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Handläggare 
Maria Nordanberg 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-22 

Diarienummer 
UN-2021/4 

   
 

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning per mars för Utbildningsnämnden 2021  
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 2021 
per mars. 
 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott om ca 430 000 kr. 
Underskott prognostiseras inom verksamheterna förskola och vuxenutbildning & SFI och 
överskott prognostiseras inom grundskola, grundsärskola och internt gymnasium. 
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per mars månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En grundligare bedömning av barn och elevantal kommer att tas fram av förvaltningen. I 
övrigt, se bilaga. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-22 
Ekonomisk uppföljning per mars 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej X  
 
Förklara oavsett svar. 

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

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Ekonomisk uppföljning för 
Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
Mars 2021  
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Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar även 
ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 
 

Utbildningsnämndens ekonomiska prognos per mars för helåret 2021 uppgår till + 426 tkr.  

 

Underskott finns inom förskola (-1,2 mkr) pga färre barn. Anpassningar av personalstyrkan har gjorts men 
verksamheterna prognostiseras ändå med underskott. Underskottet lindras av de statsbidrag som fås för 
ersättning av sjuklönekostnader i samband med pandemin. Volymerna är prognostiserade att minska med 
motsvarande 3 mkr.  

 

Grundskolan har ett prognostiserat överskott om 2,3 mkr till följd av ett ökat elevantal. Verksamheterna 
har ett underskott på 1 450 tkr. AST-gruppen på Adolfsbergsskolan har ett underskott till följd av satsning 
på ökad kvalitet med mer behörig personal. Segerstaskolan har, trots neddragningar i personalstyrkan, ett 
underskott då skolan kräver en högre lärartätet då relativt många elever är nyanlända eller har särskilda 
fysiska behov. Även inom skolan lättas ekonomin av de ersättningar som sker av sjuklönekostnader. 
Underskottet inom verksamheterna täcks upp av överskott centralt samt prognostiserad ökad volym med 2 
mkr.  

 

Ett överskott om drygt 400 tkr prognostiseras inom grundsärskolan som är hänförligt till grundsärskolan i 
Alsike som har fått mer elevpeng än budgeterat och inte tillsatt lärare enligt plan.  

 

Sjögrenska gymnasiet beräknas få ett överskott på 54 tkr där intäkterna har minskat pga borttaget statsbidrag 
IM samtidigt som försäljningen av platser har ökat. 

 

Vuxenutbildning och SFI prognostiseras med underskott (-1,1 mkr) där arbetslöshet till följd av pandemin 
har drivit ökat behov av utbildning. 

 

En grundligare bedömning av barn- och elevantalet kommer att göras till april-prognosen för att säkerställa 
volymförändringarna. 

 

Upphandling har gjorts av ett nytt avtal för taxi men då det ännu inte har vunnit laga kraft är det inte 
medtaget i prognosen. Förutsättningar finns dock för att eventuellt minska kostnaderna för skolskjutsar med 
ca 900 tkr under 2021 och med helårseffekt om ca 1,9 mkr 2022. 
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Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter Nettokostnad 
2020 

KF 
Budget 
2021 

Tillägg och 
avdrag 2021 

Prognostiserad 
nettokostnad 
2021 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 
2021 

Nämndkostnader 1 060 1 484 -175 1 309 0 

 Förskola, barn 1-5 år 187 954 177 920 -6 210 172 911 -1 201 

 Skolverksamhet & 
skolbarnsomsorg 

382 987 379 678 6 505 383 893 2 290 

 Grundsärskola 11 209 10 434 389 10 395 429 

 Gymnasieskola, internt 7 048 8 114 -10 8 050 54 

Gymnasieskola, externt 98 224 103 055 -2 763 100 292 0 

 Gymnasiesärskola 3 374 4 289 -1 801 2 488 0 

Vuxenutbildning & SFI 7 731 7 963 0 9 109 -1 146 

Måltidsverksamhet  300 -47  253  

 Effektiviseringsbeting   -5 440 5440   

Summerat 699 588 687 797 1 329 688 700 426 
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Investeringar 
Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-
projekt 

KF- 
investeringsram 
2021 

Tillägg 
investeringsram 
2021 

Utgift 
investering 
2021 

Prognos 
utgift  
investering 
2021 

Prognos 
avvikelse 
investering 
2021 

Alsike skola, 
Inventarier och 
läromedel 

100   -  0  100 0 

Brännkärrsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  53  100 0 

Genomförande IT-
plan, IT-
investeringar 

 100   -  0  -  100 

Lagga/Långhunda 
förskola & skola, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  0  100  0 

Ängbyskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 300   -  0  300  0 

Thunmanskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 150  -  0  150 0 

Citronen/V:a Ängby 
fsk, Inventarier och 
läromedel 

 -  -  0  -  0 

Skutans fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0  75  0 

Diamantens fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75 0 

Gredelby förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0  75 0 

Högåsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 250   -  0  250  0 

Adolfsbergsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

200   -  32  200 0 

Segersta skola, 
Inventarier och 
läromedel 

250   -  0  250 0 

Lustigkulla förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75 0 



Utbildningsnämnden, Ekonomisk uppföljning 7(7) 

Norrgårdens fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  14  75  0 

Tallbacken/Tärnan, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0  75 0 

Trollskogens 
förskola, Inventarier 
och läromedel 

 -  -  0  0 0 

Lilla brännkärrs 
förskola, Inventarier 
och läromedel 

-   -  0  0 0 

Sjögrenska 
gymnasiet, 
Inventarier och 
läromedel 

 75  -  0  75  0 

Verktygslådans fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0  75 0 

Stöd och 
konsultationsteam, 
Inventarier och 
läromedel 

50   -  0  50 0 

Skolhälsovården, 
Inventarier och 
läromedel 

 50  -  0  50 0 

Vuxenutbildning och 
SFI, Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75  0 

SUMMA 
Utbildningsnämnden 

 2 325   -   99  2 225  100 
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Handläggare 
Karin Carlsson 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
UN-2021/67 

   
 

Utbildningsnämnden 

Särskild uppföljning av Utbildningsnämndens vårdgivaransvar 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner särskild uppföljning av utbildningsnämndens 
vårdgivaransvar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med uppföljningen är att klargöra huruvida nämnden leder och följer upp det 
vårdgivaransvar som de i egenskap av huvudman har. Denna särskilda uppföljning har 
kontrollerat ledningssystem, patientsäkerhetsberättelse, journalhantering, arkivering, 
medicinskt- och psykologiskt vårdgivaransvar. Elevhälsans organisation och 
ansvarsfördelning har en tydlig struktur med stödjande uppdragsbeskrivningar. Det samlade 
ansvaret för den centrala elevhälsan skapar en likvärdighet mellan skolenheter, då 
kompetensutveckling och kvalitetsarbetet utifrån vårdgivaransvaret hålls samman.  
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2021 genomfördes en 
riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde arbetsutskottet att det 
fanns en möjlig sannolikhet och en hög konsekvensnivå att nämnden/huvudmannen inte 
säkerställer sitt vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Risken finns att nämnden 
inte i tillräcklig utsträckning med stöd av verksamhetens ledningssystem planerar, leder, 
kontrollerar, följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheten. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Rapport, Intern kontroll Särskild uppföljning av utbildningsnämndens vårdgivaransvar 2021-
03-29 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Verksamhetschef elevhälsan 
 

 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljning av utbildningsnämndens fastställda kontrollområden för 2020 syftar till att 
kvalitetssäkra nämndens vårdgivaransvar. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

De brister som finns framtagna syftar till att ytterligare bidra till att utveckla verksamheten 
och att barnens bästa beaktas. 

 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inledning och syfte 
 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar och regler samt att 
allvarliga brister upptäcks och hanteras. 
 
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2021 genomfördes en riskanalys med 
nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde arbetsutskottet att det fanns en 
möjlig sannolikhet och en hög konsekvensnivå att nämnden/huvudmannen inte säkerställer sitt vårdgivaransvar 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Risken finns att nämnden inte i tillräcklig utsträckning med stöd av 
verksamhetens ledningssystem planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheten. 
 
Syftet med uppföljningen är att klargöra huruvida nämnden leder och följer upp det vårdgivaransvar som de i 
egenskap av huvudman har. Denna särskilda uppföljning har bland annat kontrollerat ledningssystem, 
patientsäkerhetsberättelse, journalhantering, arkivering, medicinskt- och psykologiskt vårdgivaransvar. 
Uppföljningen gäller endast elevhälsans medicinska insatser.1 
 
Uppföljningens frågeställningar:  

 

 Hur styrs Knivsta kommuns elevhälsa? 

 Hur är elevhälsan organiserad? 

 Hur arbetar elevhälsans medicinska insats med ledningssystem? 

 Har elevhälsans medicinska insats en tillräcklig patientsäkerhetsberättelse och hur återkopplas den till huvudman? 

 Har elevhälsans medicinska insats en tillräcklig journalhantering och dokumentationsplan?  

 Hur följer nämnden upp att elevhälsans medicinska insats verksamhet bedrivs i enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagen?2 

Metod  
 
Uppföljningen omfattar elevhälsans arbete enligt hälso- och sjukvårdslagen. Intervju med verksamhetschef för 
elevhälsan samt till medicinskt- och psykologiskt ansvarig. Uppföljningen har även genomförts genom 
dokumentstudier av lagstiftning, kommunens styrdokument, dokumenterat kvalitetsarbete, rutiner och 
ekonomistyrning. 

Bakgrund-elevhälsans uppdrag 
Utbildningsnämnden i Knivsta är enligt hälso- och sjukvårdslagen vårdgivare. Det innebär bland annat ett ansvar 
för ledningssystem anpassade för elevhälsans medicinska del samt ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 
Vårdgivaren är skyldig att utse en verksamhetsansvarig som har det samlade ledningsansvaret för hälso- och 
sjukvårdsverksamheten. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över verksamheter inom hälso- och 
sjukvården, däribland elevhälsans hälso- och sjukvård samt dess personal.3  
 
Utöver hälso- och sjukvårdslagen regleras även elevhälsan av 2 kap. 25-28 § skollagen. Elevhälsa ska bland annat 
finnas för elever i grundskola och gymnasium och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser, vilket innebär tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt 
tillgång till specialpedagogisk kompetens. Under grundskoletiden ska eleverna erbjudas minst tre enskilda 
hälsobesök och under gymnasietiden ett hälsobesök.4 
 
Elevhälsan i Knivsta kommun arbetar framför allt hälsofrämjande och förebyggande, med medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje skola i Knivsta kommun har sitt eget 
elevhälsoteam, EHT. Alla elever erbjuds ett medicinskt basprogram med hälsosamtal och vaccinationer.  

                                                           
1 Elevhälsan består även av den specialpedagogiska verksamheten som lyder under skollagen och skolformernas läroplaner. Tillsammans bildas elevhälsan 
med en gemensam verksamhetschef. 
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 
3 Inspektionen för vård och omsorg: https://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/skolan---bade-huvudman-och-vardgivare/ 
4 Skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/elevhalsa 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/skolan---bade-huvudman-och-vardgivare/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/elevhalsa
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Resultat & analys 

Organisation och styrning 

Knivsta kommun har en central elevhälsa som består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, 
psykologer, specialpedagoger och logoped. Knivsta kommun, utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- 
och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan. Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef. Då 
verksamhetschefen inte har hälso- och sjukvårdskompetens har verksamhetschefen uppdragit det medicinska 
ledningsansvaret till en skolsköterska och det psykologiska ledningsansvaret till en skolpsykolog. 
Utbildningsnämnden som huvudman ansvarar för att det finns medicinska insatser för varje elev i skolan. Det är 
också huvudmannen som avgör hur mycket personal som ska finnas genom resursfördelning till verksamheten. 
Resterande ansvar är delegerat till verksamhetschef som bland annat ansvarar för verksamheten och vilken 
kompetens som behövs. Bedömningen ska göras utifrån de lokala behoven.  
 
Trots delegation bär fortfarande huvudmannen ansvaret som vårdgivare. Huvudmannen måste se till att det 
regelverk som vårdgivaransvaret vilar på är känt och efterlevs. För att förtydliga rollerna inom elevhälsan har 
enheten tagit fram uppdragsbeskrivningar för medicinskt ledningsansvarig, psykologiskt ledningsansvarig och 
verksamhetschef. 

Ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete 

Elevhälsans har ett ledningssystem som beskriver processer och rutiner avseende arbete inom hälso- och 
sjukvårdslagen och har en identifierad elev/patient. Dessa delar gäller bland annat elevhälsans medicinska 
insatser, utredningar och samtal. Som stöd i processerna finns ett årshjul och en metodbok för skolsköterskorna i 
samarbete med Uppsala kommun. Årshjulet bygger på egenkontroller och avstämningar när avvikelser kommer in 
under året. Då krävs uppdatering av rutiner och processer för att upptäcka risker för patientsäkerheten.  
 
Årshjulet planerar verksamheten och där kan ansvariga per månad se vad varje funktion ansvarar för, exempelvis 
vad skolsköterska ska göra enligt basprogrammet för hälsobesök. Där finns också information om hur 
hälsobesöken ska gå till, hur avvikelserapporteringar sker och vilka blanketter som är aktuella. Denna information 
finns tillgänglig digitalt för all personal inom elevhälsans medicinska insats. Rutiner för elevhälsans medicinska 
insatshantering och journalföring är också dokumenterade och en del av ledningssystemet.5 Som komplement till 
rutinen finns en dokumenthanteringsplan som ej är tagen i nämnden och som verksamheten planerar att revidera i 
och med den planerade e-arkiveringen i kommunen.  

Uppföljning  

Enligt patientsäkerhetslagen6 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Det innebär att vårdgivaren bland annat måste förebygga att patienter drabbas 
av vårdskador, utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, dokumentera det 
organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten och upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år och gälla för föregående år. I år 
presenterades och godkändes patientsäkerhetsberättelsen på utbildningsnämndens nämnd i mars.7 Elevhälsan har 
tillvägagångssättet att patientsäkerhetsberättelsen ska vara en tydlig uppföljning av ledningssystemet och att de 
ska ”prata med varandra”. Som stöd i arbetet med ledningssystemet och patientsäkerhetsberättelsen arbetar 
enheten bland annat med kvalitetsmått exempelvis Mått för Elenhälsans Medicinska Insats från 
Skolsköterskeföreningen. Dessa bör inkluderas i enhetens verksamhetsplan/enhetsplan. 
  

                                                           
5 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2017-3-2.pdf 
6 SFS 2010:659 
7 UN-2021/77 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2017-3-2.pdf
http://public360.kommun.local/locator/Common/Search/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&subtype=61000&recno=3021788&module=Case
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Slutsatser  

Elevhälsan har en betydelsefull funktion att fylla för nämndens verksamheter. Genom att stödja möjligheterna till 
en god utveckling, både fysiskt, psykiskt och socialt, kan verksamheten främja elevens utveckling mot 
utbildningens mål. Den som bedriver hälso- och sjukvård är enligt lagens mening vårdgivare, och med det följer 
vissa skyldigheter. Vårdgivaransvaret riskerar att falla mellan stolarna då kunskapen gällande lagstiftning och 
ansvar riskerar att hamna i skymundan för den övriga pedagogiska verksamheten.  
 
Elevhälsans organisation och ansvarsfördelning har en tydlig struktur med stödjande uppdragsbeskrivningar. Det 
samlade ansvaret för den centrala elevhälsan skapar en likvärdighet mellan skolenheter, då kompetensutveckling 
och kvalitetsarbetet utifrån vårdgivaransvaret hålls samman. Den centrala elevhälsan ger också goda 
förutsättningar för samverkan och kompetensutbildning för elevhälsans medicinska, psykologiska och 
psykosociala kompetenser. 
 
Elevhälsans ledningssystem är välstrukturerat med årshjul som stöd på flera olika nivåer i arbetet. För att 
förtydliga de olika processerna i verksamheterna utifrån lagstiftning och ansvarig funktion bör enheten arbeta 
med att processkartlägga verksamheten i samarbete med ansvariga professioner. De delar avseende 
journalhanteringen där elevhälsan kan förbättra rutiner och processer är ett kontinuerligt arbete där de arbetar på 
att kvalitetssäkra skrivningar och hantering av dokumentation. Dessa delar skulle identifieras vid en 
processkartläggning där alla steg identifieras för att synliggöra kvalitetsförbättringar.  
 
För att förtydliga elevhälsans uppdrag bör processerna kring planering och uppföljning av verksamheten 
samverka. Enhetens verksamhetsplan/enhetsplan bör synkas med ledningssystem och patientsäkerhetsberättelse. I 
dagsläget saknar enheten en enhetsplan som sammanfogar det pedagogiska ansvaret på enheten med hälso- och 
sjukvårdslagen. Nämnden bör i sitt kvalitetsarbete regelbundet följa upp elevhälsans medicinska insats och dess 
arbete utifrån dess betydelse för elevernas måluppfyllelse. Elevhälsans roll och betydelse bör få mer utrymme vid 
planering, uppföljning och analys av nämndens verksamheter.  
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Handläggare 
Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-25 

Diarienummer 
UN-2021/83 

   
 

Utbildningsnämnden 

Lokalförsörjningsplan utbildningsnämnden, förskola 2021-2030 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att anta Lokalförsörjningsplan för förskola och skola  UN 
2021-2030. 
 
2. Utbildningsnämnden överlämnar Lokalförsörjningsplan förskola UN 2021-2030 till 
kommunstyrelsen och Kommunfastigheter för kännedom. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utifrån befolkningsprognosen från november 2020 arbetat fram en 
lokalförsörjningsplan som redovisar en behovsbedömning av platser och lokaler för förskola 
under planeringsperioden 2021-2030. 
 
Planens syfte är att möta de krav som ställs på kommunens planering i ett växande Knivsta 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har arbetat fram en lokalförsörjningsplan som redovisar en behovsbedömning 
av platser och lokaler för förskola under planeringsperioden 2021-2030. 
Lokalförsörjningsplanen bygger bland annat på befolkningsprognosen som uppdateras vår 
och höst. Denna plan bygger på underlag från befolkningsprognosen november 2020 och 
övriga kända förutsättningar. Målbilden kring planering av pedagogiska lokaler är densamma 
i Knivsta kommun som i de flesta kommuner. Pedagogiska lokaler ska vara 
kostnadseffektiva, ändamålsenliga, placerade där behoven finns samt förverkligade i rätt tid. 

Under 2020 passerade folkmängden i Knivsta kommun 19 000 invånare. Befolkningen 
beräknas uppgå till ca 21 900 invånare 2025 med en genomsnittlig tillväxttakt på 2,5 procent 
per år. Den tidigare höga tillväxttakten har stannat av och den senaste befolkningsprognosen 
är nedreviderad i förhållallande till såväl prognosen 2020 som prognosen 2019. 
 
Befolkningsökningen består främst av inflyttning men också ett positivt födelseöverskott. 
Prognosen för tillskottet av bostäder är baserad på idag kända utbyggnadsplaner och 
naturligtvis finns risk för en försening i projekten som kan ändra förutsättningarna i 
tillväxttakten. Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras två gånger 
per år utifrån förändrade förutsättningar. Att bostäderna verkligen startar utifrån de prognoser 
som tagits fram samt det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en 
osäkerhetsfaktor vid planering av lokaler för förskola och skola. Osäkerheten ökar ju längre 
bort i tid bostadsbyggnationen planeras eftersom olika omvärldsfaktorer som idag inte är 
kända kan komma att påverka prognoserna framöver.  
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Verksamhetsbehov 
Antalet barn i behov av förskola under perioden 2021-2030 förväntas enligt prognosen öka 
med ca 400 barn till ca 1830 barn i slutet av perioden. Det är en minskning med ca 10 barn 
per år i förhållande till föregående prognos oktober 2019. 
 
En försiktigare utbyggnadstakt är något som gått att avläsa i de senaste prognoserna över 
antalet barn och fram till 2028 finns det ett överskott av förskoleplatser att hantera. Jämfört 
med tidigare prognos i lokalförsörjningsplanen 2016-2025 så har behovet av förskoleplatser 
mer än halverats, från i snitt 100 förskolebarn per år till 40 barn per år.  
 
Överskottet av förskoleplatser att hantera framöver innebär  en stor skillnad de närmaste 
åren jämfört med tidigare år då det varit  balans i antalet platser i förhållande till behovet. 
 
Vid ingången av 2021 finns det en total kapacitet i kommunen om ca 1600 platser. Ungefär 
55 procent av förskoleplatserna bedrivs i kommunal regi och resterande 45 procent bedrivs i 
fristående regi 2020. En förskjutning har de senaste åren skett mot en högre andel platser i 
fristående regi. 
 
Det totala överskottet i kommunen, både i kommunal och fristående regi inräknat, varierar 
från 2 avdelningar till som mest 20 avdelningar hösten 2022 och 2023. Överskottet av lokaler 
vänder våren 2028 till att det framöver blir en brist på förskolelokaler utifrån prognosen. 
Utifrån osäkerheten i prognosen bör planeringen ske med minst två avdelningar i överskott.  
  
Överskottet av förskolelokaler är i Knivsta kommun, likväl som i övriga kommuner, störst på 
höstarna. Anledningen till det är att många platser frigörs i augusti då 6-åringarna börjar 
förskoleklass. Det som blir dimensionerande i planeringen är hur behovet ser ut på vårarna i 
förhållande till kapaciteten. Det största överskottet på vårarna uppgår till 12 avdelningar 
våren 2023 och 2024. 
 
Hur överskottet kommer att fördelas mellan den kommunala verksamheten och 
verksamheten i fristående regi vill förvaltningen inte spekulera i utan återkommer till 
nämnden med en uppföljning av utfallet. 
 
Lokalresurser 
Tillgången på förskoleplatser i kommunen är för närvarande 1610 st. Antalet platser 
innefattar såväl kommunala förskolor, pedagogiska omsorg samt enskilda förskolor.  
Under 2020 öppnade två fristående förskolor i kommunen. Förskolan Lilla Alsike öppnade 
med 85 platser i Alsike och Pysslingens förskola, Boängen öppnade med 120 platser på 
Boängsvägen. Genom dessa två förskolor blev det ett tillskott på ca 200 förskoleplatser i 
fristående regi. Ytterligare en förskola i fristående regi är planerad i Centrala Ängby med ca 
70 platser. När i tiden den förskolan kommer att öppna styr inte kommunen över. I 
lokalförsörjningsplanen finns platserna med från hösten 2022 enligt uppgifter i mars från 
fastighetsägaren. I tidigare bedömning från förvaltningen har förskolan bedömts bli klar 
betydligt senare. 
 
Under 2020 fattade utbildningsnämnden ett beslut om att avveckla Citronens förskola med 
22 platser.     
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Uppföljning 
Planeringsperioden för en ny förskola är ca 5 år och det senaste beslutet om fler 
förskoleplatser togs 2014 när Norrgårdens förskola beställdes. I förhållande till prognosen 
2015 är det drygt 300 barn mindre 2021  än vad som prognostiserades. En förklaring till 
skillnaden i utfallet i förhållande till prognosen är en minskad utbyggnadstakt samt en 
byggnation av mindre lägenheter. 
Utifrån prognosen 2015 och de beslut som fattades om minskning av barngrupperna med 2 
barn per avdelning till 18 barn per avdelning skulle utfallet idag istället varit en brist 2021 på 
12 förskoleavdelningar istället för som nuläget är 9  avdelningar i överskott.  I 
lokalplaneringen beräknas  barngrupperna till 19,25 barn per avdelning, vilket motsvarar 5 
avdelningar. Om utvecklingen fortsatt enligt prognosen 2015 så hade naturligtvis åtgärder 
vidtagits för att brist på förskoleplatser inte hade uppstått. 
 
Byggnadsstandard 
Förvaltningen framförde i lokalförsörjningsplan förskola UN 2020-2029 att Gredelby förskola 
är i behov av renovering. 
En skrivelse har nyligen inkommit från Kommunfastigheter till förvaltningen angående 
underhållsbehovet för Gredelby förskola. Förskolan har enligt Kommunfastigheter ett mycket 
stort underhållsbehov de närmaste åren och sammantaget anser Kommunfastigheter att det 
inte är ekonomiskt hållbart att underhålla förskolan utan den bästa lösningen är att riva den 
nuvarande byggnaden och starta en utredning för nyproduktion. 
Mot bakgrund av skrivelsen fattade kommunstyrelsen den 25 januari 2021 ett beslut om att 
uppmana utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa förskolan till hösten 2022 
samt att återkomma med en prognos över när de borttagna förskoleplatserna behöver vara 
ersatta. 
 
Planering och förslag till åtgärder 
I ett särskilt ärende till nämnden den 27 april  föreslås att Gredelby förskola med fyra 
avdelningar avvecklas från hösten 2022. Det finns idag inga pågående förskoleprojekt i 
kommunal regi. Tillkommande förskoleplatser kommer att behövs från 2026 om Gredelby 
förskola avvecklas från hösten 2022.  Planeringen bör snarast påbörjas för en återuppbyggd 
förskola som bör vara klar 2026 och där möjligheten bör prövas att utöka förskolan med fler 
platser. Om Gredelby förskola återuppbyggs med ytterligare två avdelningar, totalt ca 120 
barn, behövs inga nya förskoleplatser förrän i slutet av planeringsperioden. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
De åtgärder som föreslås i lokalförsörjningsplanen beskrivs i ärendet Gredelby förskola-svar 
till Kommunstyrelsen 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun Förskolor 2021-2030 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfastigheter  
 

 
Jonas Andrae Johansson 
Tillförordnad utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Att nämnden har en noggrann planering när det gäller behovet av lokaler skapar 
förutsättningar för barns tillgång till förskola. 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Bild på KommunhusetLokalförsörjningsplan 
Knivsta kommun
- Förskolor 2021-2030



Antaganden
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Följande antaganden ligger till grund för lokalförsörjningsplanen

• Befolkningsprognosen från nov 2020
• En historisk andel barn som går i förskola i Knivsta

Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras två gånger per år 
utifrån förändrade förutsättningar. Prognosen för tillskottet av bostäder är baserad på idag 
kända utbyggnadsplaner och naturligtvis finns risk för en försening i projekten som kan 
ändra förutsättningarna i tillväxttakten. Att bostäderna verkligen startar utifrån de 
prognoser som tagits fram samt det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en 
osäkerhetsfaktor vid planering av lokaler för förskola och skola. Osäkerheten ökar ju längre 
bort i tid bostadsbyggnationen planeras eftersom olika omvärldsfaktorer som idag inte är 
kända kan komma att påverka prognoserna framöver.



Befolkningsprognos från nov 2020 med 
tillväxttakt

5

Under 2020 passerade folkmängden i Knivsta kommun 19 000 invånare. Befolkningen 
beräknas uppgå till ca 21 900 invånare 2025 med en genomsnittlig tillväxttakt på 2,5 
procent per år. Befolkningsökningen består främst av inflyttning men också ett positivt 
födelseöverskott.
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Antaganden: Befolkningsprognos 1-5 år
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Antalet barn i behov av förskola under perioden 2020‐2030 förväntas öka med ca 
400 st till knappt ca 1 830 barn i slutet av perioden (vt 2030). Inskrivningsgraden 
är 93 procent av det totala antalet 1‐5‐åringar.
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Antaganden: tillkommande förskolor
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År Enhet Antal 
avd.

VT/HT

2022 Centrala Ängby +4 HT

Det finns idag inga pågående förskoleprojekt i kommunal regi. Under 2020 skedde ett 
tillskott på ca 200 förskoleplatser i fristående regi samtidigt som Citronens förskola 
avvecklades. Ytterligare en förskola i fristående regi är planerad i Centrala Ängby med 
ca 70 platser. När i tiden den förskolan kommer att öppna styr inte kommunen över. I 
lokalförsörjningsplanen ligger ett antagande om att den står klar sommaren 2022, enligt 
uppgift från fastighetsägaren mars 2021.
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Kommunala förskolor i Knivsta
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Fristående förskolor i Knivsta
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Förskolor i centrala Knivsta
Kommunala förskolor
• Diamantens förskola Ängbyvägen 8
• Gredelby förskola Häradsvägen 13
• Norrgårdens förskola Kölängsvägen 40
• Skutans förskola Forsbyvägen 13
• Tallbackens förskola Valloxvägen 21
• Västra Ängby förskola Russinvägen 17

Fristående förskolor
• Ekorrens förskola Körsbärsvägen 18
• Hasselbackens förskola Högåsvägen 7
• Margarethaskolans förskola Margaretavägen
• Pysslingens förskola Boängensvägen 175a/ 175b
• Solstigen Kolonivägen 5
• Särsta förskola Forsbyvägen 6
• I ur och skur Villa Villekulla förskola 

Plommonvägen 175

Klicka på kartan för att komma till GIS‐kartan (fungerar 
ej i PDF‐format)
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Förskolor i Alsike

Kommunala förskolor
• Lilla Brännkärr Lustigkullagatan 30
• Lustigkulla förskola Brunnbyvägen 114
• Trollskogens förskola Gränsgatan 25
• Verktygslådans förskola Morkullevägen 2

Fristående förskolor
• Ballongens förskola Hyvelgatan 30
• Hjärtstenens förskola Vrå Skogsväg 35
• I Ur och skur Hyvelgatan 30
• Lilla Alsike Brunnbyvägen
• Piratskeppets förskola Torpkällevägen 51
• S:t Maria Förskola Brunnbyvägen 54

Klicka på kartan för att komma till GIS‐kartan( fungerar 
ej I PDF format)





Antal barn i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel‐filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs

1296 1432 1307 1435 1302 1448 1301 1445 1327 1498 1401 1570 1464 1638 1525 1706 1586 1765 1638 1830 1696

1632 1610 1610
1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Samtliga förskolor, Knivsta kommun

Antal barn

Tillgängliga platser



Antal barn i förhållande till platser/avd
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Data inhämtad från Excel‐filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs

Antal barn
Tillgängliga 
platser

Differens antal 
barn

Differens antal 
avd.

December 2020 1296 1632 336 18
juni 2021 1432 1610 178 9
december 2021 1307 1610 303 16
juni 2022 1435 1610 175 9
december 2022 1302 1680 378 20
juni 2023 1448 1680 232 12
december 2023 1301 1680 379 20
juni 2024 1445 1680 235 12
december 2024 1327 1680 353 18
juni 2025 1498 1680 182 9
december 2025 1401 1680 279 14
juni 2026 1570 1680 110 6
december 2026 1464 1680 216 11
juni 2027 1638 1680 48 2
december 2027 1525 1680 155 8
juni 2028 1706 1680 ‐26 ‐2
december 2028 1586 1680 94 5
juni 2029 1765 1680 ‐85 ‐4
december 2029 1638 1680 42 2
juni 2030 1830 1680 ‐150 ‐8
december 2030 1696 1680 ‐16 ‐1



Antal tillgängliga platser
kommunalt/fristående
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Ungefär 55 procent av förskoleplatserna bedrivs i kommunal regi och 
resterande 45 procent bedrivs i fristående regi 2020. Det har skett en 
förskjutning mot en högre andel platser i fristående regi. 



Nuläge, nyckeltal
Lokalkostnad 2021 Kapacitet

Lokalkostnad
per barn

Gredelby
Förskola 1 299 000 80 16 238
Skutans 
förskola  1 978 000  80 24 725

Diamantens 
förskola 2 535 000  80 31 688 

Verktygslådans 
förskola 1 989 000 80 24 862

Tallbackens 
förskola 1 396 000 80 17 450

Västra Ängby 
förskola 1 004 292 60 16 738

Trollskogens 
förskola 903 000 50 18 060

Lustigkulla 
förskola 4 247 000  160 26 544 

Norrgårdens 
förskola 4 317 000  160 26 981 

Lokalkostnad/barn för 
övriga kommunala 
förskolor är inkluderade 
i nyckeltalen för resp. 
skola.

Lokalpengen för 
förskolan 2021 är            
23 891 kr/barn.
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Byggnadsstandard

Förvaltningen framförde i lokalförsörjningsplan förskola UN 2020‐2029 att 
Gredelby förskola är i behov av renovering.
En skrivelse har nyligen inkommit från Kommunfastigheter till förvaltningen 
angående underhållsbehovet för Gredelby förskola. Förskolan har enligt 
Kommunfastigheter ett mycket stort underhållsbehov de närmaste åren och 
sammantaget anser Kommunfastigheter att det inte är ekonomiskt hållbart att 
underhålla förskolan utan den bästa lösningen är att riva den nuvarande 
byggnaden och starta en utredning för nyproduktion.
Mot bakgrund av skrivelsen fattade kommunstyrelsen den 25 januari 2021 ett 
beslut om att uppmana utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa
förskolan till hösten 2022 samt att återkomma med en prognos över när de 
borttagna förskoleplatserna behöver vara ersatta.
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Vid ingången av 2021 finns det en total kapacitet i kommunen om 1600 platser, 
varav 55 % i kommunal regi och 45 procent i fristående regi. Fram till 2028  finns det 
ett överskott av förskoleplatser att hantera. Det totala överskottet i kommunen på 
vårarna, både i kommunal och fristående regi inräknat, varierar från 2 avdelningar 
till som mest 20 avdelningar hösten 2022 och 2023. Överskottet av lokaler vänder 
våren 2028 till att det framöver blir en brist på förskolelokaler utifrån prognosen. I 
dessa siffror ingår att planeringen ska ske med två avdelningar i överskott. 

Överskottet av förskolelokaler är i Knivsta kommun, likväl som i övriga kommuner, 
störst på höstarna. Anledningen till det är att många platser frigörs i augusti då 6‐
åringarna börjar förskoleklass. Det som blir dimensionerande i planeringen är hur 
behovet ser ut på vårarna i förhållande till kapaciteten. Det största överskottet på 
vårarna uppgår till 12 avdelningar våren 2023 och 2024.

Planeringsperioden för en ny förskola är ca 5 år och det senaste beslutet om fler 
förskoleplatser togs 2014 när Norrgårdens förskola beställdes. I förhållande till 
prognosen 2015 är det ca 300 barn mindre 2021  än vad som prognostiserades. En 
förklaring till skillnaden i utfallet i förhållande till prognosen är en minskad 
utbyggnadstakt samt en byggnation av mindre lägenheter.
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Utifrån prognosen 2015 och de beslut som fattades om minskning av barngrupperna 
med 2 barn per avdelning till 18 barn per avdelning skulle utfallet idag istället varit 
en brist 2021 på 12 förskoleavdelningar istället för som nuläget är 9 avdelningar i 
överskott.  I lokalplaneringen beräknas  barngrupperna till 19,25 barn per avdelning, 
vilket motsvarar 5 avdelningar. Om utvecklingen hade fortsatt enligt prognosen 2015 
så hade naturligtvis åtgärder vidtagits för att brist på förskoleplatser inte hade 
uppstått.

I ett särskilt ärende till nämnden den 27 april  föreslås att Gredelby förskola med 4 
avdelningar avvecklas från hösten 2022. 

Det finns idag inga pågående förskoleprojekt i kommunal regi. Tillkommande 
förskoleplatser kommer att behövs från 2026 om Gredelby förskola avvecklas från 
hösten 2022.  Planeringen bör snarast påbörjas för en återuppbyggd förskola som 
bör vara klar 2026 och där möjligheten bör prövas att utöka förskolan med fler 
platser. Om Gredelby förskola återuppbyggs med ytterligare två avdelningar, total 
kapacitet ca 120 barn behöver inga nya platser skapas under planeringsperioden.
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Handläggare 
Eva Mårtensson 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-19 

Diarienummer 
UN-2021/84 

Lokalförsörjningschef   
 

Utbildningsnämnden 

Gredelby förskola - svar till kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden anser att det är möjligt att tomställa Gredelby förskola till hösten 
2022. 
 
2. Utbildningsnämndens prognos visar att de borttagna förskoleplatserna behöver vara 
ersatta till januari 2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gredelby förskola har enligt Kommunfastigheter ett mycket stort underhållsbehov de 
närmaste åren och sammantaget anser Kommunfastigheter att det inte är ekonomiskt 
hållbart att underhålla förskolan utan den bästa lösningen är att riva den nuvarande 
byggnaden och starta en utredning för nyproduktion. Kommunstyrelsen har uppmanat 
utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa förskolan. 
 
Bakgrund 
En skrivelse har inkommit från Kommunfastigheter till förvaltningen angående 
underhållsbehovet för Gredelby förskola. Förskolan har enligt Kommunfastigheter ett mycket 
stort underhållsbehov de närmaste åren och sammantaget anser Kommunfastigheter att det 
inte är ekonomiskt hållbart att underhålla förskolan utan den bästa lösningen är att riva den 
nuvarande byggnaden och starta en utredning för nyproduktion. 
Skrivelsen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-25  
§ 13 , KS-2020/967 med nedanstående beslut. 
 
1.Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa 
förskolan till hösten 2022. 
2. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att återkomma med en prognos över 
när de borttagna förskoleplatserna behöver vara ersatta.  
 
Fastigheten är en enplansbyggnad byggd för en förskoleverksamhet med fyra avdelningar. 
Förskolan som byggdes i början på 70-talet närmar sig nu 50 år och har enligt 
Kommunfastigheter ett mycket stort underhållsbehov. För att verksamheten ska kunna fortgå 
i fastigheten behöver Kommunfastigheter de kommande fyra åren göra omfattande underhåll 
i form av takbyte, fasadbyte, vvs, stomme och grund samt ventilationsbyte. Sammanlagt 
beräknas dessa åtgärder kosta närmare 15 mkr. Förutom dessa åtgärder finns det behov av 
ytskiktsrenovering samt säkerställande av utemiljön. 
 
Förskolan har sedan den byggdes inte genomgått nödvändig verksamhetsanpassning, vilket 
innebär att förskolan saknar en del viktiga funktioner som övriga kommunala förskolor har. 
Som ex kan nämnas att det saknas tillräckliga och lagenliga arbetsplatser för pedagogerna, 
mötesrum för personal och föräldrasamtal. Utifrån dessa arbetsmiljöbrister och förskolans 
skick så beslutade kommunstyrelsen 2018-03-19, KS-2018/127 §45 att planera för en om-
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och tillbyggnad enligt ett förslag som skulle inneburit uppdaterade lokaler för dagens 
pedagogik samt plats för ytterligare 20 barn.  
Efter noggrannare undersökningar visade det sig tyvärr att grundplattan i den befintliga 
förskolan inte klarar en påbyggnad och att en tillbyggnad skulle innebära en knäckrisk mellan 
gamla och nya delen. 
 
Eftersom det inte går att bygga till förskolan och i samband med det lösa den pedagogiska 
utformningen och förskolan står inför ett stort underhållsbehov anser Kommunfastigheter att 
den bästa lösningen är att riva nuvarande byggnad samt starta en utredning för 
nyproduktion. Förskolan har ett mycket centralt läge i nära anslutning till Sågenområdet och 
en rivning av den befintliga förskolan och en återuppbyggnad av en ny förskola skulle kunna 
innebära möjligheter till ett bättre nyttjande av tomten med fler förskoleplatser 
 
Förvaltningen delar Kommunfastigheters bedömning att det inte är ekonomiskt hållbart att 
underhålla förskolan. Förutom det stora underhållsbehovet vill förvaltningen även 
uppmärksamma nämnden på att det är viktigt med ändamålsenliga lokaler för att förskolan 
ska klara de nationella målen. Det innebär att det inte är ett alternativ att endast underhålla 
förskolan utan i samband med så stora underhållsinsatser måste lokalerna 
verksamhetsanpassas till lokaler som är ändamålsenliga utifrån dagens pedagogik.  
 
Förskolan har idag en kapacitet för 80 barn och för närvarande är närmare 80 barn inskrivna 
på förskolan. En tomställan av förskolan från hösten 2022 innebär en fortsatt drift av 
förskolan fram till dess. Enligt Kommunfastigheter är ventilationen i dagsläget god och den 
obligatoriska ventilationskontrollen är godkänd. Aggregatet går för fullt vilket gör att motorn 
går hårt och att den då slits snabbt. Kommunfastigheters bedömning är ändå att de kan få 
detta att fungera fram till HT 2022.   
 
Utifrån ett särskilt ärende till nämnden Lokalförsörjningsplan utbildningsnämnden förskola 
2021—2030, UN -2021/83 så finns det enligt prognosen en överkapacitet på förskoleplatser i 
kommunen fram till 2028. Om Gredelby förskola tas bort uppstår en brist på förskoleplatser 
från våren 2027.  
 
Prognosen grundar sig på befolkningsprognosen november 2020. Befolkningsprognoserna 
innehåller alltid en osäkerhet och revideras två gånger per år utifrån förändrade 
förutsättningar. Att bostäderna verkligen startar utifrån de prognoser som tagits fram samt 
det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en osäkerhetsfaktor vid planering av 
lokaler för förskola. Osäkerheten ökar ju längre bort i tid bostadsbyggnationen planeras 
eftersom olika omvärldsfaktorer som idag inte är kända kan komma att påverka prognoserna 
framöver. 
 
Utifrån eventuella osäkerheter i prognosen samt att tillgången på förskoleplatser, för 
närvarande 1610 st, innefattar såväl kommunala förskolor, pedagogisk omsorg samt enskilda 
förskolor bör planeringen ske med en viss marginal. Förvaltningen föreslår därför att 
inriktningen ska vara att platserna behöver ersättas från januari 2026. Denna inriktning kan 
komma att förändras utifrån nya prognoser, nya inriktningsbeslut gällande barngruppernas 
storlek eller förändringar i antalet platser hos de externa utförarna. I utbildningsnämndens 
fortsatta lokalförsörjningsplanering så att det är viktigt att noga följa prognosen över behovet 
samt att uppmana kommunstyrelsen att redan nu påbörja planeringen för att ersätta de 
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platser som tas bort när Gredelby förskola avvecklas. En god planering och en tät dialog 
mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen innebär goda möjligheter att samordna de 
tillkommande förskoleplatsernas färdigställande tidsmässigt med behovet av nya förskole 
platser.  
 
Om kommunstyrelsen beslutar om en tomställning av Gredelby förskola från hösten 2022 så 
innebär det att de barn som är inskriva på förskolan kommer att erbjudas plats på 
Norrgårdens förskola från och med augusti 2022. Dit kommer även en stor del av Gredelby 
förskolas personal att flytta. Denna information har redan gått ut till vårdnadshavarna på 
Gredelby förskola.  
 
Förvaltningen vill även påtala Gredelby förskolas mycket centrala läge i nära anslutning till 
Sågenområdet. I kommunstyrelsens utredning om rivning av förskolan och en 
återuppbyggnad bör möjligheten till en återuppbyggd förskola på samma tomt med fler 
förskoleplatser prövas. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Lokalpengen  2021 är 23 891 kr/barn. Lokalpengen för 2022 blir 25 905 kr /barn om 
Gredelby förskola tomställs. Ökningen av lokalpengen beror på att de två avdelningarna på 
Norrgårdens förskola som kommunstyrelsen idag betalar för öppnas upp. 
 
En ökad kostnad för kommunen med ca 1 mkr när enskilda förskolor får mer betalt. 
 
År 2022 :  Kommunens totala lokalkostnad minskar med drygt 400 tusen kronor när Gredelby 
försvinner (4 månader 2022), nettoeffekten under 2022 blir således 600 tusen kronor i högre 
kostnad för utbildningsnämnden. 
 
År 2023:  Kommunens totala lokalkostnad minskar med drygt 1300 tusen kronor när 
Gredelby försvinner (12 månader 2023), nettoeffekten under 2023 blir således 300 tusen 
kronor i lägre kostnad för utbildningsnämnden med oförändrat antal barn. 
 
Den ekonomiska konsekvensanalysen av att eventuellt riva förskolan samt att bygga upp en 
ny större förskola på samma tomt kommer att beskrivas i ärendets fortsatta hantering i 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
Skrivelse från Kommunfastigheter 2020-12-07, UN-2020/404 
Lokalförsörjningsplan utbildningsnämnden förskola 2021-2030, UN -2021/83 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfastigheter 
Lokalförsörjningschef 
 

 

 

Jonas Andrae Johansson 
Tillförordnad utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja x  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ärendet har initierats utifrån att barnen tillsammans med pedagogerna på Gredelby förskola 
ska få en bra arbetsmiljö och pedagogisk miljö. Om det inte är möjligt att uppnå i den 
nuvarande byggnaden kan det vara befogat att riva byggnaden och bygga en ny förskola 
som uppfyller dagens krav på en bra arbetsmiljö och pedagogisk miljö. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Utredningen får utvisa 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 x 
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Knivsta 201207 

 

Till 

Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningschef 

 

Angående fastigheten Gredelby 9:1 där verksamheten Gredelby Förskola bedrivs 

 

Byggnaden är färdigställd och tagen i drift 1974 vilket innebär att den närmar sig 50 år. Detta medför 
att Kommunfastigheter har ett stort underhålls behov framför sig de kommande 4 åren för att 
säkerställa byggnadens fortsatta brukande. Dessa underhåll är takbyte, fasadbyte, vvs, stomme och 
grund samt byte att ventilation. Ventilationen har gått på sin maxkapacitet under flera år vilket är 
oroväckande. 

Sammanlagt ligger dessa åtgärder på en uppskattad budget på 14 640 000:-. Till detta ska man lägga 
vanligt underhåll invändigt såsom ytskiktsrenovering och säkerställande av utemiljön. 

Vi kan också se att förskolan saknar en del viktiga funktioner som övriga förskolor i kommunen har 
som skulle betyda att fastigheten även behöver verksamhets anpassas. 
Bla har inte pedagogerna tillräckliga och lagenliga arbetsplatser för dokumentation,  mötesrum för 
personal- och föräldrasamtal, funktionell personalavdelning och det finns ingen gemensam matsal 
för barnen bla. En sådan anpassning kostar många miljoner samtidigt är det sannolikt att en 
avdelning behöver tas i anspråk för detta vilket skulle minska antal platser på förskolan. 

2017 genomfördes ett arbete att se över möjligheten att bygga ut och förädla fastigheten anpassat 
till ett modernare pedagogiskt arbetssätt. Tyvärr visades det att grundplattan i befintlig del inte 
klarar en påbyggnad och en tillbyggnad skulle innebära knäckrisk mellan gamla och nya delen. 

Tittar man på en översikts bild av fastigheten kan man se att byggnadens placering på tomten och 
den stora personal parkeringen gör att man inte utnyttjar tomten för en förskola på bästa sätt. En 
annan placering av en byggnad skulle möjliggöra att fler barn kan få en förskoleplats centralt i Knivsta 
samtidigt som gården skulle bli större nyttjad för lek. Det går enligt detaljplanen bygga upp till 6 m på 
fastigheten som är 5312m2, vilket skulle kunna innebära möjlighet till en byggnad två plan. 

Enligt en tidigare redovisning från lokalförsörjningen råder det under de närmaste åren en viss 
överkapacitet på förskoleplatser i Knivsta kommun vilket vi tror skulle göra det möjligt att stänga 
 Gredelby Förskola. 

Sammantaget anser Kommunfastigheter att den bästa lösningen vore att riva nuvarande byggnad 
och snarast starta en utredning för nyproduktion. 

 

Vänligen 

Agnetha Holkedahl  på uppdrag av Kommunfastigheters Byggstrategigrupp. 

 



Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Jonas Andrae Johansson 
Verksamhetschef grundskola 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-20 

Diarienummer 
UN-2021/108 

   
 

Utbildningsnämnden 

Fördelning skolmiljarden 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fördela av Skolverket tilldelade medel enligt följande: 

• Centrala elevhälsan, 300 000 kronor 
• Förstärkt sommarlovskola, 200 000 kronor 
• Administrativ förstärkning komvux, 100 000 kronor 
• Långsiktiga lärverktyg grundskola och Sjögrenska gymnasiet, 1 904 000 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolverket delar 2021 ut Skolmiljarden som ska bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-
pandemin. Konsekvenserna av pandemin är svåra att definiera, men vi tror att vi behöver 
stärka elevers förutsättningar för lärande ur ett långsiktigt perspektiv och detta i form av 
långsiktiga lärverktyg. Vidare ser vi behov av mer kortsiktiga åtgärder som exempelvis 
förstärkning av elevhälsan, sommarlovsskola och administrativt stöd till vuxenutbildningen. 
 
Bakgrund 
Skolverket ska under 2021 betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte 
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska över landet fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun samt 
användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. Kommunerna 
måste inte använda medlen i hela skolväsendet utan de kan välja enskilda delar som till 
exempel grundskolan. Detta i sin tur bör bygga på en analys av hur man bäst säkerställer att 
elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. 
 
Knivsta kommun får 2 504 055 kr som utbetalas i två omgångar under 2021. 
 
Konsekvenserna av pandemin är svåra att definiera, men vi tror att vi behöver stärka elevers 
förutsättningar för lärande ur ett långsiktigt perspektiv och detta i form av långsiktiga 
lärverktyg. Vidare ser vi behov av mer kortsiktiga åtgärder som exempelvis förstärkning av 
elevhälsan, sommarlovsskola och administrativt stöd till vuxenutbildningen. 
 
Långsiktiga lärverktyg 
Vi tänker oss att majoriteten av medlen fördelas på lärverktyg som gynnar elevernas lärande 
över flera år framöver och detta i grundskolorna i Knivsta kommun (såväl kommunala som 
fristående) samt på Sjögrenska gymnasiet. Det innebär att även barn i förskolan får del av 
det stödet när de kommer till grundskolan. Vilka lärverktyg som blir aktuella är inte fastställt 
än, men Läxplore och Studi kan ses som exempel på verktyg som kan bli aktuella. 
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Elevers hälsa 
Ohälsan hos elever ökar generellt sett i skuggan av pandemin och vi ser behov av att ge 
eleverna mer tillgång till exempelvis kuratorstöd och vi tänker oss därför att avsätta medel för 
detta. 
 
Sommarlovsskola 
Vi har ännu inte ”facit” över hur våra elever lyckas med kunskapsinhämtningen, men vi 
tänker att det är viktigt att ge bästa möjliga förutsättningar för de som inte har nått hela vägen 
fram. Därför kommer vi att satsa mer pengar än vanligt på sommarlovsskola. Det kan i 
praktiken innebära att fler pedagoger blir involverade, sommarlovsskolan är längre än de 
lagstadgade 10 dagarna och att ordinarie lärare i större utsträckning är den som bedömer 
elevernas kunskaper under lovskolan. 
 
Extra administrativt stöd på vuxenutbildning 
I kölvattnet av pandemin har arbetslösheten ökat hos många unga vuxna vilket har medfört 
att många väljer att komplettera/färdigställa sina studier och detta inom ramen för den 
kommunala vuxenutbildningen. Detta har medfört en markant ökning av administrativ 
hantering av ansökning och studieplaner, som befintlig organisation inte är dimensionerad för 
och som har inneburit att rektor har fått lägga mycket tid på detta. Av den anledningen tänker 
vi oss en temporär förstärkning av det administrativa stödet på vuxenutbildningen, så att 
rektor i större utsträckning kan utföra sitt pedagogiska ledarskap med fokus på elevernas 
kunskapsinhämtning. 
 
Fördelning 
Centrala Elevhälsan 300 000 kr 
Förstärkt sommarlovskola 200 000 kr  
Administrativ förstärkning komvux 100 000 kr  
Långsiktiga lärverktyg grundskola och Sjögrenska gymnasiet 1 904 055 kr  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Effekten av beslutet påverkar inte den befintliga budgeten då skolmiljarden är ett tillskott som 
ej är budgeterat. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-20 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
 

 

Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

De tilldelade medlen är tillskott till verksamheten som kommer att stärka barns möjligheter till 
lärande och utveckling. Beslutet har därför en positiv påverkar på barnen. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
De tilldelade ekonomiska medlen har sin grund i effekten av pandemin och detta på barn. 
Åtgärderna fokuserar på att stötta barnen i deras lärande och utveckling, med koppling till 
effekter av pandemin. 
 
 
 
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  
Ur ett perspektiv är del av medlen tänkta att fördelas på verktyg som har en flerårig effekt, 
men det är inte att betraktas som en plan utan som pedagogisk verktyg. 
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-03-09-2021-04-19
Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende Diarieenhet

2021-04-13 UN-2021/100-2 Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala i mål 2250–21, 
Överprövning av upphandling av skolskjuts och vissa övriga 
resor med taxi inom skolans verksamhet

Isak Bergdahl UN-2021/100 Överprövning av upphandling avseende 
Skolskjuts och vissa övriga resor med taxi inom skolans 
verksamhet, dnr UN 2021/18

Utbildningsnämnd

2021-03-26 UN-2021/88-4 Delegationsbeslut: utlämnande av handlingar Jonas Andrae Johansson UN-2021/88 Begäran om utlämnande av handlingar från 
utbildningsnämnden

Utbildningsnämnd

2021-03-10 UN-2021/61-1 Beslut om mottagande i grundsärskolan Margareta Dahlin UN-2021/61 Beslut om mottagande i grundsärskolan (P.R) Utbildningsnämnd



Lista över diarieförda ordförandebeslut 2021-03-16-2021-04-19
Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende Diarieenhet

2021-04-16 UN-2021/105-1 Ordförandebeslut om delvis distansundervisning på 
Thunmanskolan och Adolfsbergsskolan v 16-23

Jonas Andrae Johansson UN-2021/105 Beslut om fjärrundervisning på 
högstadieskolorna , 2021-04-19 till 2021-06-10

Utbildningsnämnd

2021-04-08 UN-2021/98-1 Ordförandebeslut om delvis distansundervisning på 
Thunmanskolan och Adolfsbergsskolan v 14-15

Jonas Andrae Johansson UN-2021/98 Beslut om fjärrundervisning på 
högstadieskolorna under vecka 14 och 15

Utbildningsnämnd
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