139 431 97 602

27 698

Fristående förskolor erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och pedagogisk omsorg 1 % påslag. 

Fristående huvudmän erhåller även 6% momskompensation på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och i förekommande fall tilläggsbelopp.

Uppräkning fsk 1,046 Här är målet att SKR:s pris- och löneuppräkning först läggs och sen ev ytterligare ökning som det finns utrymme för. 5,8 % 2023 pris- och löneuppräkning enligt SKR 

Uppräkning dbv 1,040 Här är målet att KF:s uppräkning läggs (beslut Utbildningsnämnd from 2022) 4 % uppräkning 2023 enligt KF

Total ersättning till kommunala och fristående enheter (barn och lokaler) Kommunala (inkl ej fb) Fristående & externa

1-3 år förskola 4-6 år förskola 1-3 år dbv 4-6 år dbv

1-3 år 

förskola

4-6 år 

förskola 1-3 år dbv 4-6 år dbv

1-3 år 

förskola 4-6 år förskola 1-3 år dbv 4-6 år dbv

27 31 16 18 12 13

576 508 20 18 332 293 0 0 244 215 20 18

684 582 25 22 1 313 394 336 0 0 730 289 246 25 22 582

202 269 159 810 116 724 92 223 85 544 67 588

34 102 579 21 034 456 1 136 656 691 289 19 679 749 12 138 461 0 0 14 422 830 8 895 995 1 136 656 691 289

60 680 456 36 183 706 2 123 240 1 266 089 35 017 180 20 880 716 0 0 25 663 276 15 302 990 2 123 240 1 266 089

antal barn >50 tim

Ersättning barn Moms-

kompensation 

fristående (6%)

Adm.påslag 

fristående (1-3%)

Ersättning

hyra och 

lokalpeng

Summa

Ersättning

Ersättning 

barn

Moms-

kompensation 

fristående (6%)

Adm.påslag 

fristående (1-

3%)

Ersättning

hyra 

Summa

Ersättning

Ersättning 

barn

Moms-

kompensation 

fristående (6%)

Adm.påslag 

fristående (1-

3%)

Ersättning

lokalpeng

Summa

Ersättning

Total ersättning 157 580 550 5 068 436 2 429 872 35 070 005 200 148 863 87 925 053 N/A N/A 20 251 575 108 176 628 69 655 497 5 068 436 2 429 872 14 818 430 91 972 235

Volymer

Se detaljer i fliken "Volymer ver 2"

Fördelning 2023

Förskola Dagbarnvårdare Förskola Dagbarnvårdare

Kommunala 722 55%

Fristående 510 47                       39% 4%

Externa 25 2%

1 257 47

Antal enligt inriktningsbeslut 1 305

Försäljning 8

Totalt antal barn i förskolor  och dbv i Knivsta 1 313

Förändring 2023/2023
Grundbelopp 2022 Förändring 2023/2022

1-3 år fsk 4-6 år fsk 1-3 år dbv 4-6 år dbv 1-3 år fsk 4-6 år fsk 1-3 år dbv 4-6 år dbv

7 079 4 956 4,6% 4,6%

>15 timmar och ≤50 timmar förskola 56 634 39 644 53 627 37 540 4,6% 4,6% 4,0% 4,0%

≤15 timmar förskola (allmän fsk) 84 952 59 466 80 441 56 308 4,6% 4,6% 4,0% 4,0% (SKR 5,8 %)

141 586 99 110 134 068 93 848

Lokalpeng förskola 23 672 17,0%

Förändring kostnad lokalpeng 4 026 81 326 106

Förändring i antal tjänster 6 963 494 8 844 056 -1 880 562 -3,5 0,0

Fristående fsk - lokalpengens förändring 2 153 910 734 542 1 419 368 2,6

44 355 595

Summa antal barn

34

Summa antal barn

25

496

582

153 132

25 146 770

730

208 947

31 818 210

>50 timmar förskola

antal barn ≤15 tim

Total ersättning År >15 tim och ≤ 50 tim

Vistelsetid

1 121

58

55 897 896

antal barn >15 tim och ≤ 50 tim

Summa antal barn

Vistelsetid

Total ersättning År >50 tim

625

Vistelsetid

Lokalpeng förskola

Grundbelopp

>50 timmar förskola

Total ersättning År ≤15 tim

antal barn >15 tim och ≤ 50 tim

>15 timmar och ≤50 timmar förskola

≤15 timmar förskola (allmän fsk)

Totalt (teoretisk maxersättning)

antal barn >50 tim

100 253 491Total ersättning År ≤15 tim

56 964 980

1 312

362 079

Total ersättning År >15 tim och ≤ 50 tim

Total ersättning År >50 tim

antal barn ≤15 tim

 



 § 8 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - UN-2023/9-1 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : Styrkort 2 grundskola 2023

Styrkort 2 Bidragsbelopp 2023, Grundskola
Kr

Grundbelopp 2023
Elev- resp. lokalpeng/år

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 63 122 77 523 89 770 29 483 13 289 17 893 30 368

Lokalpeng 16 704 19 982 19 982 13 573 13 573

Grundbelopp inkl lokalpeng* 79 826 97 505 109 752 43 056 26 862 17 893 30 368

*Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För fritidshem omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt måltider.

Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet inkl. lokalpeng (1 % påslag för pedagogisk omsorg) och 6% momskompensation på grundbeloppet inkl. lokalpeng och i förekommande fall tilläggsbelopp.

Uppr F samt 1-5 1,028 Här är målet att  alla verksamheter ska få SKR:s pris- och löneuppräkning. Sen läggs ev ytterligare uppräkning som det finns utrymme

Uppr 6-9 1,028

uppr fritidsklubb o sva2 1,028

Uppr fritidshem 1,028 5,8 % 2023 pris- och löneuppräkning enligt SKR 

Beräkning extern ersättning 319 302 2 047 614 1 646 273

Total ersättning till kommunala och fristående grundskolor (elever och lokaler) Kommunala (inkl ej fb) Fristående & externa

F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb

Svenska som 

andraspråk 

(SVA)

Fritidshem ped. 

omsorg F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb

Svenska 

som 

andraspr

åk (SVA)

Fritidshem 

ped. 

omsorg F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb

Svenska som 

andraspråk 

Fritidshem ped. 

omsorg

Antal elever 332               1 696              1 288                   1 186            130                   105                3 Antal elever 278              1 441         1 065      1 005         128            105      0 Antal elever 54             255           223           181           2                  -                   3

Total ersättning elever 20 956 365 131 479 745 115 623 186 34 966 962 1 727 560 1 878 765 94 328 Total ersättning elever 17 547 800 111 711 269 95 604 576 29 630 520 1 700 982 1 878 765 0 Total ersättning elever 3 408 565 19 768 476 20 018 611 5 336 442 26 578 0 94 328

3 316                  2 784      532          

Ersättning 

elever

Adm.påslag 

fristående (3%)

Moms-

kompensation 

fristående (6%)

Ersättning

hyra och 

lokalpeng

Summa

ersättning

Ersättning 

elever

Adm.påslag 

fristående 

(3%)

Moms-

kompensat

ion 

fristående 

(6%)

Ersättning

hyra 

Summa

ersättning

Ersättning 

elever

Adm.påslag 

fristående 

(3%)

Moms-

kompensati

on 

fristående 

(6%)

Ersättning

lokalpeng

Summa

ersättning

Total ersättning 306 726 911 1 847 708 3 695 416 86 774 305 399 044 340 Total ersättning 258 073 912 N/A N/A 73 837 034 331 910 946 Total ersättning 48 652 999 1 847 708 3 695 416 12 937 271 67 133 395

Volymer

Se detaljer i fliken "Volymer ver 2"

Fördelning 2023

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Kommunala 274 1 420 1 050 991 128 105

Fristående 49 204 88 152 0 3

Externa 5 51 135 29 2

Summa 328 1 675 1 273 1 172 130 105 3

Antal enligt inriktningsbeslut 3 276 1 302

Försäljning av platser 4 21 15 14 0 0 0

40

Totalt antal elever i skolor i Knivsta

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

332 1 696 1 288 1 186 130 105 3

3 316

Andelar F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Kommunala 84% 85% 83% 85% 98% 100% 0%

Fristående 15% 12% 7% 13% 0% 0% 100%

Externa 2% 3% 10% 2% 2% 0% 0%

Förändring 2023/2022

2022 F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 61 426 75 441 87 358 28 691 12 932 17 412 29 552

Lokalpeng*** 15 898 19 170 19 170 12 794 12 794

Grundbelopp inkl lokalpeng* 77 324 94 611 106 528 41 485 25 726 17 412 29 552

Förändring F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

Lokalpeng*** 5,1% 4,2% 4,2% 6,1% 6,1%

Grundbelopp inkl. lokalpeng* 3,2% 3,1% 3,0% 3,8% 4,4% 2,8% 2,8%

Förändring i antal tjänster -658 502 -4 398 193 -3 806 758 -990 625 -46 304 -55 580 -9 955 962 14,9

 



 § 8 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - UN-2023/9-1 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : Styrkort 3 förskola 2023

Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2023 Förskola

Tkr

Adm avdrag kommunala enheter 2023 2022 Förändring Beskrivning Ansvar

Förvaltning:

Verksamhetschef förskola 1 028 1 060 -3,0% Del av lönekostnad chef FSK: 90 % tjänstgöringsgrad (övriga 10 % ligger i Styrkort 1) 941

Skolintendenter 269 300 -10,3% Andel av skolintendenters tjänst. Se fil "Förvaltningskostnad 2023". 941

Skoladministratörer 1 378 1 415 -2,6% Skoladmin pga likvärdighet då alla skolor inte har råd med detta. 941

Rektorer 5 980 5 337 12,0% Rektorer och tillägg arbetslagsledare. Se fil "Lönekostnader 2023 styrkort 1 & 3". . 941

Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 177 170 4,3% Kostnader för två verksamhetsutvecklare. Fil "Interna tjänster gemensamma förvaltningen" 907

NTA-administratör 53 51 4,6% Lönekostnader 941

Utvecklingsledare IKT 245 233 5,2% Lönekostnader 941

9 131 8 566 6,6%

Fria nyttigheter kommunala enheter:

Rekrytering 0 0 0,0% Kostnader för rekrytering 941

Kompetensutveckling 200 235 -14,9% Kostnader för kompetensutveckling 941

Unikum 267 252 5,8% Kostnader för Unikum. I Knivsta har inte de fristående Unikum 941

NTA-utbildning 49 46 5,8% Förbrukningsinventarier & material. 941

System vikariehantering 48 45 5,8% TC Time Care 941

Office 365 51 48 5,8% Kostnader för Office 365 941

Resultatbuffert 250 250 0,0% 941

Skolkopieringsavtal 18

Skadegörelser 144 Fast belopp för kostnad för skadegörelse fakturerad från Kommunfastigheter, baserat på ett snitt av 2020-2022. 941

Avskrivningar 0 0 941

1 026 876 17,1%

Intäkter

Statsbidrag minskade barngrupper 0 0 941

0 0 #DIVISION/0!

Totalt 10 156 9 442 7,6%

Återtag kr per barn 13 913 11 486 21,1%

Antal kommunala barn 730 822 -11,2%

2 426 21,1%

Grundbelopp efter avdrag - Kommunala enheter 2023
1-3 år fsk 4-6 år fsk 1-3 år dbv 4-6 år dbv

7 403 5 182

>15 timmar och ≤50 timmar förskola 59 221 41 454 55 773 39 041

74 918 48 269 83 658 58 561

141 542 94 905 139 431 97 602

*I 15-timmarskategorin för fsk är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget

Förändring återtag, kronor 2 426 1 771 321 -3,3 -4,1

Förändring 2023/2022 - Kommunala enheter

1-3 år fsk 4-6 år fsk

7 079 4 956

56 634 39 644

73 466 47 980

137 179 92 579

1-3 år fsk 4-6 år fsk

4,6% 4,6%

4,6% 4,6%

2,0% 0,6%

Vägd total 3,0% 2,3%

Vägt genomsnitt, kommunala enheter 2,7% (SKR 5,8 %)

>15 timmar och ≤50 timmar förskola

>50 timmar förskola

Förändring

2022

≤15 timmar (allmän fsk)

>15 timmar och ≤50 timmar förskola

Totalt (teoretisk maxersättning)

≤15 timmar förskola (allmän fsk)*

>50 timmar förskola

≤15 timmar förskola (allmän fsk)*

Totalt (teoretisk maxersättning)

>50 timmar förskola



 § 8 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - UN-2023/9-1 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : Styrkort 3 grundskola 2023

Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2023 Grundskola

Tkr

Adm avdrag kommunala enheter 2023 2022 Förändring Beskrivning Ansvar

Förvaltning:

Verksamhetschef grundskola 1 151 1 100 4,6% Del av lönekostnad chef GR vid 90 % tjänstgöringsgrad (övriga 5 % ligger i Styrkort 1 samt 5 % styrkort 1 gymnasiet) 942

Skoladministratörer 0 2 960 -100,0% Tidigare skoladministratörer. From 2023 ingen kostnad, enheterna få avgöra om de behöver en skoladministratör  942

Skolintendenter 763 828 -7,9% Andel av skolintendenters tjänst. Se fil "Förvaltningskostnad 2023". 942
Rektorer och biträdande rektorer 8 522 10 811 -21,2% Rektor och tidigare biträdande rektor. From 2023 inte biträdande, enheter får avgöra om de behöver en biträdande rektor 942

Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 177 170 4,3% Kostnader för två verksamhetsutvecklare. Fil "Interna tjänster gemensamma förvaltningen" 907

NTA-administratör 116 111 4,6% Lönekostnader 942

Utvecklingsledare IKT 573 548 4,5% Lönekostnader 942

Specialpedagog 830 790 5,1% Lönekostnader 942

Logoped 379 0 Lönekostnader 942

Skoldatatek 668 723 -7,6% Lönekostnader 942

13 179 18 041 -26,9%

Fria nyttigheter kommunala enheter:

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 805 770 4,5% Kostnader för SYV 94220, 94200

Rekrytering 0 0 0,0% Kostnader för rekrytering 942

Inläst material och alternativa verktyg - BBSS 215 215 0,0% Förbrukningsinventarer/Alternativa verktyg 942

Central elevhälsa 11 596 11 392 1,8% Kostnader för elevhälsa skola 944

Bussar (simskola, bibliotek) 75 75 0,0% 942

Kompetensutveckling 200 0 #DIVISION/0! Kostnader för kompetensutveckling 942

NTA-utbildning 115 109 5,8% Förbrukningsinventarier & material. 942

Unikum 474 450 5,3% Kostnader för Unikum. I Knivsta har inte de fristående Unikum 942

Lärarlöner 40 timmar 220 428 -48,6% Erbjudande för alla att släppa ferietjänst och gå över till semestertjänst > engångspeng och utökning lön. 942

Förstelärare våren 85

Skolkopieringsavtal 227 214 6,1% 942

Adm. system 226 141 60,3% Untis 942

System vikariehantering 66 62 5,8% Time care 942

Office 365 80 76 5,8% Kostnader för Office 365 942

Digital utveckling 220 265 -17,0% NE och Dugga 942

Rektorsutbildning 146 138 5,8% 942

Bilpool 0 0 #DIVISION/0!

Rehab 100 100 0,0% Kostnad som kan uppkomma vid behov 942

Resultatbuffert 750 500 50,0% 942

Skadegörelser 335 Fast belopp för kostnad för skadegörelse fakturerad från Kommunfastigheter, baserat på ett snitt av 2020-2022. 942

Resursplanering Stratsys 300 #DIVISION/0!

16 236 14 935 8,7%

Avskrivningar och ränta:

Avskrivningar+ränta 610 748 -18,4% 50% avseende inventarier vid ny/utbyggnationer. Aktuella enheter får 50 % av värdet av avskrivningarna. Se fil "Avskrivningar styrkort 3 Grundskola 2023"940

610 748 -18,4%

Totalt 30 025 33 724 -11,0%

Återtag kr per elev (genomsnitt) 10 777 12 344 -12,7%

Antal kommunala elever 2 784 2 732 1,9%

-1567

Grundbelopp 2023 efter avdrag - Kommunala enheter

F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp 52 670 67 072 79 318 28 544 13 312 17 893 29 429

För kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget

Varav 1:1 1 735 1 735 1 735

3,3% 43%

1:1 medel ingår i grundpengen men för de kommunala enheterna bryts 1:1 medel ut ur grundpengen för att ge möjlighet till uppföljning av dessa medel. 

Det är en fördel att öronmärka dessa medel eftersom de på sikt kan försvinna och då blir det tydligt att den grundläggande pengen inte minskar

2021 och tidigare år har den öronmärkta pengen till kommunala enheterna varit efter återtag. 

Men from 2022 ges samma belopp gällande 1:1 medel till de kommunal som de fristående för att tydligt visualisera hur mycket medel det är för 1:1

From 2023 ingår 1:1 medel i det totala kommunbidraget för grundskola beslutad av KF, d v s ingen ansökan om medel från KS och tillägg i Nämndbudget

Förändring 2023/2022 - Kommunala enheter

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp 49 551 63 521 75 373 27 638 12 875 17 412 28 499

Förändring grundbelopp 6,3% 5,6% 5,2% 3,3% 3,4% 2,8% 3,3%

Vägt genomsnitt F-9, kommunala enheter 5,5% (SKR 5,8 %)

Förändring peng kronor per elev 3 118 3 551 3 945 906 437

Förändring i totalt antal kronor 866 917 5 117 309 4 201 569 898 009 55 982

Förändring SKR 2 874 3 684 4 372 1 603 747

Förändring i totalt antal kronor SKR 798 968 5 308 918 4 655 773 1 588 590 95 584

Förändring kronor 67 949 -191 609 -454 204 -690 581 -39 602 -2,0



 § 8 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - UN-2023/9-1 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : Styrkort volymer förskola 2023

Volymer till styrkort 2

1. Utfall för föregående år med antal per fristående, kommunala, externa och försäljning och vistelsetid 2. Andelar räknas fram för föregående år gällande ålder och vistelsetid

Utfall 2022 kommunala och fristående OBS! Visar antal i vardera kategori som summerar till antalet barn, inte som ovan där ett barn kan finnas i alla vistelsetider när man går över 50 timUtfall 2022 kommunala och fristående - fördelning ålder och vistelsetid

1-3 år 4-6 år 1-3 år dbv 4-6 år dbv 1-3 år 4-6 år 1-3 år dbv 4-6 år dbv

> 50 26 32 1 2 > 50 4,0% 5,3% 3,7% 9,5% 2.

> 50 kommunala 16 28 > 50 kommunala 4,4% 7,5%

> 50 fristående 10 4 1 2 > 50 fristående 3,5% 1,7% 3,7% 9,5%

15-50 526 498 22 14 15-50 80,3% 81,9% 81,5% 66,7% 3.

15-50 kommunala 285 299 15-50 kommunala 77,9% 79,9%

15-50 fristående 241 199 22 14 15-50 fristående 83,4% 85,0% 81,5% 66,7%

<15 103 78 4 5 <15 51,9% 48,1% 56,3% 43,8% 1.

< 15 kommunala 65 47 < 15 kommunala 49,5% 50,5%

< 15 fristående 38 31 4 5 < 15 fristående 55,3% 44,7% 56,3% 55,6%

Summa kommunala 366 374 740

Summa fristående 289 234 27 21 571 Kommentar fördelning ålder:

SUMMA 655 608 27 21 1 311 1: Minskad andel 1-3 år (summerat alla vistelsetider) till ca 52 % jämfört med tidigare år (2015-2020) då det var 54 % 1-3 år

Kommentar fördelning vistelsetid:

Utfall 2022 externa 2: Minskad andel som går mer än 50 timmar jämfört med tidigare år (6,1 % 1-3 år och 7,9 % 4-6 år), det var även en minskning i utfallet 2021 så det tyder på att det kan vara en trend att beakta

1-3 år 4-6 år 1-3 år dbv 4-6 år dbv 3: Ökad andel av alla barn som går 15-50 timmar jämfört med tidigare år (78,6 % 1-3 år och 80,4 % 4-6 år)

> 50 0 1

15-50 17 8

<15 0 0 När vi ser att färre går mer än 50 timmar både 2021 och 2022 ändras dessa andelar till styrkort 2023. 

Summa externa 17 9 0 0 26

3: Fördelning tas fram för föregående år på kommunala, fristående och externa 4. Fördelning för aktuellt år tas fram genom samma fördelning som utfall innevarande år och totalt antal från inriktningsbeslut

Utfall 2022 försäljning OBS! Endast ren försäljning, beakta inte migration! Fördelning 2022 Fördelning 2023

1-3 år 4-6 år 1-3 år dbv 4-6 år dbv Förskola Dagbarnvårdare Förskola Dagbarnvårdare Förskola DagbarnvårdareFörskola Dagbarnvårdare

> 50 0 0 Kommunala 740 55% Kommunala 722 55%

15-50 4 4 Fristående 523 48                     39% 4% Fristående 510 47              39% 4%

<15 0 0 Externa 26 2% Externa 25 2%

Summa försäljning 4 4 0 0 8 1289 48 1 258 47

1 337 Antal enligt inriktningsbeslut 1 305

Jämfört med bedömning av volymer i styrkort för 2022 har de kommunalas en lägre andel då 55 % i utfall 2022 men 61 % i styrkort 2022 Försäljning 8

De fristående har istället en högre andel med 43 % i utfall 2021 men 37 % i styrkort för 2022

De externa har 2 % i båda Totalt antal barn i förskolor  och dbv i Knivsta 1 313

5. Antalet barn per ålder tas från befolkningsprognosen för att se ifall andelarna i ålder 1-3 år och 4-6 år ska ändras Samma fördelning på kommunala, fristående och exerna som utfall 2022 används för styrkort 2023

Befolkningsprognos Samma fördelning på åldergrupper används för 2023 som tidigare styrkort då andelen 1-3 år kommer att 

Volymerna är högre än ovan pga att alla barn inte går i förskola öka till 2023 och ligga på samma nivå som 2020 (trots att det sjönk 2021-2022)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fördelningen på vistelsetid ändras till styrkort 2023 då det både 2021 och 2022 har varit en lägre

1-5 år 1 423 1 406 1 415 1 403 1 433 1 487 1 547 andel som går mer än 50 timmar

1 235 234 251 262 271 280 288 Antar samma antal i försäljning (8 st) som 2022

2 262 249 252 269 279 289 299

3 314 277 268 270 287 299 310

4 301 330 296 287 290 309 321

5 311 316 348 315 306 310 329

Andelar

1 17% 17% 18% 19% 19% 19% 19%

2 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19%

3 22% 20% 19% 19% 20% 20% 20%

4 21% 23% 21% 20% 20% 21% 21%

5 22% 22% 25% 22% 21% 21% 21%

Andelar

1-3 år 57% 54% 54% 57% 58% 58% 58%

4-6 år 43% 46% 46% 43% 42% 42% 42%

Andelen 1-3 år var 57 % 2020 för att sedan minska till 54 % 2021 och 2022 men sedan ökar det igen till 57 % 2023 som håller i sig till 2026. 

Att andelen för 2022 är 54 % här men 52 % ovan kan nog bero på att alla barn inte går i förskolan och de som inte går i förskolan är gissningsvis företrädelsevis de små barnen.

Eftersom andelen 1-3 åringar kommer att öka 2023 enligt befolkningsprognosen tyder det på att vi inte ska ändra i antaganden om andelar i styrkorten utan fortsätta med 54 % (motsvarande 57 % här i befolkningsprognosen som har med alla barn, även de som inte är med i förskolan)



 § 8 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - UN-2023/9-1 Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : Styrkort volymer grundskola 2023

Volymer till styrkort 2

1. Utfall för föregående år med antal per fristående, kommunala, externa och försäljning samt kategori

7. Fördelning för aktuellt år tas fram genom samma fördelning som utfall innevarande år per kategori och totalt antal från inriktningsbeslut

Utfall 2021 kommunala, fristående och externa Fördelning 2023

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem 

ped. 

omsorg

Totalt 

antal 

fritids F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshe

m ped. 

omsorg

Totalt 

antal 

fritids

Kommunala 264 1 376 1 012 965 137 94 1 102 Kommunala 274 1 420 1 050 991 128 105 1 120

Fristående 50 180 75 137 3 137 Fristående 49 204 88 152 0 3 152

Externa 7 53 147 30 3 0 33 Externa 5 51 135 29 2 31

Summa 321 1 609 1 234 1 132 140 94 3 1 272 Summa 328 1 675 1 273 1 171 130 105 3 1 302

3 164 1 272 4 533 Antal enligt inriktningsbeslut 3 276 1 302 4 686 65,0%

Andel fritids 65,9% Ökning elever 3,5% Andel fritids 65,0% 3,4%

Ökning fritids 2,3%

Andel svenska 2 3,0% Andel svenska 2 3,2%

Andel ped.omsorg 0,2% Andel ped.omsorg 0,2%

Försäljning av platser 4 20 15 14 Försäljning av platser 4 21 15 14 0 0 0

39 40

Andel försäljning 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

Totalt antal elever i skolor i Knivsta

2. Andelar räknas fram för föregående år F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshe

m ped. 

omsorg

332 1 695 1 289 1 186 130 105 3

Utfall 2021 Fördelning fritidshem + fritidsklubb på kommunala, fristående och externa 3 316

Kommunala 87%

Fristående 11% Fördelning av elever på f-klass, åk 1-5 och åk 6-9 görs enligt fördelning utfall 2022 (per bedömning sep)

Externa 3% Avstämning har gjorts mot befolkningsprognos som visar att fördelningen på åldersgrupperna 2023 mycket väl motsvarar utfallet 2022

Summa 100% Inom f-klass fördelas antalet på kommunala, fristående och externa på samma sätt som utfallet 2022. Och på motsvarande sätt för övriga årskurser

Det totala antalet elever som förväntas på gå fritidshem eller fritidsklubb antas vara 65 % av eleverna i f-klass och åk 1-5 på samma sätt som utfallet 2022

Utfall 2021 Andel fritidshem + fritidsklubb för f-klass och åk 1-5 I styrkorten för 2020 och 2021 gjordes antatande om 67 % på fritidshem/fritidsklubb

Kommunala 67% Eleverna på fritidshem respektive fritidsklubb fördelas sedan på kommunala, fristående, externa fördelas sedan enligt fördelningen i utfallet för 2022

Fristående 60% Antalet elever på svenska 2 antas vara utifrån andel svenska 2 av antalet skolelever 2022 och att alla går på kommunal skola som 2022

Externa 55% Antalet på fritidshem pedagogisk omsorg antas vara samma andel som det var av fritidshem + fritidsklubb 2022 och att alla är inom fristående

Summa 66% Antalet sålda platser antas vara lika stor andel av det totala antalet i varje kategori som 2021 då inte vågar gå på bedömning Anneli för 2022 än

I styrkort för 2021 var det 67 % så utfallet är rimligt

Antagande om inga elever i form av migration, papperslösa osv då vi inte heller räknar med några intäkter för det.

Utfall 2021 Andel fritidshem och fritidsklubb Om det skulle kunna sådana elever och vi därmed får betala ut peng för de får vi antingen migrationsmedel eller extra KB genom volymreglering så att det därmed blir ett nollsummespel och därför görs inget antagande om antal för de 

Kommunala 88% 12%

Fristående 100% 0%

Externa 91% 9%

Summa 89% 11% Tillvägagångssätt för ovan

7.1: Av de totala 3 276 skoleleverna fördelas de på f-klass, åk 1-5 och åk 6-9 enligt samma fördelning som utfall 2022

Inom t ex F-klass fördelas det sen på kommunala, fristående och externa enligt samma fördelning som utfall 2022. På motsvarande sätt för åk 1-5 och 6-9

Utfall 2021 Andel f-klass, åk 1-5 och åk 6-9 7.2: Totala antalet på fritidshem + fritidsklubb antas vara 65 % av antalet i f-klass och åk 1-5 på samma sätt som 2022

Summa 10% 51% 39% Dessa fördelas sen på kommunala, fristående och externa enligt samma fördelning som 2022

Och sen fördelas de på fritidshem och fritidsklubb enligt 2022

3: Fördelning tas fram för föregående år på kommunala, fristående och externa 7.3: Svenska 2 antas ha samma andel av totala antalet skolelever som 2022 och att alla går i kommunal skola

Utfall 2021 kommunala, fristående och externa - fördelning 7.4: Fritidshem pedagogisk omsorg antas ha samma andel av fritidshem + fritidsklubb som 2022 och alla inom fristående

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem 

ped. 

omsorg

Kommunala 82,2% 85,5% 82,0% 85,2% 97,9% 100,0% 0,0%

Fristående 15,6% 11,2% 6,1% 12,1% 0,0% 0,0% 100,0% 8. Antalet elever per ålder tas från befolkningsprognosen för att se ifall andelarna i årskurser ska ändras

Externa 2,2% 3,3% 11,9% 2,7% 2,1% 0,0% 0,0% Befolkningsprognos

Antal

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

JÄMFÖRELSE MED UTFALL INNEVARANDE ÅR 6 325 324 331 363 330 322 327

4. Utfall enligt volymfil gjord i sep innevarande år med antal per fristående, kommunala, externa och försäljning samt kategori 7 320 334 334 342 374 342 335

Utfall 2022 kommunala, fristående och externa 8 346 325 341 341 348 381 349

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem 

ped. 

omsorg

9 308 348 329 344 344 351 384

Kommunala 269 1 394 1 031 973 126 103 10 330 309 350 330 345 344 352

Fristående 48 200 86 149 3 11 295 330 310 350 330 344 344

Externa 5 50 133 28 2 0 12 306 295 330 309 350 329 344

Summa 322 1 644 1 250 1 150 128 103 3 13 311 306 295 330 309 349 328

3 216 1 278 3,2% Andel SVA 4 600 14 297 311 306 295 330 309 349

5. Andelar räknas fram för innevarande år Andel fritids 65,0% 0,2% Andel peg omsorg 15 303 299 313 308 297 332 311

Utfall 2022 kommunala, fristående och externa - fördelning alla kategorier 3 141 3 181 3 239 3 312 3 357 3 403 3 423

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem 

ped. 

omsorg

Kommunala 5,8% 30,3% 22,4% 21,2% 2,7% 2,2% 0,0% Andelar Åk

Fristående 1,0% 4,3% 1,9% 3,2% 0,0% 0,0% 0,1% 6 10,3% 10,2% 10,2% 11,0% 9,8% 9,5% 9,6% F-klass

Externa 0,1% 1,1% 2,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7 10,2% 10,5% 10,3% 10,3% 11,1% 10,0% 9,8% 1
8 11,0% 10,2% 10,5% 10,3% 10,4% 11,2% 10,2% 2

Utfall 2022 Fördelning fritidshem + fritidsklubb på kommunala, fristående och externa 9 9,8% 10,9% 10,2% 10,4% 10,2% 10,3% 11,2% 3

Kommunala 86% 10 10,5% 9,7% 10,8% 10,0% 10,3% 10,1% 10,3% 4

Fristående 12% 11 9,4% 10,4% 9,6% 10,6% 9,8% 10,1% 10,0% 5

Externa 2% 12 9,7% 9,3% 10,2% 9,3% 10,4% 9,7% 10,0% 6

Summa 100% 13 9,9% 9,6% 9,1% 10,0% 9,2% 10,3% 9,6% 7

14 9,5% 9,8% 9,4% 8,9% 9,8% 9,1% 10,2% 8

Utfall 2022 Andel fritidshem och fritidsklubb 15 9,6% 9,4% 9,7% 9,3% 8,8% 9,8% 9,1% 9

Kommunala 89% 11%

Fristående 100% 0% F-klass 10,3% 10,2% 10,2% 11,0% 9,8% 9,5% 9,6%

Externa 93% 7% Åk 1-5 50,9% 51,7% 51,4% 51,5% 51,9% 51,8% 51,5%

Summa 90% 10% Åk 6-9 38,7% 38,1% 38,4% 37,5% 38,3% 38,8% 38,9%

6. Fördelning tas fram för innevarande år på kommunala, fristående och externa Andelarna för de olika årskurserna är väldigt lika 2023 som 2021 och 2022 så därför går jag på samma andel som 2022 och den fördelning som har gjorts ovan

Utfall 2022 kommunala, fristående och externa - fördelning Utfall 2022 Andel f-klass, åk 1-5 och åk 6-9

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem 

ped. 

omsorg Summa 10% 51% 39%

Kommunala 83,5% 84,8% 82,5% 84,6% 98,4% 100,0% 0,0%

Fristående 14,9% 12,2% 6,9% 13,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Externa 1,6% 3,0% 10,6% 2,4% 1,6% 0,0% 0,0%

Väldigt snarlik fördelning aug 2022 som helår 2021

Utfall 2022 Andel fritids, f-klass och åk 1-5

Kommunala 66%

Fristående 60%

Externa 55%

Summa 65%

Väldigt snarlik fördelning aug 2022 som helår 2021

Utfall 2022 Andel f-klass, åk 1-5 och åk 6-9

Summa 10% 51% 39%

Samma fördelning som 2021 så går på detta för 2023
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Dokumentation av styrkort för förskola och grundskola Knivsta kommun 

 

 

INLEDNING 

I detta dokument beskrivs de styrkort som tas fram för förskola respektive grundskola för Knivsta 

kommun varje år. Utbildningsnämndens budget för respektive verksamhet det kommande 

budgetåret ligger till grund för styrkorten. Styrkort 1 avser nämndens intäkter och centrala 

kostnader, styrkort 2 avser lokalkostnader samt bidragsbelopp (barn/elevpeng) och styrkort 3 avser 

centrala funktioner som endast kommunal verksamhet har tillgång till samt peng till kommunala 

enheter. 

 

Resursfördelning sker enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor enligt Skollagen 2020:800 där 

bidrag till fristående huvudmän ges efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till den egna förskolan respektive grundskolan. För förskola se 8 kap §21 Bidrag 

från hemkommunen Förskola och för grundskola se 10 kap §37 Bidrag från Hemkommunen. 

 

STYRKORT 1 

I styrkort 1 specificeras nämndens intäkter och centrala kostnader för förskola respektive grundskola. 

Intäkter är dels det av kommunfullmäktige beslutade kommunbidraget för budgetåret och dels andra 

intäkter som nämnden har i form av t ex barnomsorgsintäkter, momsintäkter och försäljningsintäkter 

för platser sålda till andra kommuner. Centrala kostnader i styrkort 1 är kostnader som kommunen 

har avseende både fristående och kommunal verksamhet som t ex personalkostnader i förvaltningen, 

kostnader för medel avseende barn i behov av särskilt stöd, öppen förskola, skolskjuts, 

modersmålsundervisning, socioekonomiskt stöd mm. Det som återstår av nämndens totala intäkter 

för verksamheten efter de centrala kostnaderna är det som finns för kommunala och fristående 

förskolor respektive grundskolor. 

 

I framtagandet av nytt styrkort 1 för budgetåret kopieras föregående års budget till 

jämförelsekolumnen. Ny beslutad ram samt volym läggs in. Övriga poster uppdateras med aktuell 

prisuppräkning alternativt volymuppräkning. I styrkortet finns beskrivning om vad varje post avser 

och i de fall underliggande material behövs finns hänvisning till det. När alla poster är uppdaterade 

ses det utrymme som finns till fristående och kommunala förskolor/grundskolor som hanteras i 

styrkort 2. Resultatet på styrkort 1 ska bli 0. 

 

STYRKORT 2 

Styrkort 2 visar nämndens lokalkostnader samt bidragsbelopp, sk barn- eller elevpeng. Förskola och 

grundskola har flera bidragsbelopp. För förskola finns det grundbelopp för förskola 1-3 år, förskola 4-

6 år, pedagogisk omsorg 1-3 år och pedagogisk omsorg 4-6 år. Beroende på barnets vistelsetid inom 

förskolan eller pedagogisk omsorg blir bidraget en viss andel av grundbeloppet. För grundskola finns 
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det bidrag för förskoleklass, åk 1-5, åk 6-9, fritidshem, fritidsklubb, svenska som andraspråk och 

fritidshem pedagogisk omsorg.  

 

I styrkort 2 finns en budgeterad volym barn eller elever för respektive kategori. Den totala volymen 

motsvarar volymen enligt Mål och budget beslutad av kommunfullmäktige.  

 

I styrkort 2 visas nämndens lokalkostnader, dels i form av hyreskostnader för kommunens lokaler för 

förskolor respektive grundskolor, och dels i form av lokalpeng till fristående och externa förskolor 

och grundskolor. Lokalpengen avser ersättning för lokalkostnader där ersättningen utgår med en 

lokalpeng per barn eller elev beräknad utifrån kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn 

eller elev. Lokalpengen utgår från självkostnadsprincipen där kommunen inte får ta ut högre avgifter 

än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller, d v s 

kommunens budgeterade kostnader för lokaler är lika med den faktiska kostnaden. Lokalpeng utgår 

inte till pedagogisk omsorg. 

 

I framtagandet av nytt styrkort 2 för budgetåret uppdateras först tabellen med föregående års bidrag 

för respektive kategori samt lokalpeng så att den visar föregående år. Den tabell som finns för 

uppräkning av pengen töms och i och med det är modellen uppdaterad så att grundpengen för nya 

budgetåret visar föregående års bidrag innan några förändringar.  Volymerna justeras sen utifrån de 

beslutade volymerna i Mål och budget. En fördelning av den totala volymen görs på kommunala samt 

fristående och externa samt på de olika kategorierna inom förskola och grundskola. Fördelningen 

görs utifrån fördelning i utfallet tidigare år. För dessa beräkningar används en separat flik i styrkortet 

benämnd ”Volymer”. 

 

Lokalkostnaderna för budgetåret uppdateras genom att dels lägga in kommunens budgeterade 

hyreskostnader för verksamheten och dels ta fram en ny lokalpeng. Lokalpengen tas fram i det 

separata dokumentet ”Lokalpeng 20XX”. I detta dokument räknas lokalpengen per barn respektive 

elev fram genom att lägga in kommunens hyreskostnader (för aktiva lokaler) per lokal samt antalet 

barn/elev i kommunal verksamhet och sedan dividera den totala hyreskostnaden med antalet 

barn/elever i kommunal verksamhet. Det blir då årets lokalpeng per barn/elev. Den framräknade 

lokalpengen per barn/elev läggs in i aktuellt fält i styrkort 2 och den totala lokalpengen till fristående 

och externa räknas då fram automatiskt utifrån antalet barn/elever i fristående och extern 

verksamhet. Denna totala lokalpeng summeras med kommunens hyreskostnad till en total 

lokalkostnad för förskola/grundskola.  

 

De fristående aktörerna erhåller ett tillägg på 3 % av grundbeloppet för att få likvärdiga 

förutsättningar då de kommunala verksamheterna inte själva bekostar viss administration. Det totala 

administrationspåslaget räknas ut automatiskt i styrkort 2 utifrån den totala ersättningen till 

fristående och externa samt lokalpengen. Ett schablonbelopp om 6 % av det totala bidragsbeloppet 

betalas ut till fristående enheter och det räknas automatiskt fram i styrkort 2 utifrån den totala 

ersättningen till fristående och externa samt lokalpengen.  Denna momskompensation läggs med 

motsvarande belopp för momsintäkt på styrkort 1. 
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Efter att volymer, hyreskostnad och lokalpeng har lagts in i styrkort 2 och de automatiska 

beräkningar som gör utifrån detta visas nu en summerad ersättning (kostnader) i styrkort 2. Då 

återstår att räkna upp barn- och elevpengen för budgetåret. Målet bör vara att räkna upp pengen 

enligt SKR:s pristryck (inflation och löneökningar i kommunal sektor) så att pengen räknas upp 

motsvarande de kostnadsökningar som finns. Uppräkningen görs i aktuellt fält för uppräkning. En 

kontroll görs i styrkort 1 om resultatet har blivit 0. Om inte justeras uppräkningen till att resultat 0 

nås.  

 

 

STYRKORT 3 

I styrkort 3 visas intäkter och kostnader för centrala funktioner som endast kommunal verksamhet 

har tillgång till samt den barn- eller elevpeng som finns för kommunala enheter. Exempel på centrala 

kostnader i styrkort 3 är personalkostnader för verksamhetschef, rektorer, förvaltningspersonal samt 

kostnader för system och kompetensutveckling.  

 

I framtagandet av nytt styrkort 3 för budgetåret kopieras föregående års budget till 

jämförelsekolumnen. Alla poster uppdateras med aktuell prisuppräkning eller personalförändringar. I 

styrkortet finns kommentar för vad varje post avser och i vissa fall finns hänvisning till underliggande 

material. Kostnaderna summeras. En beräkning görs av återtaget per barn eller elev, d v s hur mycket 

de centrala kostnadenar är per barn/elev. Det görs genom att lägga in antalet barn i kommunala 

förskolor respektive grundskolor och en kostnad per barn/elev fås då fram. I styrkort 3 visas sedan en 

tabell med vad grundbeloppet för de kommunala enheterna blir per kategori efter avdraget för 

centrala kostnader. Denna tabell räknas ut automatiskt genom bidragsbeloppen från styrkort 2 med 

avdrag för återtaget i styrkort 3. Under detta visas en tabell med förändringen av grundpengen efter 

återtaget från föregående år. Här läggs föregående års siffror in och förändringen ses sedan. Denna 

förändring eller uppräkning av peng kan avvika mot uppräkningen i styrkort 2 beroende på om 

återtaget per barn har ökat eller minskat mot föregående år. För förskola görs avdrag med samma 

belopp för återtag för barn 1-3 år och barn 4-6 år. För grundskola blir återtaget för förskoleklass, åk 

1-5 och åk 6-9 utifrån andelen elever.  

 

BESLUT AV STYRKORT 

Beslut om bidrag för förskola och grundskola samt samtliga styrkort fattas av Utbildningsnämnden på 

sammanträdet i december inför kommande år.  
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Utbildningsnämnden 

KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) och Studie- och yrkesvägledning 
inom SFI (Svenska för invandrare) flyttas från Utbildningsnämnden till 
Socialnämnden 

 

Förslag till beslut 

Utbildningnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för kommunala 
aktivitetsansvaret samt studie- och yrkesvägledning inom SFI från Utbildningsnämnden till 
Socialnämnden samt omfördela medel för detta mellan nämnderna, vilket för år 2023 
motsvarar 680 000 kr.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret genomför en organisatorisk förändring 
som innebär en flytt av resurs för SYV (studie och yrkesvägledare) som jobbar med 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och med SFI (Svenska 
för Invandrare). Denna organisatoriska förändring blir gynnsam för individen som får ett 
samlat stöd och inte splittrat på olika enheter inom kommunen. För en förenklad samordning 
och optimal styrning på helheten föreslås att denna förändring inte bara görs inom 
tjänstemannaorganisationen utan även avseende ansvarsfördelning mellan nämnderna.  
 

Bakgrund 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i 
samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) fastslår skollagen att 
kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar mellan 16 
och 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. 
Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna 
lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på 
eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som 
exempelvis arbete.  

I Knivsta ligger KAA ansvarsmässigt hos Utbildningsnämnden och har organisatoriskt funnits 
inom Sjögrenska gymnasiet sedan starten 2012. Även studie- och yrkesvägledning inom SFI 
(svenska för invandrare) inryms idag hos Utbildningsnämnden. Socialnämnden är i Knivsta 
kommun utsedd att utgöra kommunens arbetslöshetsnämnd enligt Lag om 
arbetslöshetsnämnd och arbetar på olika sätt med arbetsmarknadsåtgärder, bland annat 
med coaching och praktikplatser inklusive samverkan med SFI, Arbetsförmedlingen och 
kommunens arbetsgivare.  

Efter ett samverkansprojekt har Vård- och omsorgskontoret genomfört en omorganisation 
och samlat arbetsmarknadsresurser i den nya enheten Arbetsmarknad och integration (AMI). 
En serie workshops mellan Utbildningskontoret och Vård- och omsorgskontoret har visat att 
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det vore en bättre lösning om KAA finns under AMI eftersom de senare har bättre och större 
möjligheter att lotsa ungdomar ut i arbetspraktik. Vidare så har det stora flertalet ungdomar 
som tillhör målgruppen en problembild som bättre fångas upp av AMI än av Sjögrenska. Vad 
gäller studie- och yrkesvägledning inom SFI är det också ofta nära kopplat till det 
introduktionsarbete och samverkan med arbetsförmedlingen som bedrivs inom Vård- och 
omsorgskontoret. Inom AMI finns arbetsmarknadssekreterare med relationer med 
näringslivet, flyktingsamordnare som jobbar med nyanlända samt en organisatorisk närhet till 
Stegen som är en del av Knivstas socialpsykiatri.  
 
De ekonomiska medlen avser en flytt av SYV (studie och yrkesvägledare) som jobbar med 
KAA-ungdomar och SFI (Svenska för Invandrare). Detta stärker och breddar även 
kompetensen inom AMI då målet är att KAA-ungdomar ska återgå till utbildning alternativt 
arbete/praktik.     
 
Denna organisatoriska förändring blir gynnsam för individen som får ett samlat stöd och inte 
splittrat på olika enheter inom kommunen. Ofta ser en invånare inte skillnad på olika 
organisatoriska enheter inom kommunen utan ser kommunen som en helhet. Genom denna 
förändring kan flera olika behov mötas och därigenom förbättra stödet för individen. För en 
förenklad samordning och optimal styrning på helheten föreslås att denna förändring inte 
bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även avseende ansvarsfördelning mellan 
nämnderna.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För Knivsta kommun är förändringen ett ekonomiskt nollsummespel eftersom både kostnad 
och medel flyttas från Utbildningsnämnden till Socialnämnden.  
Innan ansvarsfördelningen reglerats mellan nämnderna har förvaltningen i avsikt att den 
organisatoriska förändringen finansieras genom ”köp/sälj” mellan Utbildningskontoret och 
Vård- och omsorgskontoret.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjort enligt checklista.  

 

Underlag till beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-25 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelse 

 

Tapio Liimatainen,  

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Det kommunala aktivitetsansvaret berör bland annat barn 16-18 år.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barns bästa är bakgrunden till varför omorganisationen görs och varför förslag lämnas om 
omfördelning av ansvar mellan nämnderna. Genom samlade resurser ges bästa stödet.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga intressekonflikter har identifierats.  

 

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. 

Förslag till beslut minskar inte innehållet i kommunala aktivitetsansvaret och förändrar inte 
heller vilka personer barnen möter.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 10 Öppna sammanträden för utbildningsnämnden 2023-2026 - UN-2023/23-1 Öppna sammanträden för utbildningsnämnden 2023-2026 : Öppna sammanträden för utbildningsnämnden 2023-2026

Sida 1 av 1 

   
 

  

Handläggare 
Stella Vallgårda 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-31 

Diarienummer 
UN-2023/23 

   

 

Utbildningsnämnden 

Öppna sammanträden för utbildningsnämnden 2023-2026 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämndens sammanträden ska vara offentliga under mandatperioden 
2023-2026.  

2. Utbildningsnämndens sammanträden är inte offentliga i de ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i de ärenden där uppgifter omfattas av sekretess.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 25 i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 1 juni 2022, får nämnden besluta om offentliga sammanträden. Beslutet 
kan när som helst ändras av nämnden. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet påverkar inte budget. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-31 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten  

 

 

 

 

 

Tapio Liimatainen, 

Utbildningschef  
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