KALLELSE
2019-11-26

Sammanträde med utbildningsnämnden
Dag och tid:
Plats:

Tisdag 3 december, kl. 8.30.
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 10, 11, 13 och 14a, 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 10 december 2019.
3. Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden
4. Ekonomisk uppföljning per oktober för utbildningsnämnden 2019
UN-2019/4
Tjänsteskrivelse 2019-11-13
Investeringar och resultatenheter, 2019-11-13
Ansvarig handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom
5. Verksamhetsplan och resursfördelning för utbildningsnämnden 2020
UN-2019/625
Tjänsteskrivelse 2019-11-20
Verksamhetsplan 2020 för utbildningsnämnden, förslag 2019-11-20
Resursfördelningsmodell för förskola, förslag 2019-11-20
Resursfördelningsmodell för förskola, med ändringsmarkeringar
Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem, förslag 2019-11-20
Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem, med
ändringsmarkeringar
Internbudget 2020 förskola
Internbudget 2020 grundskola
Ansvariga handläggare: Hans Åhnberg, utbildningschef, och Åsa Zakrisson,
förvaltningsekonom

6. Prislista Sjögrenska gymnasiet 2020
UN-2019/624
Tjänsteskrivelse 2019-11-11
Ersättning 2020 samt IKE 2020, 2019-11-11
Ansvarig handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom
7. Omfördelning av investeringsmedel 2019
UN-2019/626
Tjänsteskrivelse 2019-11-12
Ansvarig handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom
8. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
UN-2019/616
Tjänsteskrivelse 2019-11-17
Förslag till delegationsordning 2019-11-17
Ändringar jämfört med nuvarande delegationsordning
Ansvarig handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef
9. Indragande av rätt till ersättning för busskort vid val av skola inom Knivsta
kommun
UN-2019/605
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Ansvarig handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef
10. Beviljande av bidrag till fristående pedagogisk omsorg, Småhjältarna (C-företaget)
UN-2019/513
Tjänsteskrivelse 2019-11-05
Ansökan med bilagor, inkommen 2019-10-03
Ansvarig handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef
Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på
nämnden.
11. Godkännande av fristående verksamhet, Boängens förskola
UN-2019/546
Tjänsteskrivelse 2019-11-06
Checklista – innehåll i ansökan 2019-11-06
Ansökan med bilagor, inkommen 2019-10-16
Ansvarig handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef

Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på
nämnden.
12. Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2020
UN-2019/653
Tjänsteskrivelse 2019-11-25
Intern kontrollplan 2020 för utbildningsnämnden, förslag 2019-11-25
Ansvarig handläggare: Karin Carlsson, verksamhetscontroller
13. Återrapportering av Ballongens montessoriförskolas vidtagna åtgärder efter tillsyn
UN-2019/248
Tjänsteskrivelse 2019-11-08
Återkopplingsrapport oktober 2019
Ansvarig handläggare: Karin Carlsson, verksamhetscontroller
Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på
nämnden.
14. Informationsärenden
a) Oanmäld riktad tillsyn Margarethaskolans förskola (Karin Carlsson,
verksamhetscontroller)
- Underlag: Protokoll 2019-09-02
Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på
nämnden.
b) Idrottshall vid Adolfsbergsskolan (Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef)
c) Lokalplanering (Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef)
d) Aktuellt från förvaltningen (Hans Åhnberg, utbildningschef)
15. Anmälan av delegationsbeslut
-

Lista diarieförda delegationsbeslut 2019-09-24–2019-11-25.
Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning, 2019-09-11–2019-11-15, Christina
Kyhlström.

Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas
på sammanträdet.

Välkomna
Bengt-Ivar Fransson, ordförande

Sida 2 av 3

Vuxenutbildning

3 674

Svenska för invandrare

3 783

Effektiviseringsbeting - 0,5%

3 802

-10

4 849

-1 057

3 088

-10

3 605

-527

-1 930

1 930

Summerat
654 876
695 532
763
696 103
192
*Avser lönesatsning från KS:s pott för Aktiv personalpolitik, bokslutsreglering mot volym respektive mot faktisk
kostnad, 1:1-satsningen samt fördelning av effektiviseringsbetinget.
**Avser nettokostnadsprognosen för helåret 2019 jämfört med KF:s budget inklusive eventuella tillägg, avdrag
och omfördelningar av kommunbidrag.

Totalt sett går den kommunala förskoleverksamheten med överskott, men den kommunala
grundskoleverksamheten med underskott.
Faktorer som kan komma att påverka årets slutliga resultat är bland annat att
semesterlöneskulden kan avläsas korrekt först efter årsskiftet, fördelning av återstående
bbss-medel samt kostnader för IT, studiehandledning och modersmål.
Övriga underlag för beslut
Bilaga 1. Uppföljning investeringar
Bilaga 2. Uppföljning resultatenheter
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

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

Utbildningsnämnd 2019

INVESTERINGAR

Projekt

Beviljad
investerings- Tidplan startram
slut
Utfall

Alsike skola, Inventarier och läromedel
Brännskärrsskolan, Inventarier och läromedel
Genomförande IT-plan, IT-investeringar
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och läro
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och läromede
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel
Högåsskolan, Inventarier och läromedel
Ny skola Alsike Nord, Inventarier och läromedel
Segersta skola, Inventarier och läromedel
Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel
Ny förskola Kölängen, Inventarier och läromedel
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel
Verktygslådan inventarier och läromedel
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel
IT utrustning, ospecificerat
Nämndens ofördelade investeringsmedel*
SUMMA Utbildningsnämnden

400
200
100
100
600
200
75
75
100
250
4 500
200
75
75
1 400
200
75
75
200
75
100
75
75
3 000
1 000
13 225

Jan-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Jan-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec
Mar-Dec

345
0
0
88
65
68
66
4
30
108
2 440
200
0
0
1 374
26
0
0
0
0
0
0
0
0
150
4 964

Årsprognos
investering Avvikelse
400
200
0
100
300
200
0
75
100
250
3 000
200
0
0
1 400
100
0
0
200
0
100
75
0
0
150
6 850

Kommentar

0
0
100
0
300
0
75
0
0
0
1 500 Adolfsbergsskolan
0
75
75
0 Norrgårdens fsk
100
75
75
0 Fordonsverkstad
75
0
0
75
3 000
850
6 375

Förskola
Verksamhetschef fsk
Hyresbudget
Stödverksamhet
Verktygslådans och Skutans fsk
Lilla Brännkärr och Trollskogens fsk
Lagga och Långhundra fsk
Tallbackens och Gredelby fsk
V:a Ängby, Diamantens och Citronens fsk
Norrgårdens, Tärnans och Högås fsk
Lustigkulla fsk
Totalt

Grundskola
Verksamhetschef skola
Elevhälsan
Hyresbudget
Stödverksamhet
Alsike skola
Brännkärrsskolan
Adolfsbergsskolan
Thunmanskolan
Ängbyskolan
Högåsskolan
Segersta skola
Lagga och Långhundra skola
Totalt
Övrigt
Fritidsklubb Guldgruvan
Sjögrenska Gymnasiet

Prognos
okt

Prognos
augusti

Prognos
juli

Prognos
april

Prognos
mars

Prognos
feb

1 171 780
500 000
1 671 780

993 914
100 000
1 093 914

1 093 894
200 000
1 293 894

0
100 000
100 000

0
200 000
200 000

0
0
0

10 000
54 000
-20 207
217 149
-84 841
-554 730
110 000
-268 629

10 000
30 000
0
227 958
-212 639
-703 186
110 000
-537 867

-77 459
0
0
0
0
-403 972
90 214
-391 217

0
0
0
0
0
-97 297
0
-97 297

0
0
0
0
0
-76 459
0
-76 459

0
0
0
0
0
-99 792
0
-99 792

1 403 151

556 047

902 677

2 703

123 541

-99 792

Prognos
okt
1 348 833
-127 054
900 000
2 121 779
-542 321
0
-996 651
-911 589
-252 065
-186 065
-56 739
385 000
-2 560 430
-438 651

Prognos
augusti
1 663 169
-76 276
850 000
2 436 893

Prognos
juli
1 663 883
-55 846
950 000
2 558 037

Prognos
april
850 000
-111 048
1 000 000
1 738 952

Prognos
mars
850 000
0
400 000
1 250 000

Prognos
feb
850 000
0
0
850 000

-546 943
-690 278
0
0
0
80 000
0
0
0
0
-922 701
-669 953
0
0
0
-1 092 005 -1 172 548 -1 468 450 -1 392 101 -1 374 980
28 212
0
0
0
0
-166 948
0
0
0
0
76 000
0
0
0
0
360 000
0
0
0
0
-2 184 385 -2 532 779 -1 468 450 -1 392 101 -1 374 980
252 508

25 258

270 502

-142 101

-524 980

Prognos
Prognos
Prognos
Prognos
Prognos
Prognos
okt
augusti
juli
april
mars
feb
-35 274
0
0
0
0
0
-1 475 203 -1 398 898 -1 589 161 -1 264 078 -1 286 853
-951 350
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2019-11-20

Diarienummer
UN-2019/625

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan och resursfördelning för utbildningsnämnden
2020
Förslag till beslut
1. Verksamhetsplanen för utbildningsnämnden 2020 godkänns.
2. Kommunbidrag omfördelas med 600 tkr från förskola och 300 tkr från grundskola till
vuxenutbildning och 300 tkr från förskola och 200 tkr från grundskola till Sjögrenska
gymnasiet 2020.
3. Bidrag för budgetår 2020 fastställs för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt styrkort 2.
4. Resursfördelningen för budgetår 2020 fastställs för förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt
styrkort 1, 2 och 3.
5. Resursfördelningsmodellerna för förskola samt förskoleklass, grundskola och
fritidshem fastställs.
6. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2020 i den av kommunfullmäktige antagna Mål &
budget 2020. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna i budgeten samt
fördelningen av effektiviseringsbetinget.
Ett tillägg på 2 300 tkr har gjorts på grundskolans internbudget då motsvarande summa finns
avsatt i KS:s budget avseende 1:1 för grundskolan. Nämnden räknar därmed med att
summan kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2020 och kommer enheterna tillgodo.
För förskola och grundskola har en internbudget 2020 sammanställts med beräknade bidrag
per barn/elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1, 2 och 3.
Befintliga resursfördelningsmodeller för förskola och grundskola har reviderats.
Bakgrund
Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2020. Nämnden har möjlighet att
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden, förutom från verksamheter som
bokslutsregleras mot faktisk kostnad.
Bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt
pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas innan kalenderårets
början.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Budgeten är anpassad till givna budgetförutsättningar. Utebliven tilldelning från KS:s budget
avseende 1:1 för grundskolan skulle generera ett underskott för nämnden motsvarande de
2,3 miljoner kronorna.
I internbudgetarna (styrkorten) har budgetposterna justerats till förväntad nivå 2020 samt
anpassats utifrån besparingsbeting och övriga besparingsåtgärder.
SKL beräknar ett kostnadstryck i kommunal sektor 2020 på 3,0 procent. Uppräkningen av
barn- och elevpeng är lägre än så, vilket innebär ett effektiviseringskrav.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Verksamhetsplan
Internbudget förskola 2020
Internbudget grundskola 2020
Resursfördelningsmodell förskola 1912
Resursfördelningsmodell grundskola 1912
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomichef

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
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.

Verksamhetsplan 2020 för
Utbildningsnämnden

Antagen av xxx
xx månad 2020

Innehållsförteckning
Övergripande beskrivning av nämndens ansvar ..............................................................3
Verksamhetsförutsättningar .............................................................................................4
Kommunfullmäktiges mål .................................................................................................5
Värde ..........................................................................................................................5
Bo och trivas ...............................................................................................................5
Växa............................................................................................................................6
Nämndens egna mål ........................................................................................................7
Knivstas förskolor ska hålla god kvalité ......................................................................7
Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet. ................................7
Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet....................................................................8
Grundsärskolan ska hålla god kvalitet. .......................................................................8
Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet. .............................................................8
Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet. .................................................................9
Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. .............................9
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden ................................................................... 10
Nämndens uppdrag till kontoren .................................................................................... 11
Ekonomiska förutsättningar ........................................................................................... 12
Ekonomisk uppställning ................................................................................................. 13
Volymer och nyckeltal .................................................................................................... 14
Investeringar .................................................................................................................. 15
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar
Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). Grunden för
verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner.
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Verksamhetsförutsättningar
Utbildningskontoret arbetar utifrån en årlig utvecklingsplan såväl övergripande som lokalt på
respektive förskola/skola. Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt de kommande åren
och för utbildningsnämndens del märks det främst genom ett ökande effektiviseringsavdrag samt
en lägre indexering av kommunbidraget för vissa verksamheter, vilket även det innebär ett
effektiviseringskrav. Barngrupperna i förskolan beräknas i och med detta öka.
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Nämndens uppdrag till kontoren
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Ekonomiska förutsättningar
Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2020 i den av kommunfullmäktige antagna Mål &
budget 2020 (MoB).
De generella förutsättningarna för nämndens budget 2020 är:





Indexering: 1 %
Volymreglering för förskola, grundskola och gymnasium
Ytterligare effektiviseringsavdrag: -2 500 tkr
Ytterligare satsning 1:1: +2 300 tkr

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



600 tkr från förskola och 300 tkr från grundskola till vuxenutbildning
300 tkr från förskola och 200 tkr från grundskola till Sjögrenska gymnasiet. För en
budget i balans krävs dessutom fler elever på det interna gymnasiet samt en prishöjning
på 5 % till andra kommuner.

Ett tillägg på 2 300 tkr har gjorts på i styrkorten för grundskolan (grundskolans internbudget) då
motsvarande summa finns avsatt i kommunstyrelsens budget 2020 avseende 1:1 för grundskolan.
Nämnden räknar därmed med att summan kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2020 och
kommer skolorna tillgodo.
Budgeten innebär ett effektiviseringskrav i förhållande till SKL:s beräknade kostnadstryck på 3,0
procent 2020. Uppräkningen av barnpengen till de kommunala förskolorna landar på 1,6 procent.
Uppräkningen till fristående förskolor blir lägre än så på grund av en sänkning av det avdrag som
görs avseende centralt finansierade funktioner för de kommunala enheterna (”återtaget”).
Ersättningen till dagbarnvårdare sänks och så även lokalpengen till fristående förskolor.
Uppräkningen av elevpengen till de kommunala grundskolorna och fritidshemmen blir 2,0
procent i grundläget och uppräkningen till de kommunala grundskolorna blir 3,2 procent
inklusive tillägget för 1:1. Uppräkningen för fristående verksamhet blir densamma som för
kommunal verksamhet för fritidshem, men lägre för förskoleklass och grundskola (av samma
skäl som ovan nämnda gällande förskolan). Lokalpengen till fristående grundskolor och
fritidshem sänks.
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Volymer och nyckeltal
Volymer:
Förskola: 1 334
Grundskola: 3 166
Gymnasieskola, intern: 53
Gymnasieskola, extern: 833
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Knivsta Kommun

Resursfördelningsmodell
för förskola

Resursfördelningsmodell för förskola
I detta dokument beskrivs den resursfördelning som görs inom förskola och pedagogisk
omsorg. En transperant och tydlig resursfördelningsmodell ger förutsättningar för en dialog
kring resursfördelningen och syftet med beskrivningen är att skapa tydlighet och förståelse
rörande begrepp och de bestämmelser som gäller enligt lag.
Utbildningsnämndens budget för verksamheten det kommande budgetåret ligger till grund för
bidragen.
1. Fristående enheter
Bidrag till fristående förskolor och pedagogisk omsorg beräknas utefter samma grund som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag. Bidraget till enheterna består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp
och/eller övriga ersättningar.

1.1 Grundbelopp
Grundbelopp per barn fastställs årligen av Utbildningsnämnden inför kommande kalenderår.
Grundbeloppet avser ersättning för:
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
1.1.1 Förskola
Grundbeloppet är uppdelat efter ålder och vistelsetid. I tabellen nedan visas förhållandet
mellan grundbeloppet (exkl. tillägg för administration, mervärdesskatt och lokalpeng) för
olika ålders- och vistelsetidskategorier inom förskolan. Exempelvis uppgår bidraget för 1-3åringar som går max 15 timmar per vecka till 60 procent av bidraget för 1-3-åringar som går
mer än 15 timmar men max 50 timmar per vecka.
>15 timmar och >50
Barnets ålder ≤15 timmar ≤ 50 timmar
timmar
1tom3
60 %
100 %
105 %
4tom6
42 %
70 %
73,5 %
Administration
För att fristående och kommunala förskolor ska få likvärdiga förutsättningar erhåller
fristående förskolor ett tillägg på 3 % av grundbeloppet (inkl. lokalpeng). Detta med
anledning av att kommunala förskolor inte själva bekostar viss del av sin administration,
exempelvis lönehantering.
Mervärdesskatt
Ett schablonbelopp om sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i
förekommande fall tilläggsbelopp) betalas ut till fristående enheter.

Lokalkostnader
Fristående enheter erhåller en lokalpeng som avser ersättning för lokalkostnader. Ersättning
utgår med en lokalpeng per barn, beräknad utifrån kommunens genomsnittliga lokalkostnad
per barn i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för
lokalkostnader i stället högst motsvara den fristående huvudmannens faktiska kostnader, om
dessa är skäliga.
1.1.2 Pedagogisk omsorg
Under begreppet pedagogisk omsorg återfinns dagbarnvårdare.

För bidrag till pedagogisk omsorg gäller samma principer som för förskolan, med följande
undantag:
• Lokalpeng utgår inte, i stället ingår en omkostnadsersättning i grundbeloppet
• Administrationstillägg för fristående pedagogisk omsorgsverksamhet uppgår till 1 %
av det totala grundbeloppet
• Dagbarnvårdare erhåller ingen extra ersättning för barn som går mer än 50 timmar per
vecka
När barn tas emot i fristående pedagogisk verksamhet där deras vårdnadshavare arbetar
lämnar inte kommunen ersättning för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra
som har tagits emot.
1.2 Tilläggsbelopp
1.2.1 Barn i behov av särskilt stöd
För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas. Ansökan om
tilläggsbelopp administreras och beslutas av chefen för den centrala elevhälsan i Knivsta
Kommun.

2. Kommunala enheter
Bidrag till kommunala enheter beräknas och fördelas på motsvarande sätt som till fristående
enheter. Inget tillägg görs för administration, mervärdesskatt eller lokalkostnader. Ett avdrag
för centralt finansierade funktioner görs.
3. Övriga bestämmelser
För att en enhet inom Knivsta kommun ska kunna erhålla bidrag ska förskolan eller den
pedagogiska omsorgen vara godkänd av kommunen. Godkännande beviljas av
Utbildningsnämnden i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner.

Bidrag betalas ut med en tolftedel varje månad. Bidrag utbetalas till fristående enheter, dvs.
ingen fakturering sker från enheterna. Fristående enheter fakturerar dock själva annan
kommun för barn som är placerade på enheten, men som är folkbokförda i den andra
kommunen.

Kommunen lämnar inte bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller till mer än en
huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Om barnet tagits
emot i två verksamheter, kommunal eller fristående, lämnar inte kommunen ett samlat
bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en verksamhet. Beslut om hur
bidraget i förekommande fall ska fördelas mellan huvudmännen tas av utbildningschefen.
Kommunen erbjuder att alla som har barn placerade i kommunen betalar barnomsorgsavgift
direkt till kommunen.
4. Rutin för avräkning av antal barn
För att säkerställa att enheterna får ersättning för faktiskt antal inskrivna barn räknas barnen
månadsvis, 10 gånger per år.

Avräkningsdatum
Ersättningen för hel månad (1/12-del av årsbeloppet) tillfaller den enhet som den 15:e i varje
månad har barnet i sin verksamhet. Till grund för ersättningen ligger barnens ålder, vistelsetid
och antal barn vid avräkningsdatumet, se tabellen nedan.
Avräkningsdatum för utbetalning av ersättning
AvräkUtbetalningsdatum fristående enheter*
ningsdatum
15 jan
20 feb
15 feb
20 mars
15 mars 20 april
15 april
20 maj
15 maj
20 juni
15 juni
20 juli, 20 aug (prel. utbet.), 20 sep (prel. utbet.)
15 sep
20 okt (retro aug/sep-utbet.)
15 okt
20 nov
15 nov
20 dec
15 dec
20 jan

Överföringsdatum kommunbidrag
kommunala enheter
31 jan
28 feb
31 mars
30 april
31 maj
30 jun, 31 jul (prel.), 31 aug (prel.)
30 sep (retro jul/aug-överföring)
31 okt
30 nov
31 dec

*Om utbetalningsdatumet infaller på en helg sker utbetalningen vardagen före

Ingen räkning sker i juli och augusti, bland annat p g a osäkra barnantal.
För fristående enheter sker utbetalningen med en månads eftersläpning. Ersättningen som
betalas ut i augusti och september till fristående förskolor kommer preliminärt att baseras på
antalet inskrivna barn i juni och sedan justeras retroaktivt i oktober utifrån
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet barn.
Ersättningen som överförs i juli och augusti till kommunala förskolor kommer preliminärt att
baseras på antalet inskrivna barn i juni och sedan justeras retroaktivt i september utifrån
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet barn.
Administration
Avräkningen görs varje månad av personal på utbildningskontoret, utifrån uppgifter i
kommunens dataregister Extens där alla barn samt vistelsetider finns registrerade. Endast
uppgifter som finns registrerade i Extens vid avräkningsdatumet kan ligga till grund för
utbetalningen. En förutsättning är därför att kommunen får kännedom om vistelsetid i tid –

senast en månad i förväg ska ny vistelsetid anmälas av vårdnadshavare för att de ska vara
införda i systemet. Underlaget till utbetalningen skickas ut till enheterna.
Ersättning utbetalas endast för hela månader. Ett redan utbetalt belopp kommer inte att
justeras utifrån ändringar mellan avräkningarna, om inte synnerliga skäl finns. Om
vistelsetidsavtal saknas för ett barn baseras ersättningen på 15-timmarsvistelse. Vistelsetiden
sätts till 15 h per automatik 1 månad efter syskons födelse.
Uppsägning av plats
Vid flytt till förskola i annan kommun utbetalas ersättningen under uppsägningstiden utifrån
ordinarie räkningar den 15e i månaden och under förutsättning att barnet nyttjar sin plats. Vid
byte inom Knivsta kommun avgörs tilldelningen av placeringsdatumet, d v s ersättningen
tillfaller den enhet där barnet är placerat den 15e i månaden.
Nyetablering av verksamhet
Vid nyetablering av verksamhet ska preliminär avstämningslista inlämnas vid närmast
föregående avräkningstillfälle.
När en verksamhet startas upp utbetalas en andel av ersättningen avseende uppstartsmånaden.
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i uppstartsmånaden som verksamheten existerar.
Antalet barn för uppstartsmånaden räknas den 15e i månaden efter uppstarten om uppstarten
sker efter den 15e i månaden.
Verksamhet upphör
Om en verksamhet upphör utbetalas en andel av ersättningen avseende upphörandemånaden.
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i upphörandemånaden som verksamheten fortfarande
kvarstår. Antalet barn för upphörandemånaden räknas den 15e i månaden före upphörandet
om upphörandet sker innan den 15e i månaden.
Verksamhetens ansvar
Verksamheten ansvarar för att korrekta uppgifter om respektive barn (såsom vistelsetid,
uppsägning av plats etc) har inkommit till kommunen vid avräkningsdatumet. När
vårdnadshavare ansöker om plats registreras en kontrakterad tid. Detta är en preliminär
maxtid som barnet har beviljats. Vårdnadshavare ska därefter lämna in ett schema för barnet
och verksamheten måste godkänna schemat. Den genomsnittliga schematiden utgör
vistelsetiden för barnet och det är vistelsetiden som används i de månatliga barnräkningarna
som grund för ersättningen som utbetalas.
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Resursfördelningsmodell för förskola
I detta dokument beskrivs den resursfördelning som görs inom förskola och pedagogisk
omsorg. En transperant och tydlig resursfördelningsmodell ger förutsättningar för en dialog
kring resursfördelningen och syftet med beskrivningen är att skapa tydlighet och förståelse
rörande begrepp och de bestämmelser som gäller enligt lag.
Utbildningsnämndens budget för verksamheten det kommande budgetåret ligger till grund för
bidragen.
1. Fristående enheter
Bidrag till fristående förskolor och pedagogisk omsorg beräknas utefter samma grund som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag. Bidraget till enheterna består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp
och/eller övriga ersättningar.

1.1 Grundbelopp
Grundbelopp per barn fastställs årligen av Utbildningsnämnden inför kommande kalenderår.
Grundbeloppet avser ersättning för:
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
1.1.1 Förskola
Grundbeloppet är uppdelat efter ålder och vistelsetid. I tabellen nedan visas förhållandet
mellan grundbeloppet (exkl. tillägg för administration, mervärdesskatt och lokalpeng) för
olika ålders- och vistelsetidskategorier inom förskolan. Exempelvis uppgår bidraget för 1-3åringar som går max 15 timmar per vecka till 60 procent av bidraget för 1-3-åringar som går
mer än 15 timmar men max 50 timmar per vecka.
>15 timmar och >50
Barnets ålder ≤15 timmar ≤ 50 timmar
timmar
1tom3
60 %
100 %
105 %
4tom6
42 %
70 %
73,5 %
Administration
För att fristående och kommunala förskolor ska få likvärdiga förutsättningar erhåller
fristående förskolor ett tillägg på 3 % av grundbeloppet (inkl. lokalpeng). Detta med
anledning av att kommunala förskolor inte själva bekostar viss del av sin administration,
exempelvis lönehantering.
Mervärdesskatt
Ett schablonbelopp om sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i
förekommande fall tilläggsbelopp) betalas ut till fristående enheter.

Lokalkostnader
Fristående enheter erhåller en lokalpeng som avser ersättning för lokalkostnader. Ersättning
utgår med en lokalpeng per barn, beräknad utifrån kommunens genomsnittliga lokalkostnad
per barn i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för
lokalkostnader i stället högst motsvara den fristående huvudmannens faktiska kostnader, om
dessa är skäliga.
1.1.2 Pedagogisk omsorg
Under begreppet pedagogisk omsorg återfinns dagbarnvårdare och familjenätverk.
För bidrag till pedagogisk omsorg gäller samma principer som för förskolan, med följande
undantag:
• Lokalpeng utgår inte, i stället ingår en omkostnadsersättning i grundbeloppet
• Administrationstillägg för fristående pedagogisk omsorgsverksamhet uppgår till 1 %
av det totala grundbeloppet
• Dagbarnvårdare erhåller ingen extra ersättning för barn som går mer än 50 timmar per
vecka
När barn tas emot i fristående pedagogisk verksamhet där deras vårdnadshavare arbetar
lämnar inte kommunen ersättning för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra
som har tagits emot.
1.2 Tilläggsbelopp
1.2.1 Barn i behov av särskilt stöd
För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas. Ansökan om
tilläggsbelopp administreras och beslutas av chefen för den centrala elevhälsan i Knivsta
Kommun.
1.3 Övriga ersättningar
1.3.1 Socioekonomiskt stöd
Socioekonomiskt stöd fördelas endast enligt tidigare beslut t o m halvårsskiftet 2019.
1.3.2 Uppstartsbidrag
Inför uppstart av en ny enhet eller avdelning utbetalas ett uppstartsbidrag per ny avdelning
under förutsättning att kommunen är i behov av fler platser. Barnen räknas dessutom som
placerade två veckor tidigare än faktiskt placeringsdatum vid räkningarna de två första
månaderna efter uppstart. Dessutom ges för förskola ersättning för upp till tre fler barn per
avdelning (i kategorin 4-6 år, >15h<=50 h) än de som placerats, men maximalt upp till och
med full enhet/avdelning, under de första två månaderna efter uppstart. Beslut om bidrag
fattas av utbildningschefen.
2. Kommunala enheter
Bidrag till kommunala enheter beräknas och fördelas på motsvarande sätt som till fristående
enheter. Inget tillägg görs för administration, mervärdesskatt eller lokalkostnader. Ett avdrag
för centralt finansierade funktioner görs.

Ersättningen som överförs i juli och augusti till kommunala förskolor kommer preliminärt att
baseras på antalet inskrivna barn i juni och sedan justeras retroaktivt i september utifrån
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet barn.
Administration
Avräkningen görs varje månad av personal på utbildningskontoret, utifrån uppgifter i
kommunens dataregister Extens där alla barn samt vistelsetider finns registrerade. Endast
uppgifter som finns registrerade i Extens vid avräkningsdatumet kan ligga till grund för
utbetalningen. En förutsättning är därför att kommunen får kännedom om vistelsetid i tid –
senast en månad i förväg ska ny vistelsetid anmälas av vårdnadshavare för att de ska vara
införda i systemet. Underlaget till utbetalningen skickas ut till enheterna.
Ersättning utbetalas endast för hela månader. Ett redan utbetalt belopp kommer inte att
justeras utifrån ändringar mellan avräkningarna, om inte synnerliga skäl finns. Om
vistelsetidsavtal saknas för ett barn baseras ersättningen till förskolan på 15-timmarsvistelse.
Vistelsetiden sätts till 15 h per automatik 1 månad efter syskons födelse.
Uppsägning av plats
Vid flytt till förskola i annan kommun utbetalas ersättningen under uppsägningstiden utifrån
ordinarie räkningar den 15e i månaden och under förutsättning att barnet nyttjar sin plats. Vid
byte inom Knivsta kommun avgörs tilldelningen av placeringsdatumet, d v s ersättningen
tillfaller den enhet där barnet är placerat den 15e i månaden.
Nyetablering av verksamhet
Vid nyetablering av verksamhet ska preliminär avstämningslista inlämnas vid närmast
föregående avräkningstillfälle.
När en verksamhet startas upp utbetalas en andel av ersättningen avseende uppstartsmånaden.
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i uppstartsmånaden som verksamheten existerar.
Antalet barn för uppstartsmånaden räknas den 15e i månaden efter uppstarten om uppstarten
sker efter den 15e i månaden.
Verksamhet upphör
Om en verksamhet upphör utbetalas en andel av ersättningen avseende upphörandemånaden.
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i upphörandemånaden som verksamheten fortfarande
kvarstår. Antalet barn för upphörandemånaden räknas den 15e i månaden före upphörandet
om upphörandet sker innan den 15e i månaden.
Verksamhetens ansvar
Verksamheten ansvarar för att korrekta uppgifter om respektive barn (såsom vistelsetid,
uppsägning av plats etc) har inkommit till kommunen vid avräkningsdatumet. När
vårdnadshavare ansöker om plats registreras en kontrakterad tid. Detta är en preliminär
maxtid som barnet har beviljats. Vårdnadshavare ska därefter lämna in ett schema för barnet
och verksamheten måste godkänna schemat. Den genomsnittliga schematiden utgör
vistelsetiden för barnet och det är vistelsetiden som används i de månatliga barnräkningarna
som grund för ersättningen som utbetalas.
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Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och
fritidshem
I detta dokument beskrivs den resursfördelning som görs inom förskoleklass, grundskola och
fritidshem inom Knivsta kommun. En transparent och tydlig resursfördelningsmodell ger
förutsättningar för en dialog kring resursfördelningen och syftet med beskrivningen är att
skapa tydlighet och förståelse rörande begrepp och de bestämmelser som gäller enligt lag.
Utbildningsnämndens budget för verksamheten det kommande budgetåret ligger till grund för
bidragen.
1. Fristående enheter
Bidrag till fristående enheter beräknas utefter samma grund som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidraget till enheterna
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp och/eller övriga ersättningar.

1.1 Grundbelopp
Grundbelopp per elev fastställs årligen av Utbildningsnämnden inför kommande kalenderår.
Grundbeloppet för förskoleklass och grundskola avser ersättning för:
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Grundbeloppet för fritidshem avser ersättning för:
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Grundbeloppet är uppdelat efter kategorierna förskoleklass, årskurs 1-5, årskurs 6-9,
fritidshem, fritidsklubb, svenska som andraspråk samt pedagogisk omsorg som erbjuds i
stället för fritidshem.
Administration
För att fristående och kommunala enheter ska få likvärdiga förutsättningar erhåller fristående
enheter ett tillägg på 3 % av grundbeloppet (inkl. lokalpeng). Detta med anledning av att
kommunala enheter inte själva bekostar viss del av sin administration, exempelvis
lönehantering. Administrationstillägg för fristående pedagogisk omsorg uppgår till 1 % av det
totala grundbeloppet.
Mervärdesskatt
Ett schablonbelopp om sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i
förekommande fall tilläggsbelopp) betalas ut till fristående enheter.

Lokalkostnader
Fristående enheter erhåller en lokalpeng som avser ersättning för lokalkostnader. Ersättning
utgår med en lokalpeng per elev, beräknad som kommunens genomsnittliga lokalkostnad per
elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för
lokalkostnader i stället högst motsvara den fristående huvudmannens faktiska kostnader, om
dessa är skäliga. Lokalpeng utgår inte till pedagogisk omsorg.
1.2 Tilläggsbelopp
1.2.1 Elever i behov av särskilt stöd (BBSS)
För elever med omfattande behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas. Ansökan om
tilläggsbelopp administreras och beslutas av chefen för den centrala elevhälsan i Knivsta
Kommun. I grundbeloppet ingår en summa som avser elever i behov av särskilt stöd.
1.2.2 Modersmålsundervisning
Tilläggsbelopp lämnas för elever som erbjuds modersmålsundervisning.
1.3 Övriga ersättningar
1.3.1 Socioekonomiskt stöd
För att belysa strukturella skillnader mellan Knivstas samtliga grundskolor genomförs en
statistisk regressionsanalys vartannat år där förväntad risk att inte uppnå målen i årskurs 9
skattas utifrån bakgrundsvariabler såsom invandringsbakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå
etc. De tre enheter med högst förväntad risk att eleverna inte uppnår målen i årskurs 9 får del
av de socioekonomiska resurserna.
Resurserna fördelas med stöd av två principer. Den första delen sätts till 70 procent av
resurserna och fördelas efter antalet elever i de berörda grundskolorna. Den andra delen utgör
30 procent av medlen och fördelas i enlighet med indexnivån.
2. Kommunala enheter
Bidrag till kommunala enheter beräknas och fördelas på motsvarande sätt som till fristående
enheter. Inget tillägg görs för administration, mervärdesskatt eller lokalkostnader. Ett avdrag
för centralt finansierade funktioner görs.
3. Övriga bestämmelser
Bidrag betalas ut med en tolftedel varje månad. Bidrag utbetalas till fristående enheter, dvs.
ingen fakturering sker från enheterna. Fristående enheter fakturerar dock själva annan
kommun för elever som är placerade på enheten, men som är folkbokförda i den andra
kommunen.
4. Rutin för avräkning av antal elever
För att säkerställa att skolorna får ersättning för faktiskt antal inskrivna elever räknas eleverna
månadsvis, 10 gånger per år.

Avräkningsdatum
Ersättningen för hel månad (1/12-del av årsbeloppet) tillfaller den enhet som den 15:e i varje
månad har eleven i sin verksamhet, se tabellen nedan. Avräkningen görs för följande
kategorier: Förskoleklass, ÅK 1-5, ÅK 6-9, fritidshem, fritidsklubb och svenska 2.

Avräkningsdatum för utbetalning av ersättning
AvräkningsUtbetalningsdatum fristående enheter*
datum
15 jan
20 feb
15 feb
20 mars
15 mars
20 april
15 april
20 maj
15 maj
20 juni
15 juni
20 juli, 20 aug (prel. utbet.), 20 sep (prel. utbet.)
15 sep
20 okt (retro aug/sep-utbet.)
15 okt
20 nov
15 nov
20 dec
15 dec
20 jan

Överföring kommunbidrag
kommunala enheter
31 jan
28 feb
31 mars
30 april
31 maj
30 jun, 31 jul (prel.), 31 aug (prel.)
30 sep (retro jul/aug-överföring)
31 okt
30 nov
31 dec

*Om avräkninsdatumet infaller på en helg sker avräkningen vardagen efter
**Om utbetalningsdatumet infaller på en helg sker utbetalningen vardagen före

Ingen räkning sker i juli och augusti, bland annat p g a osäkra elevantal.
För fristående enheter sker utbetalningen med en månads eftersläpning. Ersättningen som
betalas ut i augusti och september till fristående grundskolor kommer preliminärt att baseras
på antalet inskrivna elever i juni och sedan justeras retroaktivt i oktober utifrån
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet elever.
Ersättningen som överförs i juli och aug till kommunala grundskolor kommer preliminärt att
baseras på antalet inskrivna elever i juni och sedan justeras retroaktivt i september utifrån
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet elever.
Administration
Avräkningen görs varje månad av personal på utbildningskontoret, utifrån uppgifter i
kommunens dataregister Extens där alla elever finns registrerade. Endast uppgifter som finns
registrerade i Extens vid avräkningsdatumet kan ligga till grund för utbetalningen. En
förutsättning är därför att kommunen får kännedom om ändringar i tid – senast en månad i
förväg ska ändringar anmälas för att de ska vara införda i systemet. Underlaget till
utbetalningen skickas ut till enheterna. Ersättning utbetalas endast för hela månader.
Ersättningen till fritidshem och fritidsklubb upphör per automatik 1 månad efter syskons
födelse.
Uppsägning av fritidsplats
Vid flytt till grundskola i annan kommun utbetalas ersättningen under uppsägningstiden
utifrån ordinarie räkningar den 15e i månaden och under förutsättning att eleven nyttjar sin
plats. Vid byte inom Knivsta kommun avgörs tilldelningen av placeringsdatumet, d v s
ersättningen tillfaller den enhet där eleven är placerad den 15e i månaden.
Uppstart av verksamhet
När en verksamhet startas upp utbetalas en andel av ersättningen avseende uppstartsmånaden.
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i uppstartsmånaden som verksamheten existerar.
Antalet elever för uppstartsmånaden räknas den 15e i månaden efter uppstarten om uppstarten
sker efter den 15e i månaden.

Verksamhet upphör
Om en verksamhet upphör utbetalas en andel av ersättningen avseende upphörandemånaden.
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i upphörandemånaden som verksamheten fortfarande
kvarstår. Antalet elever för upphörandemånaden räknas den 15e i månaden före upphörandet
om upphörandet sker innan den 15e i månaden.
Verksamhetens ansvar
Verksamheten ansvarar för att korrekta uppgifter om respektive elev inkommit till kommunen
vid avräkningsdatumet.

Knivsta Kommun

Resursfördelningsmodell
för förskoleklass,
grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och
fritidshem
I detta dokument beskrivs den resursfördelning som görs inom förskoleklass, grundskola och
fritidshem inom Knivsta kommun. En transparent och tydlig resursfördelningsmodell ger
förutsättningar för en dialog kring resursfördelningen och syftet med beskrivningen är att
skapa tydlighet och förståelse rörande begrepp och de bestämmelser som gäller enligt lag.
Utbildningsnämndens budget för verksamheten det kommande budgetåret ligger till grund för
bidragen.
1. Fristående enheter
Bidrag till fristående enheter beräknas utefter samma grund som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidraget till enheterna
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp och/eller övriga ersättningar.

1.1 Grundbelopp
Grundbelopp per elev fastställs årligen av Utbildningsnämnden inför kommande kalenderår.
Grundbeloppet för förskoleklass och grundskola avser ersättning för:
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Grundbeloppet för fritidshem avser ersättning för:
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Grundbeloppet är uppdelat efter kategorierna förskoleklass, årskurs 1-5, årskurs 6-9,
fritidshem, fritidsklubb, svenska som andraspråk samt pedagogisk omsorg som erbjuds i
stället för fritidshem.
Administration
För att fristående och kommunala enheter ska få likvärdiga förutsättningar erhåller fristående
enheter ett tillägg på 3 % av grundbeloppet (inkl. lokalpeng). Detta med anledning av att
kommunala enheter inte själva bekostar viss del av sin administration, exempelvis
lönehantering. Administrationstillägg för fristående pedagogisk omsorg uppgår till 1 % av det
totala grundbeloppet.
Mervärdesskatt
Ett schablonbelopp om sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i
förekommande fall tilläggsbelopp) betalas ut till fristående enheter.

Lokalkostnader
Fristående enheter erhåller en lokalpeng som avser ersättning för lokalkostnader. Ersättning
utgår med en lokalpeng per elev, beräknad som kommunens genomsnittliga lokalkostnad per
elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för
lokalkostnader i stället högst motsvara den fristående huvudmannens faktiska kostnader, om
dessa är skäliga. Lokalpeng utgår inte till pedagogisk omsorg.
1.2 Tilläggsbelopp
1.2.1 Elever i behov av särskilt stöd (BBSS)
För elever med omfattande behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas. Ansökan om
tilläggsbelopp administreras och beslutas av chefen för den centrala elevhälsan i Knivsta
Kommun. I grundbeloppet ingår en summa som avser elever i behov av särskilt stöd.
1.2.2 Modersmålsundervisning
Tilläggsbelopp lämnas för elever som erbjuds modersmålsundervisning.
1.3 Övriga ersättningar
1.3.1 Socioekonomiskt stöd
För att belysa strukturella skillnader mellan Knivstas samtliga grundskolor genomförs en
statistisk regressionsanalys vartannat år där förväntad risk att inte uppnå målen i årskurs 9
skattas utifrån bakgrundsvariabler såsom invandringsbakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå
etc. De tre enheter med högst förväntad risk att eleverna inte uppnår målen i årskurs 9 får del
av de socioekonomiska resurserna.
Resurserna fördelas med stöd av två principer. Den första delen sätts till 70 procent av
resurserna och fördelas efter antalet elever i de berörda grundskolorna. Den andra delen utgör
30 procent av medlen och fördelas i enlighet med indexnivån.
2. Kommunala enheter
Bidrag till kommunala enheter beräknas och fördelas på motsvarande sätt som till fristående
enheter. Inget tillägg görs för administration, mervärdesskatt eller lokalkostnader. Ett avdrag
för centralt finansierade funktioner görs.
3. Övriga bestämmelser
Bidrag betalas ut med en tolftedel varje månad. Bidrag utbetalas till fristående enheter, dvs.
ingen fakturering sker från enheterna. Fristående enheter fakturerar dock själva annan
kommun för elever som är placerade på enheten, men som är folkbokförda i den andra
kommunen.
4. Rutin för avräkning av antal elever
För att säkerställa att skolorna får ersättning för faktiskt antal inskrivna elever räknas eleverna
månadsvis, 10 gånger per år.

Avräkningsdatum
Ersättningen för hel månad (1/12-del av årsbeloppet) tillfaller den enhet som den 15:e i varje
månad har eleven i sin verksamhet, se tabellen nedan. Avräkningen görs för följande
kategorier: Förskoleklass, ÅK 1-5, ÅK 6-9, fritidshem, fritidsklubb och svenska 2.

Antalet elever för uppstartsmånaden räknas den 15e i månaden efter uppstarten om uppstarten
sker efter den 15e i månaden.
Verksamhet upphör
Om en verksamhet upphör utbetalas en andel av ersättningen avseende upphörandemånaden.
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i upphörandemånaden som verksamheten fortfarande
kvarstår. Antalet elever för upphörandemånaden räknas den 15e i månaden före upphörandet
om upphörandet sker innan den 15e i månaden.
Verksamhetens ansvar
Verksamheten ansvarar för att korrekta uppgifter om respektive elev inkommit till kommunen
vid avräkningsdatumet.

Styrkort 1 Central förvaltning 2020 förskola
Tkr

Antal barn
Á-pris

Budget 2020
1 334
146,553

Budget 2019
1 402
146,869

Intäkter
Kommunbidrag
Övriga intäkter
A. Summa intäkter

Budget 2020
195 502
5 250
200 752

Budget 2019
205 910
5 100
211 010

Kostnader
Huvudmannen
Förvaltning:
Förvaltningskostnad
Förvaltn.ledning + verksamhetschef fsk
Adm Barn i behov av särskilt stöd
Kontaktcenter

Budget 2020

Budget 2019

1 417
1 143
97
206
2 863

1 463
1 026
92
206
2 787

0
5 337
0
1 712
91
34
7 174

500
5 502
240
1 678
87
34
8 041

0
655
0
315
10
980

350
649
50
355
10
1 414

11 017

12 243

189 735

198 767

0

0

10
10
20
15
0
60
200

10
10
20
15
40
60
200

Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:
Socioekonomiskt stöd
Barn i behov av särskilt stöd*
Uppstart/Avveckling verksamhet
Central elevhälsa inkl. modersmålsstöd
Försäkringar
Naturskolan
Övrigt:
Omsorg på obekväm tid
Öppna förskolan
Uppdrag Politiken
Övrigt**
Pedagogiskt pris

B. Summa centrala kostnader
C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2)
Resultat A-B-C
**Övrigt:
Forum för samverkan
annons
resor
telefon
Kvalitetsdagar
övrigt
Licens IST, Hypernet
2019-11-26

Styrkort 2 Grundbelopp 2020 förskola
Kr

Grundbelopp 2020
Barn- resp. lokalpeng/år
Vistelsetid
>50 timmar förskola
>15 timmar och ≤50 timmar förskola
≤15 timmar förskola (allmän fsk)
Totalt (teoretisk maxersättning)

1-3 år förskola 4-6 år förskola
6 813
4 769
54 504
38 152
81 755
57 229
143 072
100 150

1-3 år dbv
52 641
78 962
131 603

4-6 år dbv
36 849
55 273
92 122

Lokalpeng förskola
23 336
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.
Ersättning barn

Total ersättning

150 349 894

MomsAdm.påslag
kompensation fristående (1fristående (6%) 3%)
4 200 000

2 000 000

Ersättning
hyra och
lokalpeng
33 185 240

Summa
Ersättning

189 735 134

Förändring 2020/2019
Grundbelopp 2019
Vistelsetid
>50 timmar förskola
>15 timmar och ≤50 timmar förskola
≤15 timmar förskola (allmän fsk)
Lokalpeng förskola

Förändring 2020/2019
1-3 år fsk
6 759
54 074
81 462
24 213

4-6 år fsk
4 732
37 852
57 128

1-3 år dbv
6 759
54 074
81 112
-3,6%

4-6 år dbv
1-3 år fsk 4-6 år fsk
4 732
0,8%
0,8%
37 852
0,8%
0,8%
56 778
0,4%
0,2%

1-3 år dbv 4-6 år dbv
-100,0%
-100,0%
-2,7%
-2,6%
-2,7%
-2,7%

Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2020, förskola
Tkr
Adm avdrag kommunala enheter
Förvaltning:
Verksamhetschef förskola
Skolintendenter
Skoladministratörer
Rektorer
Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg
Mentorer
NTA-administratör
Utvecklingsledare IKT

Budget 2020

Budget 2019

449
327
1 607
5 248
169
10
49
224
8 083

440
440
1 527
5 476
166
10
48
220
8 327

10
235
125
44
43
34
0
250
187
927

0
425
122
43
42
33
100
250
0
1 015

-1 500
-1500

-500
-500

Totalt

7 511

8 842

Återtag kr per barn

9 049

10 036

Fria nyttigheter kommunala enheter:
Rekrytering
Kompetensutveckling
Unikum
NTA-utbildning
System vikariehantering
Office 365
Rehab
Resultatbuffert
Avskrivningar
Intäkter
Statsbidrag minskade barngrupper

Grundbelopp efter avdrag - Kommunala enheter
1-3 år fsk
4-6 år fsk
>50 timmar förskola
6 813
4 769
>15 timmar och ≤50 timmar förskola
54 504
38 152
≤15 timmar förskola (allmän fsk)*
72 706
48 180
Totalt (teoretisk maxersättning)
134 023
91 101
*I 15-timmarskategorin för fsk är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget

Förändring 2020/2019 - Kommunala enheter
Förändring
>50 timmar förskola
>15 timmar och ≤50 timmar förskola
≤15 timmar (allmän fsk)
Vägd total
Vägt genomsnitt, kommunala enheter

1-3 år fsk
0,8%
0,8%
1,8%
1,4%
1,6%

4-6 år fsk
0,8%
0,8%
2,3%
1,7%

Styrkort 1 Central förvaltning 2020 Grundskola
Tkr

Antal elever
Á-pris

Budget 2020
3 166
120,99

Budget 2019
3 140
122,09

Intäkter
Kommunbidrag
Statsbidrag nyanlända
Statsbidrag ferieskola
Övriga intäkter
A. Summa intäkter

Budget 2020
383 070
2 500
0
6 000
391 570

Budget 2019
383 366
1 500
30
5 650
390 546

Kostnader
Huvudmannen
Förvaltning:
Förvaltningskostnader
Förvaltn.ledning
Adm Elever i behov av särskilt stöd
Kontaktcenter

Budget 2020

Budget 2019

2 539
1 183
126
71
3 919

2 593
1 120
120
70
3 903

1 375
10 504
13 668
3 496
233
111
103
565
30 055

1 375
10 216
12 937
2 200
229
110
100
550
27 717

918
1 000
1 786
0
10
590
4 304

900
700
1 730
100
10
754
4 194

38 277

35 814

353 293

354 732

0

0

30
10
30
80
0
100
30
60
250

30
30
30
80
54
100
30
60
340

Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:
Socioekonomiskt stöd
Elever i behov av särskilt stöd*
Skolskjutsar
Modersmålsundervisning
Försäkringar
Naturskolan
Ferieskola
Förstärkt elevhälsa nyanlända
Övrigt:
Hälsoäventyret
Fritids obligatorisk särskola
Förberedelseklass
Uppdrag Politiken
Pedagogiskt pris
Övrigt**

B. Summa centrala kostnader
C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2)
Resultat A-B-C
**Övrigt:
Forum för samverkan
Annons
Telefon
Advania
Kvalitetsdagar
Övrigt
Resor
Konsulter
Licens IST
2019-11-26

Styrkort 2 Bidragsbelopp 2020, Grundskola
Kr

Grundbelopp 2020
Elev- resp. lokalpeng/år
Fritidshem ped.
Fritidshem
Fritidsklubb
Svenska 2
F-klass
År 1-5
År 6-9
omsorg
Grundbelopp exkl. lokalpeng*
55 672
68 374
82 132
26 608
12 407
16 705
27 406
Lokalpeng
15 896
19 285
19 285
13 327
13 327
Grundbelopp inkl lokalpeng*
71 568
87 659
101 417
39 935
25 734
16 705
27 406
*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

Total ersättning till kommunala och fristående grundskolor (elever och lokaler)
Ersättning
elever
Total ersättning

Adm.påslag
MomsErsättning
Summa
fristående (3%) kompensation
hyra och
ersättning
fristående (6%)
lokalpeng
264 772 584
1 750 000
3 300 000
83 470 879
353 293 463

Förändring 2020/2019
Förändring
Grundbelopp exkl. lokalpeng*
Lokalpeng***
Grundbelopp inkl. lokalpeng*

F-Klass
2,3%
-11,1%
-1,0%

År 1-5
2,3%
-9,6%
-0,6%

År 6-9
2,6%
-9,6%
0,0%

Fritidshem
2,0%
-11,9%
-3,1%

Fritidsklubb
2,0%
-11,9%
-5,7%

Svenska 2
2,0%

Fritidshem ped.
omsorg
2,0%

2,0%

2,0%

p.

Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2020, Grundskola
Tkr
Adm avdrag kommunala enheter
Förvaltning:
Verksamhetschef grundskola
Skoladministratörer
Skolintendenter
Rektorer och biträdande rektorer
Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg
NTA-administratör
Utvecklingsledare IKT
Skoldatatek

Budget 2020

Budget 2019

698
2 794
919
9 624
169
107
527
683
15 522

685
2 472
1 390
9 512
167
81
517
670
15 494

740
40
265
10 796
75
85
500
10
105
410
0
420
195
136
60
73
80
135
100
500
14 725

725
80
300
9 896
60
85
800
10
103
384
0
556
180
133
59
72
80
135
100
500
14 258

Totalt

1 000
1 000
31 247

1 090
1 090
30 842

Återtag kr per elev (genomsnitt)

11 703

11 849

Fria nyttigheter kommunala enheter:
Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Rekrytering
Inläst material och alternativa verktyg - BBSS
Central elevhälsa
Bussar (simskola, bibliotek)
Förstelärare
Kompetensutveckling
Mentorer
NTA-utbildning
Unikum
Ny verksamhet/Avveckling verksamhet
Lärarlöner 40 timmar
Skolkopieringsavtal
Adm. system
System vikariehantering
Office 365
Digital utveckling
Rektorsutbildning
Rehab
Resultatbuffert
Avskrivningar och ränta:
Avskrivningar+ränta

Grundbelopp efter avdrag - Kommunala enheter
F-Klass
År 1-5
År 6-9
Fritidshem
Grundbelopp
44 298
57 000
70 759
25 698
För kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget

Fritidsklubb
Svenska 2
12 407
16 705

Fritidshem ped. omsorg
26 496

Fritidsklubb
Svenska 2
2,0%
2,0%

Fritidshem ped. omsorg
2,0%

Förändring 2020/2019 - Kommunala enheter
Förändring grundbelopp
Vägt genomsnitt F-9, kommunala enheter

F-klass
3,3%
3,2%

År 1-5

År 6-9
3,1%

3,2%

Fritidshem
2,0%
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2019-11-11

Diarienummer
UN-2019/624

Utbildningsnämnden

Prislista Sjögrenska gymnasiet 2020
Förslag till beslut
1. Ersättning för Sjögrenska gymnasiet 2020 fastställs enligt bilaga 1
2. Interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet 2020 fastställs enligt bilaga 2
Sammanfattning av ärendet
Ersättningen till Sjögrenska gymnasiet 2020 har räknats upp med i genomsnitt ca 5,6 procent
jämfört med 2019 och IKE har höjts med 5,0 procent.
Bakgrund
Ersättningen till Sjögrenska gymnasiet utgår ifrån utbudet av program samt lokala
förutsättningar såsom hyresnivå etc. Uppräkningen har delvis gjorts möjlig genom att medel
har förts över från budgeten för förskola och grundskola till det interna gymnasiet 2020.
Ekonomisk konsekvensanalys
Den högre uppräkningen innebär att det interna gymnasiet beräknas nå budget i balans
2020, under förutsättning att elevantalet är fortsatt högt. Uppräkningen ska med andra ord
täcka det befintliga underskottet. Ekonomin för det interna gymnasiet är till stor del avhängigt
elevantalet, men även beviljandegraden för statsbidrag från Migrationsverket mm påverkar.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Bilaga 1
Bilaga 2
Beslutet ska skickas till
Akten

Hans Åhnberg
Utbildningschef

Sida 2 av 2

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Uppräkningen beräknas medföra en bibehållen verksamhet jämfört med föregående år.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
En högre uppräkning har gjorts för att inte den befintlig verksamhetsnivån ska påverkas
2020.

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.

Bilaga 1

Ersättning 2020 Sjögrenska gymnasiet, kr

Program
BFFRI/BFPED lärling/IMY/IMV/IMR
FTPER lärling/IMY/IMV/IMR
HAHAN lärling/IMY/IMV/IMR
VOVAR lärling/IMY/IMV/IMR
IMA

IMS språkintroduktion

Grund- Tillägg
Undervisning/e Lokaler/e Övrigt/e belopp/e Moderslev
lev
lev
lev
mål
71 723
111 835
67 649
78 855
144 049
115 808

23 220
23 220
23 220
23 220
23 220
23 220

7 287
7 287
7 287
7 287
7 287
7 287

102 230
142 343
98 157
109 362
174 557
146 315

650
650
650
650
650
650

Tillägg
Programövergripande
förvaltnings- Tillägg
kostnad
resor
4 373
4 373
4 373
4 373
4 373
4 373

2 444
2 444
2 444
2 444
2 444
2 444

Tillägg
aktivitetsansvar
3 820
3 820
3 820
3 820
3 820
3 820

Avdrag
Total
lokaler/el ersättning
ev
2020, år
23 220
23 220
23 220
23 220
23 220
23 220

90 297
130 409
86 223
97 429
162 623
134 382

Total
ersättning
2020, månad

7 525
10 867
7 185
8 119
13 552
11 198

Bilaga 2

IKE 2020, Sjögrenska gymnasiet, kr

Program
BFFRI/BFPED lärling/IMY/IMV/IMR
FTPER lärling/IMY/IMV/IMR
HAHAN lärling/IMY/IMV/IMR
VOVAR lärling/IMY/IMV/IMR
IMA

IMS språkintroduktion

Undervisning/ Lokaler/el Övrigt/ Grundelev
ev
elev
belopp
71 723
111 835
67 649
78 855
144 049
115 808

23 220
23 220
23 220
23 220
23 220
23 220

7 287
7 287
7 287
7 287
7 287
7 287

102 230
142 343
98 157
109 362
174 557
146 315

Tillägg
Modersmål
650
650
650
650
650
650

Programövergripande
IKE 2020
förvaltnings- exkl.
kostnad
adm, år
4 373
4 373
4 373
4 373
4 373
4 373

107 252
147 365
103 179
114 384
179 579
151 338

IKE 2020 IKE 2020
inkl.adm. inkl.adm,
Adm. 3% år
månad
3 218
4 421
3 095
3 432
5 387
4 540

110 470
151 786
106 274
117 816
184 966
155 878

9 206
12 649
8 856
9 818
15 414
12 990
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2019-11-12

Diarienummer
UN-2019/626

Utbildningsnämnden

Omfördelning av investeringsmedel 2019
Förslag till beslut
1. Investeringsmedel om 120 000 kr omfördelas från utbildningsnämndens ofördelade
investeringsmedel till Norrgårdens förskola avseende inventarier 2019.
Sammanfattning av ärendet
Norrgårdens förskola har behov av ytterligare investeringsmedel avseende trådlös
nätverksutrustning samt materialvagnar. Investeringsmedel om totalt 120 000 kr behöver
därmed omfördelas till Norrgårdens förskola från utbildningsnämndens ofördelade
investeringsmedel.
Bakgrund
Nämnden har möjlighet att omfördela investeringsmedel vid behov.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet medför ökade kapitaltjänstkostnader. Norrgårdens förskola bär avskrivnings- och
räntekostnader inom ordinarie barnpeng. Kostnaden kommer att innebära ytterligare
utmaningar inom en redan hårt ansträngd ekonomi, men alternativet att avstå bedöms inte
vara möjligt.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Beslutet ska skickas till
Akten

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Omfördelningen syftar till att bidra till ändamålsenlig utrustning på den nya Norrgårdens
förskola.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Förändringarna syftar till att bidra till ändamålsenlig utrustning som kommer barnen till del.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

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

Tjänsteskrivelse
2019-11-17

Diarienummer
UN-2019/616

Utbildningsnämnden

Tjänsteutlåtande, handläggare
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet
Följande ändringar har gjorts:
1. En ändring i fördelningen av ansvar har skett inom Utbildningskontoret. Denna
innebär att ansvaret för särskolan har flyttats till verksamhetschef för de kommunala
förskolorna. Delegat ”Verksamhetschef särskola” har lagts till.
2. En uppdatering av titeln på förskolecheferna har också gjorts. Den har ändrats till
”Rektor förskola”.
Bakgrund
På grund av den kommunala organisationens komplexitet har de förtroendevalda inte
möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del
av besluten. Anställda har ingen egen beslutanderätt men kan fatta sådana beslut som är av
rent förberedande eller rent verkställande art. En stor del av vad de anställda gör är vad som
kallas för faktiskt handlande och innebär inte handläggning av ett ärende. När de anställda
ska utföra handläggning som ska utmynna i någon form av beslut som inte är av
verkställande eller förberedande art måste detta delegeras. I utbildningsnämndens
delegationsordning regleras vilka beslut som delegerats till olika funktioner bland de
anställda.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet förväntas inte påverka ekonomin.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Bilaga: Delegationsordning för utbildningsnämnden antagen 2019-12-03
Beslutet ska skickas till
Utbildningschef
Akten
Rektorer förskola
Rektorer skola

Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Administrativ chef
Verksamhetschef elevhälsan
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet har ingen direkt påverkan på barn.

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Dnr UN-2019/616

Utbildningsnämndens
delegationsordning
Förslag 2019-11-17
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Inledning
Delegering – allmänt
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och
anställda. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta
betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock
när som helst återkalla eller ändra en given delegation.
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större
betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att på så sätt uppnå
bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning och omfattning får till
exempel inte delegeras. Begränsning finns även när det gäller myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa
ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att
kontrollera eller begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning
eller samråd med någon annan innan beslut fattas.
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till
anställd tillsammans med förtroendevald, så kallad blandad delegering, är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma
enbart om nämnden tillåtit detta.
Beslutanderätt eller ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening.
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland
annat av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av
beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren
verkställighet från beslut i kommunallagens mening. Till exempel yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta självständiga bedömningar och
fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, till exempel
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut som upplevs felaktigt, till exempel begäran om en JOgranskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.
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Behörighet/fullmakt
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig
företrädare och firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler
finns inte för kommuner. Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt
arbetsgivarens vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt
respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt
kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med
firmateckningsrätt inom ett aktiebolag.
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande
att fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara
beställarombud vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden
av viss beskaffenhet
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka utbildningsnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I
vissa fall är ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut:
•
•
•

om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller
om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Jäv
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller.
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Ersättare för delegat
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses hen som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista.
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, exempelvis
vid en jävsituation, inträder överordnad som delegat.
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde
och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande.
Anmälan av beslut till nämnd
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till utbildningsnämnden om inte utbildningsnämnden särskilt beslutat annat. För detta
finns en särskild rutin.
Vidaredelegering
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats
frånvaro. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden.
Anmälan om beslut som fattas efter delegation görs till nämnden och utbildningschefen genom kansliet enligt särskild rutin.
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Delegater
•

Budgetansvarig chef

•

Ekonomichef

•

Skolchef

•

Rektor förskola

•

Rektor skola

•

Verksamhetschef förskola

•

Verksamhetschef grundskola

•

Verksamhetschef särskola

•

Verksamhetschef elevhälsan

•

Skolskjutssamordnare

•

Administrativ chef

•

Upphandlingsstrateg

•

Utbildningschef

•

Utbildningsnämndens (UN:s) ordförande

•

Utbildningsnämndens (UN:s) sekreterare

•

Utbildningsnämndens (UN:s) vice ordförande

Förkortningar av lagar
FL
Förvaltningslagen (1986:223)
KL
Kommunallagen (2017:725)
OSL
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SL
Skollagen (2010:800)
TF
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
LOU
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
7

A. SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN
A.1
Myndighetsprövning av begäran om utlämnande av
allmänna handlingar
A.2
Uppställa förbehåll vid utlämnande av allmän handling hos
utbildningsnämnden
A.3
Beslut i fråga om att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte
A.4
Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare som är anställd inom elevhälsans
medicinska verksamhet
A.5
Beslut att inte lämna ut sekretessbelagd handling i som begärts ut av annan
myndighet, hälso- och sjukvård i enlighet med de syften som nämns i lagen

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

TF 2 kap. 14 §
OSL 6 kap. 2–3 §§ -

Utbildningschef

OSL 10 kap. 14 §

Utbildningschef
Utbildningschef

OSL 25 kap. 7 §

Utbildningschef

OSL 10 kap. 16-26 §§ OSL 25 kap. 12 §

Verksamhetschef elevhälsan
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B. DOMSTOLSÄRENDEN
B.1
Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra
myndigheter och vid förrättningar
B.2
Omprövning och lämnande av upplysningar med anledning av
överklagande över delegatens beslut
B.3
Beslut i fråga om överklagande inkommit inom besvärstiden samt avvisande
av för sent inkommet överklagande.
B.4
Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagade beslut
B.5
Beslut i fråga om att överklaga dom i förvaltningsdomstol
B.6
Begäran om inhibition vid överklagande till domstol

Utbildningschef
UN:s ordförande
FL 27 §

Delegat i det överprövade beslutet

FL 24 §

UN:s nämndsekreterare
Utbildningschef

FL 22 §

Utbildningschef

FL 29 §

Utbildningschef

KL 6 kap 39 §

UN:s ordförande
Vid dennes förfall:
UN:s vice ordförande
Utbildningschef

(OBS! Begäran om inhibition skall ske i samband med överklagande).

C. FÖRVALTNING
C.1
Beslut i fråga om ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas
C.2
Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige
C.3
Yttrande till Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och
elevombudet avseende elevärenden

Utbildningschef
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D. ALLMÄNNA ÄRENDEN
D.1
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ledamöter
D.2
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ordförande
D.3
Beslut i fråga om deltagande i och rätt till ersättning enligt ERS för förrättning
D.4
Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kronor
D.5
Kassation och försäljning av lös egendom intill ett värde av två basbelopp
D.6
Beslut i fråga om att utse behörighets- och mottagnings- och
granskningsattestanter (enligt Knivsta kommuns reglemente för kontroll av
ekonomiska transaktioner, attestreglemente)
D.7
Skadestånd upp till ett halvt prisbasbelopp
D.8
Beslut i fråga om att ingå avtal avseende samarbete med extern part under
förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat
UN:s ordförande
UN:s vice ordförande
UN:s ordförande
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Utbildningschef
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E. INKÖP OCH UPPHANDLING
E.1
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor
och tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av
större vikt.

LOU

-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Ej delegerat. Beslut fattas
av utbildningsnämnden.

-

Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt,
att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att
göra om upphandling.

Budgetansvarig chef

E.2
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under tröskelvärdet för varor
och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller
annars av större vikt.
-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

-

Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt,
att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att
göra om upphandling.

LOU

Budgetansvarig chef
Budgetansvarig chef

E.3
Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av ramavtal inom
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

LOU

Utbildningschef

E.4
Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral.
E.5
Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt.

LOU

Upphandlingsstrateg

LOU

Budgetansvarig chef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

2 kap. 19 §

Rektor förskola
och
Rektor skola

5 kap. 17 §

Rektor

5 kap. 19 §

Rektor

6 kap. 8 §
(samt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen
(2008:567))
6 kap. 10 § första stycket

Rektor förskola
och
Rektor skola
Rektor förskola
och
Rektor skola

6 kap. 10 § tredje stycket

Verksamhetschef förskola

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
2.1
Beslut i fråga om att en person som saknar lärarlegitimation och behörighet
ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader
5 kap. Trygghet och studiero
5.1
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna.
5.2
Avstängning av elev från praktik.
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
6.1
Upprätta likabehandlingsplan
6.2
Skyldighet att anmäla till huvudmannen. Utreda omständigheter kring uppgivna
kränkningar och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
6.3
Utse vem som från verksamheten pedagogisk omsorg ska motta anmälningar
om att barn blivit utsatt för kränkande behandling.
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LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

7.1
Mottagande i grundsärskolan.
7.2
Besluta att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans målgrupp.
7.3
Mottagande på försök i grundskola eller grundsärskola.
7.4
Integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola.

7 kap. 5 §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 5 b §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 8 §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 9 §

Rektor skola och
Verksamhetschef särskola i
förening

7.5
Prövning av om ett barn ska börja fullgöra skolplikten först höstterminen det
kalenderår då barnet fyller åtta år.
7.6
Tidigare skolstart
7.7
Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.
7.8
Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten.
7.9
Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens
upphörande.
7.10
Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens
upphörande, för särskolans elever.

7 kap. 10 §

Rektor skola

7 kap. 11§

Rektor skola

7 kap. 13 §

Rektor skola

7 kap. 14 §

Rektor skola

7 kap. 15 §

Rektor skola

7 kap. 15 §

Verksamhetschef särskola

F. SKOLLAGEN
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

8 kap. 5 §

Rektor förskola

8 kap. 5 §

Administrativ chef

8 kap. 6 §

Administrativ chef

8 kap 6 §

Administrativ chef

8 kap. 7 §,
14 § andra stycket

Administrativ chef

8 kap. 7 §,
14 § 2.a stycket

Administrativ chef

8 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

8 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

8 kap. 17 §

Verksamhetschef elevhälsan

8 kap. Förskolan
8.1
Erbjudande av förskola om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.
8.2
Erbjudande av förskola på obekväm tid i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.
8.3
Beslut i fråga om undantag från 15-timmarsregeln vid föräldraledighet –
kommunal förskola
8.4
Beslut i fråga om undantag från 15-timmarsregeln vid föräldraledighet –
fristående förskola
8.5
Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – kommunal förskola
8.6
Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – fristående förskola
8.7
Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns förskola.
8.8
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Knivsta
kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl att gå i den kommunens förskola.
8.9
Fatta beslut om att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns
förskola, om barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om
bidraget lämnas.
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8.10
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskola.

8 kap. 22 §

Administrativ chef

8.11
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskola för barn som har ett
omfattande behov av särskilt stöd– tilläggsbelopp
8.12
Upphörande av plats på förskola på grund av obetalda avgifter.

8 kap. 23 §

Verksamhetschef elevhälsan
Utbildningschef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

9 kap. 13 § första stycket

Rektor skola

9 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

9 kap. 15 § första stycket andra meningen
och andra stycket

Rektor skola

9 kap. 16 § andra stycket andra meningen

Administrativ chef

9 kap. 16 § andra stycket tredje meningen

Verksamhetschef elevhälsan

9 kap. 19 §

Verksamhetschef elevhälsan

9 kap. Förskoleklassen
9.1
Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns
förskoleklass.
9.2
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Knivsta
kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl att gå i den kommunens förskoleklass.
9.3
Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att
eleven ska gå.
9.4
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för barn som
Knivsta kommun har mottagit i sin förskoleklass på frivillig grund ska
bestämmas efter andra grunder än de som den andra kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna förskoleklassen.
9.5
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns förskoleklass, om eleven
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas.
9.6
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass – tilläggsbelopp
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

10 kap. 25 §

Rektor skola

10 kap. 25 §

Administrativ chef

10 kap. 30 § första stycket andra
meningen och andra stycket punkten 1

Rektor skola

10 kap. 30 § andra stycket punkten 2

Rektor skola

10 kap. 32 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. 32 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. 33 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. Grundskolan
10.1
Ta emot en elev från en annan kommun, om eleven med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns
grundskola.
10.2
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Knivsta
kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att gå i den kommunens grundskola.
10.3
Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att
eleven ska gå.
10.4
Omplacering av elev om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero.
10.5
Beslut i fråga om beviljande av skolskjuts i de fall beviljandet har skett med
hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
10.6
Beslut i fråga om avslag på ansökan om skolskjuts i de fall avslaget har skett
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon
annan särskild omständighet.
10.7
Beslut i fråga om att bevilja skolskjuts för en elev som med hänsyn till
personliga förhållanden går i en annan kommuns
grundskola och som på grund av skolgången måste övernatta i
den kommunen.
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10.8
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns grundskola, om eleven
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas.
10.9
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola – tilläggsbelopp

10 kap. 34 § andra stycket tredje
meningen

Verksamhetschef elevhälsan

10 kap. 37 §

Verksamhetschef elevhälsan

11 kap. 36 §

Verksamhetschef elevhälsan

11 kap. 8 §

Rektor skola

11 kap. Grundsärskolan
11.1
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundsärskola – tilläggsbelopp
11.2
Beslut i fråga om en elev som tas emot i grundsärskola ska läsa ämnen eller
ämnesområden
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

14 kap. 5 §

Administrativ chef

14 kap. 6 §

Rektor skola

14 kap. 7 §

Rektor skola

14 kap. 14 § andra stycket andra
meningen

Verksamhetschef elevhälsan

14 kap. 15 §

Verksamhetschef elevhälsan

14 kap. Fritidshemmet
14.1
Erbjuda utbildning i fritidshemmet om eleven har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt.
14.2
Erbjuda utbildning i fritidshem om eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.
14.3
Erbjuda fritidshem från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år om
eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant
särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.
14.4
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns fritidshem, om eleven
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas.
14.5
Lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem – tilläggsbelopp
14.6
Upphörande av plats på fritidshem på grund av obetalda avgifter.

Utbildningschef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

15 kap. 32 §

Administrativ chef

16 kap. 48 §

Administrativ chef

16 kap. 51 § första stycket

Administrativ chef

16 kap. 52 §

Administrativ chef

17 kap. 5 §

Rektor skola

17 kap. 6 §

Rektor skola

17 kap. 7 §

Rektor skola

17 kap. 11 § andra stycket

Rektor skola

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
15.1
Lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola som behöver inackordering
på grund av skolgången.
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
16.1
Avge yttrande till annan kommun där en elev från Knivsta kommun har ansökt
om plats vid nationellt program.
16.2
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som den
kommunen har mottagit på ett nationellt program ska bestämmas till ett annat
belopp än den kommunens självkostnad för utbildningen.
16.3
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett nationellt program vid en fristående
gymnasieskola – tilläggsbelopp.
17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan
17.1
Förlänga preparandutbildning till två år.
17.2
Minska omfattningen från heltidsstudier för en elevs utbildning på
introduktionsprogram.
17.3
Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram
17.4
Ta emot ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram till
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.
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17.5
Pröva om elev från grundsärskolan ska erbjudas yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ.
17.6
Ta emot behöriga sökande som inte hör hemma i Knivsta kommun eller
samverkansområdet för utbildningen till programinriktat val eller
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever.
17.7
Ta emot ungdomar från andra kommuner till preparandutbildning,
yrkesintroduktion och programinriktat val som inte har utformats för en grupp
elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion.
17.8
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som
Knivsta kommun har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett
annat belopp än vad hemkommunen själv har för sådan utbildning.
17.9
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som den
kommunen har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett annat
belopp än vad Knivsta kommun själv har för sådan utbildning.
17.10
Komma överens med fristående huvudman om bidrag som ska betalas för en
elev som mottagits till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion.
17.11
Lämna bidrag till huvudman för elev på preparandutbildning vid en fristående
gymnasieskola – tilläggsbelopp.
17.12
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett programinriktat individuellt val vid
en fristående gymnasieskola – tilläggsbelopp.

17 kap. 16 §

Verksamhetschef särskola

17 kap. 19 §

Rektor skola

17 kap. 21 §

Rektor skola

17 kap. 22 §

Administrativ chef

17 kap. 22 §

Administrativ chef

17 kap. 29 §

Administrativ chef

17 kap. 31 §

Administrativ chef

17 kap. 36 §

Administrativ chef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

18 kap 5 §
18 kap 7 §

Verksamhetschef särskola
Verksamhetschef särskola

19 kap. 13 §

Verksamhetschef särskola

19 kap. 22 § första stycket

Administrativ chef

19 kap. 45-46 §

Verksamhetschef elevhälsan

19 kap. 47 §

Verksamhetschef elevhälsan

18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
18.1 Pröva frågan om sökande tillhör målgruppen
18.2 Besluta att eleven inte tillhör målgruppen
19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan
19.1
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Knivsta
kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att gå i den kommunens gymnasiesärskola.
19.2
Tillämpa interkommunal ersättning avseende särskolan.
19.3
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – grundbelopp.
19.4
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – tilläggsbelopp.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

20 kap. 7 § andra stycket

Rektor skola

20 kap. 9 § andra stycket

Rektor skola

20 kap. 9 § tredje stycket

Rektor skola

20 kap. 13 §

Rektor skola

20 kap. 14 §

Rektor skola

20 kap. 21 §

Rektor skola

20 kap. 22 §

Rektor skola

20 kap. 23 §

Rektor skola

20 kap 33 §

Rektor skola

20 kap. Kommunal vuxenutbildning
20.1
Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kommunens anskaffningskostnad.
20.2
Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra.
20.3
Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning som har upphört.
20.4
Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på grundläggande nivå.
20.5
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun ansökt
om vuxenutbildning på grundläggande nivå.
20.6
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun ansökt
om vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.7
Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.8
Besluta att anta en sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.9
Besluta om en person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

21 kap. 6 §

Rektor skola

21 kap. 7 § första stycket

Rektor skola

21 kap. 7 § andra stycket

Rektor skola

21 kap. 7 § tredje stycket

Rektor skola

21 kap. 9 § andra stycket

Rektor skola

21 kap. 9 § tredje stycket

Rektor skola

21 kap. Särskild utbildning för vuxna
21.1
Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kommunens
anskaffningskostnad.
21.2
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun
ansökt om särskild utbildning för vuxna.
21.3
Besluta att ta emot en sökande till särskild utbildning för vuxna.
21.4
Besluta att anta en sökande till särskild utbildning för vuxna
21.5
Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra.
21.6
Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning som har upphört.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

23 kap. 1 §

Skolchef

24 kap. 23 §

Utbildningschef

24 kap. 24 §

Utbildningschef

25 kap. 13 §

Verksamhetschef elevhälsan

23 kap. Entreprenad och samverkan
23.1
Sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter
inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (entreprenad).
24 kap. Särskilda utbildningsformer
24.1
Besluta att skolpliktigt barn har rätt att fullfölja skolplikten på annat sätt.
24.2
Återkallande av medgivande att fullfölja skolplikten på annat sätt.
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
25.1
Lämna bidrag till huvudman för fristående pedagogisk omsorg –
tilläggsbelopp.
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G. SKOLFÖRORDNINGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

9 kap. 4 §

Verksamhetschef grundskola

9 kap. 5 §

Rektor skola

9 kap. Grundskolan
G.9.1
Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.
G.9.2
Besluta om vilka språkval som ska erbjudas.

H. PERSONAL OCH ADMINISTRATION
H.1
Utbildningskontorets organisation inom ramen för av nämnden beslutad
budget.

Utbildningschef

26
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Inledning
Delegering – allmänt
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och
anställda. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta
betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock
när som helst återkalla eller ändra en given delegation.
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större
betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att på så sätt uppnå
bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning och omfattning får till
exempel inte delegeras. Begränsning finns även när det gäller myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa
ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att
kontrollera eller begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning
eller samråd med någon annan innan beslut fattas.
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till
anställd tillsammans med förtroendevald, så kallad blandad delegering, är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma
enbart om nämnden tillåtit detta.
Beslutanderätt eller ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening.
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland
annat av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av
beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren
verkställighet från beslut i kommunallagens mening. Till exempel yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta självständiga bedömningar och
fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, till exempel
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut som upplevs felaktigt, till exempel begäran om en JOgranskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.
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Behörighet/fullmakt
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig
företrädare och firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler
finns inte för kommuner. Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt
arbetsgivarens vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt
respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt
kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med
firmateckningsrätt inom ett aktiebolag.
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande
att fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara
beställarombud vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden
av viss beskaffenhet
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka utbildningsnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I
vissa fall är ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut:
•
•
•

om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller
om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Jäv
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller.
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Ersättare för delegat
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses hen som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista.
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, exempelvis
vid en jävsituation, inträder överordnad som delegat.
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde
och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande.
Anmälan av beslut till nämnd
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till utbildningsnämnden om inte utbildningsnämnden särskilt beslutat annat. För detta
finns en särskild rutin.
Vidaredelegering
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats
frånvaro. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden.
Anmälan om beslut som fattas efter delegation görs till nämnden och utbildningschefen genom kansliet enligt särskild rutin.
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Delegater
•

Budgetansvarig chef

•

Ekonomichef

•

Skolchef

•

Rektor förskola

•

Rektor skola

•

Verksamhetschef förskola

•

Verksamhetschef grundskola

•

Verksamhetschef särskola

•

Verksamhetschef elevhälsan

•

Skolskjutssamordnare

•

Administrativ chef

•

Upphandlingsstrateg

•

Utbildningschef

•

Utbildningsnämndens (UN:s) ordförande

•

Utbildningsnämndens (UN:s) sekreterare

•

Utbildningsnämndens (UN:s) vice ordförande

Förkortningar av lagar
FL
Förvaltningslagen (1986:223)
KL
Kommunallagen (2017:725)
OSL
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SL
Skollagen (2010:800)
TF
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
LOU
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
7

A. SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN
A.1
Myndighetsprövning av begäran om utlämnande av
allmänna handlingar
A.2
Uppställa förbehåll vid utlämnande av allmän handling hos
utbildningsnämnden
A.3
Beslut i fråga om att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte
A.4
Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare som är anställd inom elevhälsans
medicinska verksamhet
A.5
Beslut att inte lämna ut sekretessbelagd handling i som begärts ut av annan
myndighet, hälso- och sjukvård i enlighet med de syften som nämns i lagen

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

TF 2 kap. 14 §
OSL 6 kap. 2–3 §§ -

Utbildningschef

OSL 10 kap. 14 §

Utbildningschef
Utbildningschef

OSL 25 kap. 7 §

Utbildningschef

OSL 10 kap. 16-26 §§ OSL 25 kap. 12 § Verksamhetschef elevhälsan
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B. DOMSTOLSÄRENDEN
B.1
Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra
myndigheter och vid förrättningar
B.2
Omprövning och lämnande av upplysningar med anledning av
överklagande över delegatens beslut
B.3
Beslut i fråga om överklagande inkommit inom besvärstiden samt avvisande
av för sent inkommet överklagande.
B.4
Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagade beslut
B.5
Beslut i fråga om att överklaga dom i förvaltningsdomstol
B.6
Begäran om inhibition vid överklagande till domstol

Utbildningschef
UN:s ordförande
FL 27 §

Delegat i det överprövade beslutet

FL 24 §

UN:s nämndsekreterare
Utbildningschef

FL 22 §

Utbildningschef

FL 29 §

Utbildningschef

KL 6 kap 39 §

UN:s ordförande
Vid dennes förfall:
UN:s vice ordförande
Utbildningschef

(OBS! Begäran om inhibition skall ske i samband med överklagande).

C. FÖRVALTNING
C.1
Beslut i fråga om ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas
C.2
Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige
C.3
Yttrande till Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och
elevombudet avseende elevärenden

Utbildningschef
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D. ALLMÄNNA ÄRENDEN
D.1
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ledamöter
D.2
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ordförande
D.3
Beslut i fråga om deltagande i och rätt till ersättning enligt ERS för förrättning
D.4
Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kronor
D.5
Kassation och försäljning av lös egendom intill ett värde av två basbelopp
D.6
Beslut i fråga om att utse behörighets- och mottagnings- och
granskningsattestanter (enligt Knivsta kommuns reglemente för kontroll av
ekonomiska transaktioner, attestreglemente)
D.7
Skadestånd upp till ett halvt prisbasbelopp
D.8
Beslut i fråga om att ingå avtal avseende samarbete med extern part under
förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat
UN:s ordförande
UN:s vice ordförande
UN:s ordförande
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Utbildningschef
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E. INKÖP OCH UPPHANDLING
E.1
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor
och tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av
större vikt.

LOU

-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Ej delegerat. Beslut fattas
av utbildningsnämnden.

-

Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående
upphandling, att göra om upphandling.

Budgetansvarig chef

E.2
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under tröskelvärdet för
varor och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse
eller annars av större vikt.
-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

-

Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående
upphandling, att göra om upphandling.

LOU

Budgetansvarig chef
Budgetansvarig chef

E.3
Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av ramavtal inom
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

LOU

Utbildningschef

E.4
Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral.
E.5
Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt.

LOU

Upphandlingsstrateg

LOU

Budgetansvarig chef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

2 kap. 19 §

Rektor förskola
och
Rektor skola

5 kap. 17 §

Rektor

5 kap. 19 §

Rektor

6 kap. 8 §
(samt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen
(2008:567))
6 kap. 10 § första stycket

Rektor förskola
och
Rektor skola
Rektor förskola
och
Rektor skola

6 kap. 10 § tredje stycket

Verksamhetschef förskola

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
2.1
Beslut i fråga om att en person som saknar lärarlegitimation och behörighet
ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader
5 kap. Trygghet och studiero
5.1
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna.
5.2
Avstängning av elev från praktik.
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
6.1
Upprätta likabehandlingsplan
6.2
Skyldighet att anmäla till huvudmannen. Utreda omständigheter kring
uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen
kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
6.3
Utse vem som från verksamheten pedagogisk omsorg ska motta anmälningar
om att barn blivit utsatt för kränkande behandling.
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LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

7.1
Mottagande i grundsärskolan.
7.2
Besluta att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans målgrupp.
7.3
Mottagande på försök i grundskola eller grundsärskola.
7.4
Integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola.

7 kap. 5 §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 5 b §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 8 §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 9 §

Rektor skola och
Verksamhetschef särskola i
förening

7.5
Prövning av om ett barn ska börja fullgöra skolplikten först höstterminen det
kalenderår då barnet fyller åtta år.
7.6
Tidigare skolstart
7.7
Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.
7.8
Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten.
7.9
Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens
upphörande.
7.10
Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens
upphörande, för särskolans elever.

7 kap. 10 §

Rektor skola

7 kap. 11§

Rektor skola

7 kap. 13 §

Rektor skola

7 kap. 14 §

Rektor skola

7 kap. 15 §

Rektor skola

7 kap. 15 §

Verksamhetschef särskola

F. SKOLLAGEN
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

8 kap. 5 §

Rektor förskola

8 kap. 5 §

Administrativ chef

8 kap. 6 §

Administrativ chef

8 kap 6 §

Administrativ chef

8 kap. 7 §,
14 § andra stycket

Administrativ chef

8 kap. 7 §,
14 § 2.a stycket

Administrativ chef

8 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

8 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

8 kap. 17 §

Verksamhetschef elevhälsan

8 kap. 22 §

Administrativ chef

8 kap. Förskolan
8.1
Erbjudande av förskola om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.
8.2
Erbjudande av förskola på obekväm tid i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.
8.3
Beslut i fråga om undantag från 15-timmarsregeln vid föräldraledighet –
kommunal förskola
8.4
Beslut i fråga om undantag från 15-timmarsregeln vid föräldraledighet –
fristående förskola
8.5
Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – kommunal förskola
8.6
Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – fristående förskola
8.7
Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns förskola.
8.8
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Knivsta
kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att gå i den kommunens förskola.
8.9
Fatta beslut om att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns
förskola, om barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om
bidraget lämnas.
8.10
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Lämna bidrag till huvudman för fristående förskola.
8.11
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskola för barn som har ett
omfattande behov av särskilt stöd– tilläggsbelopp
8.12
Upphörande av plats på förskola på grund av obetalda avgifter.

8 kap. 23 §

Verksamhetschef elevhälsan
Utbildningschef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

9 kap. 13 § första stycket

Rektor skola

9 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

9 kap. 15 § första stycket andra
meningen och andra stycket

Rektor skola

9 kap. 16 § andra stycket andra
meningen

Administrativ chef

9 kap. 16 § andra stycket tredje
meningen

Verksamhetschef elevhälsan

9 kap. 19 §

Verksamhetschef elevhälsan

9 kap. Förskoleklassen
9.1
Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns
förskoleklass.
9.2
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Knivsta
kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att gå i den kommunens förskoleklass.
9.3
Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att
eleven ska gå.
9.4
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för barn som
Knivsta kommun har mottagit i sin förskoleklass på frivillig grund ska
bestämmas efter andra grunder än de som den andra kommunen tillämpar
vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen.
9.5
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns förskoleklass, om
eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om
bidraget lämnas.
9.6
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass – tilläggsbelopp
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

10 kap. 25 §

Rektor skola

10 kap. 25 §

Administrativ chef

10 kap. 30 § första stycket andra
meningen och andra stycket punkten 1

Rektor skola

10 kap. 30 § andra stycket punkten 2

Rektor skola

10 kap. 32 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. 32 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. 33 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. Grundskolan
10.1
Ta emot en elev från en annan kommun, om eleven med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns
grundskola.
10.2
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Knivsta
kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att gå i den kommunens grundskola.
10.3
Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att
eleven ska gå.
10.4
Omplacering av elev om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero.
10.5
Beslut i fråga om beviljande av skolskjuts i de fall beviljandet har skett med
hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
10.6
Beslut i fråga om avslag på ansökan om skolskjuts i de fall avslaget har skett
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon
annan särskild omständighet.
10.7
Beslut i fråga om att bevilja skolskjuts för en elev som med hänsyn till
personliga förhållanden går i en annan kommuns
grundskola och som på grund av skolgången måste övernatta i
den kommunen.
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10.8
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns grundskola, om eleven
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas.
10.9
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola – tilläggsbelopp

10 kap. 34 § andra stycket tredje
meningen

Verksamhetschef elevhälsan

10 kap. 37 §

Verksamhetschef elevhälsan

11 kap. 36 §

Verksamhetschef elevhälsan

11 kap. 8 §

Rektor skola

11 kap. Grundsärskolan
11.1
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundsärskola – tilläggsbelopp
11.2
Beslut i fråga om en elev som tas emot i grundsärskola ska läsa ämnen eller
ämnesområden
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

14 kap. 5 §

Administrativ chef

14 kap. 6 §

Rektor skola

14 kap. 7 §

Rektor skola

14 kap. 14 § andra stycket andra
meningen

Verksamhetschef elevhälsan

14 kap. 15 §

Verksamhetschef elevhälsan

14 kap. Fritidshemmet
14.1
Erbjuda utbildning i fritidshemmet om eleven har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt.
14.2
Erbjuda utbildning i fritidshem om eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.
14.3
Erbjuda fritidshem från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år
om eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av
sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.
14.4
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns fritidshem, om eleven
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas.
14.5
Lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem – tilläggsbelopp
14.6
Upphörande av plats på fritidshem på grund av obetalda avgifter.

Utbildningschef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

15 kap. 32 §

Administrativ chef

16 kap. 48 §

Administrativ chef

16 kap. 51 § första stycket

Administrativ chef

16 kap. 52 §

Administrativ chef

17 kap. 5 §

Rektor skola

17 kap. 6 §

Rektor skola

17 kap. 7 §

Rektor skola

17 kap. 11 § andra stycket

Rektor skola

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
15.1
Lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola som behöver
inackordering på grund av skolgången.
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
16.1
Avge yttrande till annan kommun där en elev från Knivsta kommun har
ansökt om plats vid nationellt program.
16.2
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som
den kommunen har mottagit på ett nationellt program ska bestämmas till ett
annat belopp än den kommunens självkostnad för utbildningen.
16.3
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett nationellt program vid en
fristående gymnasieskola – tilläggsbelopp.
17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan
17.1
Förlänga preparandutbildning till två år.
17.2
Minska omfattningen från heltidsstudier för en elevs utbildning på
introduktionsprogram.
17.3
Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram
17.4
Ta emot ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram till
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.
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17.5
Pröva om elev från grundsärskolan ska erbjudas yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ.
17.6
Ta emot behöriga sökande som inte hör hemma i Knivsta kommun eller
samverkansområdet för utbildningen till programinriktat val eller
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever.
17.7
Ta emot ungdomar från andra kommuner till preparandutbildning,
yrkesintroduktion och programinriktat val som inte har utformats för en grupp
elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion.
17.8
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som
Knivsta kommun har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett
annat belopp än vad hemkommunen själv har för sådan utbildning.
17.9
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som
den kommunen har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett
annat belopp än vad Knivsta kommun själv har för sådan utbildning.
17.10
Komma överens med fristående huvudman om bidrag som ska betalas för
en elev som mottagits till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion.
17.11
Lämna bidrag till huvudman för elev på preparandutbildning vid en fristående
gymnasieskola – tilläggsbelopp.
17.12
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett programinriktat individuellt val vid
en fristående gymnasieskola – tilläggsbelopp.

17 kap. 16 §

Verksamhetschef särskola

17 kap. 19 §

Rektor skola

17 kap. 21 §

Rektor skola

17 kap. 22 §

Administrativ chef

17 kap. 22 §

Administrativ chef

17 kap. 29 §

Administrativ chef

17 kap. 31 §

Administrativ chef

17 kap. 36 §

Administrativ chef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

18 kap 5 §
18 kap 7 §

Verksamhetschef särskola
Verksamhetschef särskola

19 kap. 13 §

Verksamhetschef särskola

19 kap. 22 § första stycket

Administrativ chef

19 kap. 45-46 §

Verksamhetschef elevhälsan

19 kap. 47 §

Verksamhetschef elevhälsan

18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
18.1 Pröva frågan om sökande tillhör målgruppen
18.2 Besluta att eleven inte tillhör målgruppen
19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan
19.1
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Knivsta
kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att gå i den kommunens gymnasiesärskola.
19.2
Tillämpa interkommunal ersättning avseende särskolan.
19.3
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – grundbelopp.
19.4
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola –
tilläggsbelopp.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

20 kap. 7 § andra stycket

Rektor skola

20 kap. 9 § andra stycket

Rektor skola

20 kap. 9 § tredje stycket

Rektor skola

20 kap. 13 §

Rektor skola

20 kap. 14 §

Rektor skola

20 kap. 21 §

Rektor skola

20 kap. 22 §

Rektor skola

20 kap. 23 §

Rektor skola

20 kap 33 §

Rektor skola

20 kap. Kommunal vuxenutbildning
20.1
Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kommunens
anskaffningskostnad.
20.2
Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra.
20.3
Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning som har upphört.
20.4
Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på grundläggande nivå.
20.5
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun
ansökt om vuxenutbildning på grundläggande nivå.
20.6
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun
ansökt om vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.7
Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.8
Besluta att anta en sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.9
Besluta om en person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

21 kap. 6 §

Rektor skola

21 kap. 7 § första stycket

Rektor skola

21 kap. 7 § andra stycket

Rektor skola

21 kap. 7 § tredje stycket

Rektor skola

21 kap. 9 § andra stycket

Rektor skola

21 kap. 9 § tredje stycket

Rektor skola

21 kap. Särskild utbildning för vuxna
21.1
Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kommunens
anskaffningskostnad.
21.2
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun
ansökt om särskild utbildning för vuxna.
21.3
Besluta att ta emot en sökande till särskild utbildning för vuxna.
21.4
Besluta att anta en sökande till särskild utbildning för vuxna
21.5
Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra.
21.6
Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning som har upphört.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

23 kap. 1 §

Skolchef

24 kap. 23 §

Utbildningschef

24 kap. 24 §

Utbildningschef

25 kap. 13 §

Verksamhetschef elevhälsan

23 kap. Entreprenad och samverkan
23.1
Sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter
inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (entreprenad).
24 kap. Särskilda utbildningsformer
24.1
Besluta att skolpliktigt barn har rätt att fullfölja skolplikten på annat sätt.
24.2
Återkallande av medgivande att fullfölja skolplikten på annat sätt.
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
25.1
Lämna bidrag till huvudman för fristående pedagogisk omsorg –
tilläggsbelopp.
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G. SKOLFÖRORDNINGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

9 kap. 4 §

Verksamhetschef grundskola

9 kap. 5 §

Rektor skola

9 kap. Grundskolan
G.9.1
Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.
G.9.2
Besluta om vilka språkval som ska erbjudas.

H. PERSONAL OCH ADMINISTRATION
H.1
Utbildningskontorets organisation inom ramen för av nämnden beslutad
budget.

Utbildningschef

26

Sida 1 av 2

Handläggare
Ann Ohlsson Ax
Titel
Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2019-11-04

Diarienummer
UN-2019/605

Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse: Indragande av rätt till ersättning för busskort vid
val av skola inom Knivsta kommun
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar
att
dra in rätten till ersättning för busskort vid val av skola inom Knivsta kommun
från och med höstterminen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun har tidigare erbjudit vårdnadshavare till barn som har valt skola inom
Knivsta kommun möjligheten att få ersättning för kostnaden för busskort. Då
Utbildningsnämnden, och Knivsta kommun, har ett behov av besparingar föreslås en
indragning av denna möjlighet.
Bakgrund
Knivsta kommuns erbjudande till ersättning för busskort är ett åtagande som inte är
formulerat som ett krav i Skollagen. I en situation då besparingar krävs i alla verksamheter
dras denna möjlighet in.
Ekonomisk konsekvensanalys
Eventuellt beslut innebär en besparing på 450 tkr på helår, det vill säga 225 tkr 2020.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
- Akten

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Barn nyttjar busskorten för att åka till och från skolan.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Skolans kärnverksamhet prioriteras i en situation där kommunen måste spara.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beslutet kan begränsa möjligheten till val av skola.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X
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Handläggare
Ann Ohlsson Ax
Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2019-11-05

Diarienummer
UN-2019/513

Utbildningsnämnden

Tjänsteutlåtande, beviljande av bidrag till fristående pedagogisk
omsorg, Småhjältarna (C-företaget)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att Småhjältarna (C-företaget) beviljas bidrag för att bedriva fristående pedagogisk omsorg i
Knivsta kommun. Omfattningen är 6 platser.
Sammanfattning av ärendet
Småhjältarna (C-företaget) ansöker om bidrag för att bedriva fristående pedagogisk omsorg i
Knivsta kommun. C-företaget bedriver redan nu fristående pedagogisk omsorg i Knivsta
kommun. Förvaltningen bedömer att nedanstående förutsättningar för beslut är uppfyllda.
Bakgrund
Följande är ett utdrag ur skollagen rörande pedagogisk omsorg:
Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem
2 § Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig
hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.
Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera
barns utveckling och lärande.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges
den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den
förbereder barnen för fortsatt lärande.
Övergripande krav på verksamheten
Utgångspunkter
6 § Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska utformas med respekt för barnets rättigheter
och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och
aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en
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helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter
och social gemenskap.
Kvalitetskrav
7 § Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper
med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Se bilagor:
- ansökan
- verksamhetsplan
- planritning
Beslutet ska skickas till
Akten
C-företaget
Therese Hast

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Beslutet innebär att en ny verksamhet med pedagogisk omsorg startar.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
En bedömning har gjorts av den nya verksamheten. C-företaget är redan godkänt för att
bedriva pedagogisk omsorg i Knivsta kommun.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
–

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

Nej X

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Förvaltningen har bedömt att det inte är görligt att involvera barn i ärendet.
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Handläggare
Ann Ohlsson Ax
Titel
Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2019-11-06

Diarienummer
UN-2019/546

Utbildningsnämnden

Tjänsteutlåtande Ansökan om att starta fristående verksamhet –
förskola, Förskola Boängen, Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
Pysslingen Förskolor och Skolor AB meddelas godkännande för att bedriva
fristående verksamhet förskola, Förskola Boängen, i Knivsta kommun.
Sammanfattning av ärendet
Pysslingen Förskolor och Skolor AB ansöker om att bedriva fristående verksamhet - förskola
i Knivsta kommun.
Bakgrund
Pysslingen Förskolor och Skolor AB bedriver verksamhet i ett flertal kommuner i Sverige. De
har nu ansökt om att godkännas för att bedriva förskoleverksamhet på en förskola på
Boängsvägen 175 A i Knivsta kommun. Förskolan Boängen kommer att ha 135 barn fördelat
på 8 avdelningar. Planerad start är 2020-08-01.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Se bifogad checklista
Beslutet ska skickas till
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Akten
Hans Åhnberg
utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja X

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ett ökat antal platser inom förskola och pedagogisk omsorg ger större möjlighet att
erbjuda plats snabbare och med större variation.

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 X

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

Boängen förskola

insänt

1 Bolagsordningen/stiftelseurkunden/föreningsstadgarna eller motsvarande

ja

2 Registreringsbevis från Bolagsverket eller ett personbevis

ja
ja

3 F‐skattsedel med arbetsgivarregistrering
4 Verksamhetsplan som beskriver hur verksamheten ska bedrivas (samt tydliggör kopplingen till skollagen, läroplan etc.)

ja

Pedagogisk inriktning (om någon specifik)

ja

Mål och värderingar

ja

Rutiner för barninflytande

ja

Rutiner för föräldrainflytande/samverkan inkl. utvecklingssamtal

ja

Rutiner avseende modersmålsstöd

ja

Klagomålsrutiner

ja

Barngrupper och miljö

ja

Plan avseende kränkande behandling

ja

Plan för arbete gällande barn i behov av särskilt stöd

ja

Rutiner kring ensamarbete

Kolla
ja, (Vi kompletterar med
medarbetarnas när de är
anställda.)

5 Förskolechefens/pedagogisk ledare/personalens utbildning och registerutdrag
6 Redogörelse av öppettider och omfattning

ja

7 Redogörelse för förskolans organisation inkl. personalens fortbildning.

ja

8 Huvudmannens rutiner för systematiskt kvalitetsarbete (rutiner för planering, uppföljning och dokumentation)

ja
9, 9a‐e

9 Beskrivning av lokaler och miljö inklusive hyreskontrakt/bygglov
ja
10 Anmälan till miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen
11 Intyg från räddningstjänsten
12 Tagit del av anmälningsplikten enl. socialtjänstlagen (14 kap 1 § Socialtjänstlagen)
13 Tagit del av tystnadsplikten (9 kap 14 § Skollagen)

Kompletteras efter
slutbesiktningen.
dokument bifogas, ifylles
av anställda
dokument bifogas, ifylles
av anställda
ja

14 Intyg från KFM om att inga oreglerade skulder finns
15 Registering/anmälan avseende hantering av livsmedel

ja

16 Ekonomisk plan

Ja
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Handläggare
Karin Carlsson
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse
2019-11-25

Diarienummer
UN-2019/653

Utbildningsnämnden

Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2020
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta intern kontrollplan för utbildningsnämndens verksamheter för år 2020,
att anmäla den interna kontrollplanen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 kommer fem kommunövergripande interna kontroller genomföras för alla
nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö,
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslår för 2020 är Statsbidrag och Läsa, skriva,
räkna - en garanti för tidiga stödinsatser.
Bakgrund
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för internkontroll ska nämnden se till att
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Internkontrollplanens nämndspecifika kontrollområden är baserade på en riskanalys utförd
av utbildningsnämndens presidieberedning i samarbete med förvaltningen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Berörda verksamheter i tillsynsplanen
Kommunstyrelsen

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2020 syftar till att säkerställa ändamålsenlighet,
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna
utbildningsnämndens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan
handlar om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till
en hög kvalitet i verksamheterna.

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.

UN-2019/653
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Intern kontroll i Knivsta kommun
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa:
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet,
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras.
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla kommunens verksamheter.
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Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019‐09‐24‐2019‐11‐25
Dok. nr.
UN‐2019/639‐3
UN‐2019/627‐2
UN‐2019/640‐2
UN‐2019/608‐2
UN‐2019/532‐2
UN‐2019/533‐2
UN‐2019/522‐2
UN‐2019/518‐2
UN‐2019/531‐2
UN‐2019/519‐2
UN‐2019/520‐2
UN‐2019/186‐2
UN‐2019/157‐2

Titel
Dokumentdatum
Delegationsbeslut om utökad tid i förskolan Skutan, under perioden 2019‐11‐
2019‐11‐25
19‐2020‐06‐10
Delegationsbeslut, utökad tid på Rådjurets familjedaghem, beviljas
2019‐11‐19
Delegationsbeslut, utökad tid på Skutan beviljas ej
2019‐11‐19
Beslut, Utökad tid beviljas ej på Västra Ängby förskola
2019‐11‐07
Beslut om utökad tid på förskolan Solägget, Margarethaskolan
2019‐10‐14
Beslut om utökad tid på Skutans förskola
2019‐10‐14
Beslut om utökad tid i förskolan, Trollskogens förskola
2019‐10‐14
Delegationsbeslut, utökad tid på Tallbackens förskola
2019‐10‐09
Delegationsbeslut Anmälan om personuppgiftsincident hos elevhälsan
2019‐10‐11
Delegationsbeslut om utökad tid under 2019‐10‐07 till 2020‐06‐07 på
Tallbackens förskola
Delegationsbeslut om utökad tid 2019‐10‐07 till 2020‐06‐07 på Tallbackens
förskola
Delegationsbeslut om utökad tid i förskolan, Vassunda förskola
Delegationsbeslut om utökad tid på Särsta förskola

Ansvarig person
Ann Ohlsson Ax

Dokumentkategori
Delegationsbeslut

Dokumentarkiv
Diariedokument

Annelie Hallhagen Fröberg
Annelie Hallhagen Fröberg
Annelie Hallhagen Fröberg
Annelie Hallhagen Fröberg
Annelie Hallhagen Fröberg
Annelie Hallhagen Fröberg
Annelie Hallhagen Fröberg
Isak Bergdahl

Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut

Diariedokument
Diariedokument
Diariedokument
Diariedokument
Diariedokument
Diariedokument
Diariedokument
Diariedokument

2019‐10‐04 Annelie Hallhagen Fröberg

Delegationsbeslut

Diariedokument

2019‐10‐04 Annelie Hallhagen Fröberg

Delegationsbeslut

Diariedokument

2019‐03‐25 Annelie Hallhagen Fröberg
2019‐02‐28 Annelie Hallhagen Fröberg

Delegationsbeslut
Delegationsbeslut

Diariedokument
Diariedokument

