
 
 
 

KALLELSE 
2019-08-27 

 
 
 
Sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Dag och tid:  Tisdag 3 september, kl. 8.30. 
Plats:   Kommunhuset, sal Kvallsta. 
 
Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta 
meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.  
 
Obs! Slutet sammanträde 
Observera att sammanträdet är slutet under punkterna 4 och 5, eftersom ärendena innebär 
myndighetsutövning. Under denna tid har endast de förtroendevalda och 
föredragande/ansvariga tjänstemän rätt att delta i sammanträdet. 
 
 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2. Justering av protokoll 
 
Förslag: Protokollet justeras den 12 september 2019. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
 
Beslutsärenden 
 
4. Regelbunden tillsyn av Ballongens montessoriförskola 
UN-2019/248 
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-13 
Rapport 2019-08-13 
 
Ansvarig handläggare: Karin Carlsson, verksamhetscontroller 
 
5. Utökande av antalet platser i fristående pedagogisk omsorg, familjedaghemmet 

Äventyrsskogen (Ekoxen dagbarnvårdare) 
UN-2019/413 
 
Tjänsteskrivelse 2019-07-30 
Ansökan 2019-06-03 
 
Ansvarig handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
 
  



 
 
 

6. Ekonomisk uppföljning per juli för utbildningsnämnden 2019 
UN-2019/4 
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-27 
Investeringar, resultatenheter och driftbudget 2019 
 
Ansvarig handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom 
 
7. Revidering av internkontrollplan för kvalitet för utbildningsnämndens 

verksamheter 2019 
UN-2018/12 
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-13 
Reviderad internkontrollplan – förslag 2019-06-05 
 
Ansvarig handläggare: Anna Eriksson, verksamhetscontroller 
 
8. Svar på initiativärende angående ”SFI-språkpraktik” 
UN-2019/380 
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-22 
Ledamotsinitiativ (SD) – Stoppa SFI:s språkpraktik på samtliga förskolor och skolor i Knivsta 
kommun 
 
Ansvarig handläggare: Hans Åhnberg, utbildningschef 
 
9. Informationsärenden 
 

a) Resultatuppföljning läsåret 2018/2019 (Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef 
grundskola) 

b) Pågående skolutvecklingsarbete inklusive digitalisering (Hans Åhnberg, 
utbildningschef) 

c) Personal – rekryteringsrapportering (Hans Åhnberg, utbildningschef) 
d) Aktuellt från förvaltningen (Hans Åhnberg, utbildningschef) 

 
10. Anmälan av delegationsbeslut 
 

- Lista diarieförda delegationsbeslut 2019-06-04–2019-08-26. 
- Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning, 2019-05-16–2019-08-01, Tomas 

Henriksson. 
 

Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas 
på sammanträdet. 
 
 
 
Välkomna 
 
Bengt-Ivar Fransson, ordförande 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Ann Ohlsson Ax Datum UN-2019/413 
administrativ chef 2019-07-30   
 
 
 

  Utbildningsnämnden   
 
 
 
Utökande av antalet platser i fristående pedagogisk omsorg, 
familjedaghemmet Äventyrsskogen (Ekoxen dagbarnvårdare) 
UN-2019/413 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna ett utökande till 10 platser på familjedaghemmet Äventyrsskogen. 
 
Sammanfattning  
 
Familjedaghemmet Äventyrsskogen ansöker om att utöka antalet platser från 6 till 10. 
 
Bakgrund 
 
Familjedaghemmet Äventyrsskogen vill utöka den befintliga barngruppen från sex barn i 
verksamheten till ett maxantal på 10 barn. Samtidigt som gruppen utökas skulle en till person 
anställas. En liten grupp bevaras på så sätt samtidigt som en större flexibilitet ges 
verksamheten. 
 
I SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER rörande Pedagogisk omsorg 
står följande om lokaler samt om barngruppens sammansättning och storlek: 
 

• Huvudmannen bör säkerställa att lokalerna är  
• trygga, säkra och hälsosamma för barn att vistas i, samt  
• utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet, som stimulerar barns 

lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. 
/- - -/ 

• Huvudmannen bör  
• anpassa barngruppens sammansättning och storlek så att det enskilda 

barnets och gruppens behov kan tillgodoses, samt  
• vid utformningen av barngruppen ta hänsyn till faktorer som 

– personalens kompetens,  
– barnens ålder,  
– barn med annat modersmål än svenska, 
– barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, 
– lokalernas storlek och utformning, 
– barnens närvarotider, samt 
– förhållandet mellan personalens egna barn och andra barn i gruppen. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Hans Åhnberg  
Utbildningschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Administrativ chef, Utbildningskontoret 
Ekoxens dagbarnvårdare 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
En ökning med 4 platser innebär 4 barn till på samma yta. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
En bedömning har gjorts att detta inte kommer att påverka barnen negativt. Se bilagor. 
 
 

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 X 

 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 
Uppsala 2019-06-03 
 
 
 
Ansökan om utökning av platser i familjedaghemmet Äventyrsskogen 
 
Ekoxen önskar ansöka om utökat antal platser i hos dagbarnvårdare Bodil Aune som 
har familjedaghemmet Äventyrsskogen på adress Marma 222, Knivsta. 
Bodils verksamhet har varit gång sedan hösten 2018 och det finns efterfrågan på fler 
platser i verksamheten då fler vårdnadshavare frågat efter platser till hösten.  
 
Önskemålet är att utöka till 10 platser och då samtidigt ta in ytterligare en personal 
som heter Lisa Rautiainen i verksamheten och att de då arbetar tillsammans i 
barngruppen. Lisa har tidigare arbetat på förskola i 9 år och har gode erfarenheter av 
att arbeta i barngrupp. Hon är även uppvisat godkända polisregisterutdrag.  
Planen är att ha 8 platser som är fasta och att de två extraplatserna kan användas 
vid överlappningar då tex ett barn slutar i juni men att vårdnadshavare till det nya 
barnet som ska börja önskar start redan i mars etc.  
 
Verksamheten kommer fortsatt vara på Marma 222 men då med 2 personal som 
arbetar tillsammans de tider det är mer än 6 barn i gruppen. Under gemensam tid 
kommer de även att dela upp gruppen i 2 grupper för åldersanpassad verksamhet vid 
tex utflykter. Familjedaghemmet kommer fortsatt att samarbeta med Nyckelpigans 
familjedaghem och även med Ekoxens Funbo-grupp som de gjort tidigare under året. 
Det har gemensam dag 1 dag i veckan då de arbetar utifrån gemensamt pedagogiskt 
temarbete som de följer upp i familjedaghemmet under veckan.  
Äventyrsskogen samarbetar även med övriga gruppen när det gäller vikarier. 
 
Lokalen är väl anpassad för verksamhet för 10 barn då det finns rymliga 
gemensamytor, två våningar med lekrum både uppe och nere. Huset har stor tomt 
med mycket lekmaterial.  
 
 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
 
 
Therese Hörnqvist 
Verksamhetschef 
 
Ekoxen Dagbarnvårdare 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Åsa Zakrisson Datum UN-2019/4 
Förvaltningsekonom 2019-08-27   
 
 
 

  Utbildningsnämnden   
 
 
 
Ekonomisk uppföljning per juli för utbildningsnämnden 2019 
UN-2019/4 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot den ekonomiska uppföljningen per juli för utbildningsnämnden, samt 
 
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämndens ekonomiska helårsprognos per juli uppgår till +820 tkr, en förbättring 
med 670 tkr jämfört med föregående prognos (april). Utbildningsnämnden beräknas således i 
stort sett nå resultatmålet 2019 om 850 tkr. 
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per juli månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Statsbidraget för minskade barngrupper har fallit ut högre än förväntat och totalt sett gör 
förskoleverksamheten därmed ett överskott. Den nya Norrgårdens förskola prognostiserar 
dock ett större underskott under hösten med anledning av färre barn än budgeterat och att 
endast 4 i stället för 5 avdelningar har öppnats. 
 
Kommunens två högstadieskolor prognostiserar ett underskott och så även Alsike skola. 
Anledningarna är flera, det handlar om faktorer såsom färre elever än budgeterat och 
svårigheter att anställa deltidspersonal. Ett centralt överskott som har genererats av bland 
annat statsbidraget för likvärdig skola samt reviderade hyresavtal beräknas dock täcka 
underskottet. 
 
Även Sjögrenska har hittills ett något lägre elevantal till hösten än budgeterat. Det finns dock 
en större osäkerhet kring elevantalet, vilket vanligtvis stabiliseras först i september månad. 
 
Den största förändringen står vuxenutbildningen för. Endast utbildningar och kurser som 
kommunen är skyldig att bevilja enligt lag har beviljats under året, trots detta uppgår 
underskottet till dryga 700 tkr. 
 
SFI:s prognos har förbättrats till följd av ett högre statsbidrag – schablonersättning för 
nyanlända - och verksamheten når därmed budget i balans trots att utbildningsnämnden har 
fått avslag på sin begäran om ytterligare medel från KS Prioriterade medel. Avslaget skedde 
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med motiveringen att dessa medel avser utveckling och förändringsarbete, men påverkar 
inte prognosen då summan inte har varit medräknad sedan tidigare. 
 
Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas i form av tidigare beslutat åtgärdspaket samt 
återhållsamhet vad gäller såväl lokalunderhåll som beviljande av kurser inom 
vuxenutbildningen. Dessutom behöver kommunal grundskoleverksamhet gemensamt vidta 
åtgärder motsvarande 500 tkr för att nå redovisad prognos. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
 
Hans Åhnberg  
Utbildningschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en 
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens 
rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som 
leder till kostnadsminskningar som berör barn. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



Utbildningsnämnd 2019
INVESTERINGAR

Projekt

 Beviljad 
investerings-
ram 

Tidplan start-
slut Utfall

Årsprognos 
investering Kommentar

Alsike skola, Inventarier och läromedel 400           Jan-Dec 257 400
Brännskärrsskolan, Inventarier och läromedel 200           Mar-Dec 0 200
Genomförande IT-plan, IT-investeringar 100           Mar-Dec 0 0
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och läro 100           Mar-Dec 12 100
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 600           Mar-Dec 65 300
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 200           Mar-Dec 63 0
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och läromede 75             Mar-Dec 61 75
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel 75             Mar-Dec 4 75
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel 100           Mar-Dec 30 100
Högåsskolan, Inventarier och läromedel 250           Mar-Dec 22 250
Ny skola Alsike Nord, Inventarier och läromedel 4 500        Jan-Dec 2 000 2 500 Adolfsbergsskolan
Segersta skola, Inventarier och läromedel 200           Mar-Dec 200 200
Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel 75             Mar-Dec 0 0
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 75             Mar-Dec 0 0
Ny förskola Kölängen, Inventarier och läromedel 1 400        Mar-Dec 870 1 400 Norrgårdens fsk
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel 200           Mar-Dec 26 100
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 75             Mar-Dec 0 0
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel 75             Mar-Dec 0 0
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 200           Mar-Dec 0 200
Verktygslådan inventarier och läromedel 75             Mar-Dec 23 75
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel 100           Mar-Dec 0 100
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 75             Mar-Dec 0 75
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel 75             Mar-Dec 0 0
IT utrustning, ospecificerat 3 000        Mar-Dec 0 0
Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000        Mar-Dec 0 300

SUMMA Utbildningsnämnden 13 225      3 633  6 450       



 Förskola
Prognos 
juli

Prognos 
april

Prognos 
mars

Prognos 
feb

Verksamhetschef fsk 1 093 894 0 0 0
Hyresbudget 200 000 100 000 200 000 0
Stödverksamhet 1 293 894 100 000 200 000 0

Verktygslådans och Skutans fsk -77 459 0 0 0
Lilla Brännkärr och Trollskogens fsk 0 0 0 0
Lagga och Långhundra fsk 0 0 0 0
Tallbackens och Gredelby fsk 0 0 0 0
V:a Ängby, Diamantens och Citronens fsk 0 0 0 0
Norrgårdens, Tärnans och Högås fsk -403 972 -97 297 -76 459 -99 792
Lustigkulla fsk 90 214 0 0 0

-391 217 -97 297 -76 459 -99 792

Totalt 902 677 2 703 123 541 -99 792

 Grundskola
Prognos 
juli

Prognos 
april

Prognos 
mars

Prognos 
feb

Verksamhetschef skola 1 663 883 850 000 850 000 850 000
Elevhälsan -55 846 -111 048 0 0
Hyresbudget 950 000 1 000 000 400 000 0
Stödverksamhet 2 558 037 1 738 952 1 250 000 850 000

Alsike skola -690 278 0 0 0
Brännkärrsskolan 0 0 0 0
Adolfsbergsskolan -669 953 0 0 0
Thunmanskolan -1 172 548 -1 468 450 -1 392 101 -1 374 980
Ängbyskolan 0 0 0 0
Högåssskolan 0 0 0 0
Segersta skola 0 0 0 0
Lagga och Långhundra skola 0 0 0 0

-2 532 779 -1 468 450 -1 392 101 -1 374 980

Totalt 25 258 270 502 -142 101 -524 980

 Övrigt
Prognos 
juli

Prognos 
april

Prognos 
mars

Prognos 
feb

Fritidsklubb Guldgruvan 0 0 0 0
Sjögrenska Gymnasiet -1 589 161 -1 264 078 -1 286 853 -951 350



Driftbudget 2019 Utbildningsnämnd

DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Årsprognos
2019 2019 Juli 2019 Juli 2019 Juli 2019

Nämnd- och styrelseverksamhet
Kommunbidrag 1 448 1 273 743 743 1273
Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 1 448 1 273 743 713 1273
Resultat 0 0 0 30 0

Pedagogisk verksamhet

 Förskola, barn 1-5 år
Kommunbidrag 205 631 205 910 120 114 120 114 199 682
Intäkter 3 266 6 436 3 754 4 218 8 101
Kostnader 208 897 212 346 123 869 116 065 205 573
Resultat 0 0 -1 8 267 2 210

 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg
Kommunbidrag 381 594 381 066 222 289 222 289 380 615
Intäkter 5 630 19 617 11 443 14 420 24 903
Kostnader 387 224 400 683 233 732 217 278 404 797
Resultat 0 0 0 19 431 721

Grundsärskola
Kommunbidrag 9 635 9 535 5 562 5 562 9 676
Intäkter 112 20 12 11 180
Kostnader 9 747 9 555 5 574 4 881 9 856
Resultat 0 0 0 692 0

 Gymnasieskola, Extern
Kommunbidrag 81 164 80 564 46 996 46 996 86 490
Intäkter 900 2 065 1 205 550 2 159
Kostnader 82 064 82 629 48 200 45 073 88 649
Resultat 0 0 0 2 473 0

 Gymnasieskola, Intern
Kommunbidrag 6 916 6 906 4 029 4 029 6 283
Intäkter 0 0 0 2 560 8 152
Kostnader 6 916 6 906 4 029 8 731 15 886
Resultat 0 0 0 -2 142 -1 451

 Gymnasiesärskola
Kommunbidrag 4 184 4 084 2 382 2 382 5 575
Intäkter 46 50 29 16 30



Driftbudget 2019 Utbildningsnämnd

DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Årsprognos
2019 2019 Juli 2019 Juli 2019 Juli 2019

Kostnader 4 230 4 134 2 412 2 745 5 605
Resultat 0 0 -2 -347 0

 Vuxenutbildning
Kommunbidrag 3 802 3 792 2 212 2 212 3 792
Intäkter 260 1 020 595 931 1 918
Kostnader 4 062 4 812 2 807 3 024 6 446
Resultat 0 0 0 119 -736

 Svenska för invandrare
Kommunbidrag 3 088 3 078 1 796 1 796 3 078
Intäkter 248 824 481 752 1 845
Kostnader 3 336 3 902 2 276 2 784 4 847
Resultat 0 0 1 -236 76

Effektiviseringsbeting -1 930

Summa pedagogisk verksamhet
Kommunbidrag 694 084 694 935 405 380 405 380 695 191
Intäkter 10 462 30 032 17 519 23 458 47 288
Kostnader 704 546 724 967 422 899 400 581 741 659
Resultat 0 0 0 28 257 820

 Nämnden totalt
Kommunbidrag 695 532 696 208 406 123 406 123 696 464
Intäkter 10 462 30 032 17 519 23 458 47 288
Kostnader 705 994 726 240 423 642 401 294 742 932
Resultat 0 0 0 28 287 820
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna Eriksson Datum UN-2018/12 
Verksamhetscontroller 2019-08-13   
 
 

  Utbildningsnämnden 
 
 
Revidering av internkontrollplan för kvalitet för 
utbildningsnämndens verksamheter 2019 
UN-2018/12 
 
Förslag till beslut  
 
Utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna reviderad internkontrollplan för kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 
2019 samt 
 
att anmäla reviderad internkontrollplan för utbildningsnämndens verksamheter 2019 till 
kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen planerar för införande av ett digitalt styr- och ledningssystem i Knivsta 
kommun. Med anledning av detta föreslås samtliga nämnders interkontrollplaner revideras 
för att ge utrymme för implementeringen av systemet.  
 
Bakgrund  
 
Under de senaste åren har ett arbete pågått med att undersöka möjligheterna till införande 
av ett digitalt styr- och ledningssystem i Knivsta kommun, vilket majoriteten svenska 
kommuner använder sig av idag i syfte att sammanföra och strukturera styrningen med en 
gemensam koppling mellan mål och ekonomi i samtliga nämnder och verksamheter. Ett 
system där arbetet med internkontroll, ekonomi, statistik, synpunkter- och klagomål, 
målarbete, enkätverktyg m.m. samlas, möjliggör en likvärdig kvalitet i verksamhetsplaner, 
verksamhetsberättelser, uppföljningar och prognoser samt kvalitetssäkrade och 
tidsbesparande processer. Upphandling av ett sådant system är nu slutförd och ett projekt 
för att implementera det nya systemet påbörjas. I samband med införande ses även styr- och 
lednings- samt internkontrollprocesserna över.  
 
För att undvika en situation där ett kostsamt system köps in utan att komma till användning 
har förvaltningen tagit del av best practice – goda exempel från andra kommuner med 
liknande erfarenheter av införande av ett digitalt styr- och ledningssystem. En lärdom som 
dragits är att en förutsättning för att systemets införande ska bli effektivt är avsättande av 
tillräckliga personella resurser för dess implementering.  
 
Förvaltningen bedömer att det kommer krävas personella resurser på flera håll i 
organisationen, bland annat i verksamhetscontrollergruppen, till en omfattning av cirka en 
tredjedel av dess arbetstid under hösten-vintern 2019/2020.  
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Detta innebär att ett behov av prioritering bland uppdragen/kontrollområdena i nämndernas 
internkontrollplaner har uppstått. Samtliga nämnders internkontrollplaner föreslås därför 
revideras för att ge utrymme för arbetet med implementering av det nya systemet. 
 
För respektive nämnd och kommunstyrelsen innebär detta mer specifikt;  
 

• Bygg- och miljönämndens kontrollområde Korruption och mutor utförs i mån av tid. 
• Kommunstyrelsens kontrollområde Arbetsmiljö och kompetensförsörjning vid 

omställning utförs i mån av tid. 
• Samhällsutvecklingsnämndens kontrollområde Planering av samhällsservice utförs i 

mån av tid och kontrollområdet Dialog samhällsbyggande anses utfört i och med KS-
2019/342, Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – 
medborgardialog, 2019-04-12 samt KS-2019/249, Utredning av etablerandet av ett 
medborgarråd, 2019-04-29. 

• Socialnämndens kontrollområde Följsamhet av riktlinjer och rutiner utförs i mån av tid. 
• Utbildningsnämndens kontrollområden Kompetensförsörjning samt Digitalisering 

utförs i mån av tid under slutet av 2019 alternativt under 2020, vilket innebär att de 
flertal utvecklingsinsatser som nu genomförs kan ingå när kontrollområdena väl följs 
upp. 

I mån av tid kommer samtliga kontrollområden att utföras enligt ursprunglig plan. Prioritering 
av vilka kontrollområden som ska utföras i det troliga framtida läget med begränsade 
resurser under hösten har gjorts i en sammantagen bedömning av vilka områden som 
bedömts mest angelägna ur en verksamhetssynpunkt.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Hans Åhnberg 
Utbildningschef  
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten  
Kommunstyrelsen  
Verksamhetscontroller 

  



Sida 3 av 3 

 
 

 

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 













 
    UN-2018/12 

 
 

 
 
 

                                                           
4 Kontrollområdet har inte lagts till i planen då området är för omfattande att följas upp av tjänsteperson inom 
förvaltningen. 

Kontrollområde/Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Samlad risk 

Kontrollområde: Kompetensförsörjning 
 
Kontrollmoment:  Att förskola, skola, 
fritidsklubb, fritidshem, ungdomsverksamhet 
och kulturskolan har kompetent och behörig 
personal. 
 

4 4 16 

Kontrollområde: Gruppstorlekar fritidshemmet 
 
Kontrollmoment:  Att fritidshemmets 
barngrupper är i nivå med det som krävs för 
att stimulera barnens utveckling och lärande.  
 

3 4 12 

Kontrollområde: Digitalisering 
 
Kontrollmoment:  Att kommunens förskolor 
och skolor har utrustning och förutsättningar 
för att bedriva en kvalitativ undervisning, 
trots kommunens övergripande 
organisationsförändringar inom IT. 
 

4 4 16 

Kontrollområde: Lokalkostnader4 
 
Kontrollmoment: Att höga kostnader i 
nyproduktion- inte leder till att elevpengen 
blir mer lokal och mindre undervisning. 
 

4 4 16 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Hans Åhnberg Datum UN-2019/380 
Utbildningschef 2019-08-22   

   
Utbildningsnämnden  

 
 

 

Svar på initiativärende angående ”SFI-språkpraktik” 
UN-2019/380 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att avslå initiativärendet. 
 

Sammanfattning  
Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2019 inkom ett initiativärende från 
Sverigedemokraterna Knivsta med syftet att stoppa SFIs språkpraktik på samtliga förskolor 
och skolor i Knivsta. 
Frågeställningen som ligger till grund för ärendet lyder ”Hur gör man en bakgrundkontroll på 
en person med uppehållstillstånd som vistats i Sverige under 2 års tid? Skippar vi våra egna 
lagar och utsätter våra barn för onödiga risker?” 
Vid sitt sammanträde den 27 september 2017 beslutade fullmäktige att samtliga nämnder 
ska erbjuda praktikplatser för nyanlända i respektive nämnds verksamheter.  
I kursplanen för Sfi framgår att utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och 
aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 
Utdrag ut belastningsregistret visas alltid upp för den förskola/skola som tar emot en 
praktikant innan praktiken inleds. 
I enlighet med fullmäktiges beslut samt intentionerna i kursplanen för SFI bedömer 
förvaltningen det som angeläget att Utbildningsnämndens verksamheter fortsatt erbjuder 
språkpraktik för elever vid Vuxenutbildningen. 
 
Bakgrund 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2019 inkom ett initiativärende från 
Sverigedemokraterna Knivsta med syftet att stoppa SFIs språkpraktik på samtliga förskolor 
och skolor i Knivsta. 
Frågeställningen som ligger till grund för ärendet lyder ”Hur gör man en bakgrundkontroll på 
en person med uppehållstillstånd som vistats i Sverige under 2 års tid? Skippar vi våra egna 
lagar och utsätter våra barn för onödiga risker?” 
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Anledningen till ärendet uppges vara att Utbildningschef Hans Åhnberg inte kunnat klargöra 
för Sverigedemokraterna vilket tillvägagångsätt som används när man gör bakgrunds-
kontroller på Nyanlända som skall ut i praktik. 
 
Vid sitt sammanträde den 27 september 2017 beslutade fullmäktige enligt nedan: 
att samtliga nämnder ska erbjuda praktikplatser för nyanlända i respektive nämnds 
verksamheter 
att samtliga kommunala bolag uppmanas att erbjuda praktikplatser för nyanlända, samt 
att praktikplatsläget ska redovisas till kommunfullmäktige senast den 7 mars 2018. 
 
Beslutet fattades i syfte att underlätta övergången till arbetsmarknaden för nyanlända som är 
bosatta i Knivsta kommun. Som Knivstas största arbetsgivare ansågs kommunen ha 
möjlighet och ett ansvar att bereda plats inom kommunens olika verksamheter för nyanlända 
som behöver en väg in på arbetsmarknaden. Språkpraktik angavs vara ett bra sätt att få 
erfarenhet från en arbetsplats samt att träna språket.  
 
I kursplanen för Sfi framgår följande: 
”Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, 
samhälls- och arbetsliv. Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven 
och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. 
Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med 
förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel arbetslivs- och samhällsorientering, 
validering, praktik eller annan utbildning. Undervisningen måste därför utformas så flexibelt 
som möjligt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer.”  
Utdrag ur belastningsregister visas alltid upp innan praktiken påbörjas vilket 
Vuxenutbildningen bistår den studerande med inför införskaffande.  
 
I enlighet med fullmäktiges beslut samt intentionerna i kursplanen för SFI bedömer 
förvaltningen det som angeläget att Utbildningsnämndens verksamheter fortsatt erbjuder 
språkpraktik för elever vid Vuxenutbildningen. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bilaga 1: Initiativärende från Sverigedemokraterna 
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Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Hans Åhnberg   
Utbildningschef   
 
Beslutet ska expedieras till  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej  

 
Barn och elever kommer att möta språkpraktikanten ute i verksamheten. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ett möte med språkpraktikanten bedöms berika verksamheten och även bidra till fler 
vuxna i verksamheten.  

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 X 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



  

           

           
         

     

               
             

                
    

 

               
               

    

             
              

            
          

  



Lista diarieförda delegationsbeslut 2019‐06‐04‐2019‐08‐26
Färdigst/exp‐datum Dok. nr. Titel Ansvarig person Ärende

2019‐08‐21 UN‐2019/9‐8 Beslut av avropsanmälan, HPV Vaccin enligt det nationella 
barnvaccinprogrammet 2018

Fredrik Söderlind UN‐2019/9 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2019

2019‐08‐21 UN‐2019/9‐7 Beslut om avropsanmälan, Vaccin enligt det nationella 
barnvaccinprogrammet 2018

Fredrik Söderlind UN‐2019/9 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2019

2019‐08‐26 UN‐2019/9‐5 Beslut avropsanmälan HPV Vaccin enligt det nationella 
barnvaccinprogrammet 2018

Fredrik Söderlind UN‐2019/9 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2019

2019‐08‐20 UN‐2019/9‐3 Beslut avropsanmälan Vaccin enligt det nationella 
barnvaccinprogrammet 2018

Fredrik Söderlind UN‐2019/9 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2019

2019‐06‐28 UN‐2019/92‐1 Delegationsbeslut, utökad tid på Hjärtstenens förskola Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2019/92 Delegationsbeslut, utökad tid på Hjärtstenens 
förskola

2019‐06‐28 UN‐2019/285‐1 Delegationsbeslut, utökad tid på Rådjurets familjedaghem Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2019/285 Delegationsbeslut, utökad tid på Rådjurets 
familjedaghem

2019‐06‐28 UN‐2019/297‐1 Delegationsbeslut, utökad tid på Särsta förskola Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2019/297 Delegationsbeslut, utökad tid på Särsta 
förskola

2019‐06‐28 UN‐2019/298‐1 Delegationsbeslut, utökad tid på Särsta förskola Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2019/298 Delegationsbeslut, utökad tid på Särsta 
förskola

2019‐06‐28 UN‐2019/382‐1 Delegationsbeslut om utökad tid på Särsta förskola Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2019/382 Delegationsbeslut om utökad tid på Särsta 
förskola

2019‐06‐28 UN‐2019/384‐1 Delegationsbeslut, utökad tid på S:ta Maria förskola Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2019/384 Delegationsbeslut, utökad tid på S:ta Maria 
förskola

2019‐06‐18 UN‐2019/387‐1 Beslut om rätt till gymnasiesärskola 190618 Anna‐Lena Persbacke UN‐2019/387 Beslut om rätt till gymnasiesärskola


