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2. Justering

Förslag: Protokollet justeras digitalt 
den 14 september 2021.

3. Godkännande av dagordning 

Beslutsärenden

4. Ekonomisk uppföljning per juli för 
utbildningsnämnden 2021 
Tjänsteutlåtande 2021-08-27
Ekonomisk uppföljning UN 2021 per 
juli

5. Fördelning utökad skolmiljard

Tjänsteutlåtande 2021-08-12 

 

UN-2021/200 
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6. Revidering av riktlinjer för tillsyn av fristående
förskolor, fristående pedagogisk omsorg och
fristående fritidshem

Tjänsteutlåtande 2021-05-06 

Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor 
fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem 

UN-2021/135 

7. Revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning, juni 2021

Tjänsteutlåtande 2021-05-19 

Utbildningsnämndens delegationsordning 

UN-2021/154 

8. Utbildningsnämndens sammanträdestider 2022

Tjänsteutlåtande 2021-06-11 

Sammanträdestider 2022 

UN-2021/179 

9. Uppdrag om utredning av förutsättningar för ny
gymnasieskola

Tjänsteutlåtande 2021-08-31 

UN-2021/203 

Informationsärenden 

10. Information om flytt av klubbverksamhet till
Högåsskolan och Segerstaskolan

11. Aktuellt från förvaltningen

12. Utbildningskontoret utvecklingsinsatser 2020

13. Personal - rekryteringsrapportering

14. Betyg för grundskolan och betygspoäng för gymnasiet

15. Covid-19-läget
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16. Anmälan av delegationsbeslut

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 
2021-05-24
– 2021-08-30

- Ordförandebeslut 2021-08-13 UN-2021/199 
Fördelning av del av utökad skolmiljard 

- Ordförandebeslut 2021-08-13 UN-2021/183 Svar 
till Skolinspektionen med Dnr: 2021:734 

- Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 
2021-04-08–2020-06-16. 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-27 

Diarienummer 
UN-2021/4 

Utbildningsnämndens sammanträde 

Ekonomisk uppföljning per juli för Utbildningsnämnden 2021 

Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden

2021 per juli.

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett underskott om 1 600 000 kr. 
Underskott prognostiseras inom intern gymnasieskola  pga borttaget statsbidrag och färre 
elever. Underskott prognostiseras även inom VUX & SFI pga att verksamheten har för lite 
medel i förhållande till uppdraget. Skolan prognostiseras med ett minimalt underskott  där de 
kommunala verksamheterna går med underskott medans överskott prognostiseras i 
pengsystemet och på huvudmannanivå. Förskolan prognostiseras få ett överskott men där 
de kommunala verksamheterna beräknas få ett underskott medans pengsystemet bedöms få 
ett överskott. Grundsärskolan beräknas få ett överskott pga fler elever. 

Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per juli månad. 

Ev underrubrik 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Se bilaga 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-27 
Ekonomisk uppföljning per juli 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
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Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X  

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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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 juli för helåret 2021 uppgår till -1,6 mkr.  

 

Förskola 

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 1,4 mkr. De kommunala enheterna har ett underskott till 

följd av färre barn där man inte har lyckats kompensera helt med lägre personalstyrka. Huvudman har ett 

litet underskott pga nytillkomna kostnader för kulturplan. Pengsystemet har ett överskott på 2,1 mkr dels 

pga en ökning med sju barn som ger en volymreglering om närmare 800 tkr och dels att det har skett en 

förskjutning från barn 1-3 år till 4-6 år vilket gör att det går gå ut mindre pengar. En förskjutning har skett 

från kommunala till fristående förskolor men den ekonomiska effekten av att barnen är äldre är större.  

Kommunal verksamhet -645 

Huvudman -63 

Pengsystem 2 107 

Summa 1 399 

 

Grundskola 

Grundskolan bedöms få ett underskott i de kommunala verksamheterna pga färre elever, kostnader för 

elever med särskilda behov där medel inte räcker till och att personalkostnaderna inte har minskat i nivå 

med det minskade elevantalet. För huvudman prognostiseras ett överskott om drygt 1,2 mkr pga lägre 

kostnader för skolskjutsar. Pengsystemet prognostiseras med ett överskott på drygt 2,4 mkr pga betydligt 

färre elever på fritidshem och fritidsklubb. Effekten dämpas något av att det är färre elever i förskoleklass 

och åk 1-5 men fler elever i  åk 6-9 som kostar mer. Även inom grundskolan finns en liten förskjutning från 

kommunala till fristående skolor. Summerat ger detta ett litet underskott för skolan med 20 tkr.  

Kommunal verksamhet -3 696 

Huvudman 1 243 

Pengsystem 2 433 

Summa -20 

 

 

Grundsärskola 

Grundsärskolan prognostiserat med ett överskott om 728 tkr pga fler elever än budgeterat och lägre 

lönekostnader pga att lärare har tillsatts senare än planerat.  
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Gymnasieskola, intern 

Den interna gymnasieskolan bedöms landa på ett underskott på 1,4 mkr pga att Sjögrenska gymnasiet går 

med underskott i samband med det borttagna statsbidraget och sju färre elever som genererar en 

volymreglering på central nivå. 

Sjögrenska gymnasiet -714 

Centralt, volymreglering -669 

Summa -1 383 

 

 

Gymnasieskola, extern 

Den externa gymnasieskolan bokslutsregleras vid årets slut och där är bedömningen att medel kommer att 

lämnas tillbaka motsvarande ca 3,1 mkr.  

 

Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan bokslutsregleras vid årets slut och medel kommer att lämnas tillbaka motsvarande 1 

mkr.  

 

Vuxenutbildning & SFI 

Vuxenutbildning och SFI prognostiseras med ett underskott om 2,4 mkr där arbetslöshet till följd av 

pandemin har drivit ökat behov av utbildning. För vuxenutbildningen har en återbetalning skett om knappt 

1 mkr för medel som vi samsöker tillsammans med Uppsala kommun. Där finns det nu en förhoppning om 

att vi kan få tillbaka dessa pengar som då skulle minska underskottet.     

 

Måltidsverksamhet 

Måltidsverksamheten prognostiseras med ett mindre överskott om 35 tkr.  

 

Den totala prognosen för utbildningsnämnden per juli visar en förbättringen med 1 255 tkr jämfört med 

prognosen som gjordes efter april. Detta beror på ett högre bedömt barnantal inom förskolan som ger en 

ökad volymreglering, att överskottet inom pengsystemet i grundskolan har ökat (men där de kommunala 

skolornas underskott har ökat vid ett lägre bedömt elevantal) men där VUX/SFI har gjort en återbetalning 

av medel om nästan 1 mkr.   
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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 -2 428 174 093 1 399 

 Skolverksamhet & 
skolbarnsomsorg 

382 987 379 678 4 505 384 203 -20 

 Grundsärskola 11 209 10 434 1 449 11 155 728 

 Gymnasieskola, internt 7 048 8 114 -850 8 648 -1 384 

Gymnasieskola, externt 98 224 103 055 -3 766 99 289 0 

 Gymnasiesärskola 3 374 4 289 -1 123 3 166 0 

Vuxenutbildning & SFI 7 731 7 963 0 10 323 -2 360 

Måltidsverksamhet  300 -47 218          35 

 Effektiviseringsbeting   -5 440 5 440  0 

Summerat 699 588 687 797 3 005 692 404 -1 605 
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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   -  45  100  0 

Ängbyskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 300   -  190  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  50 25 

Diamantens fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75 0 

Gredelby förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0  75 0 

Högåsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 250   -  12  250  0 

Adolfsbergsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

200   -  156  200 0 

Segersta skola, 
Inventarier och 
läromedel 

250   -  0  250 0 

Lustigkulla förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75 0 
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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 25 

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   -   470  2 175  150 
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Handläggare 
Margareta Dahlin 
Verksamhetschef förskola 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-12 

Diarienummer 
UN-2021/200 

   

 

Utbildningsnämnden 

Fördelning utökad skolmiljard 

 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden fördelar 500 000 kronor av regeringens utökade satsning gällande 
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 till förskolor i Knivsta kommun. 
 
2. Medlen fördelas per barn i både kommunal och fristående förskoleverksamhet i Knivsta 
kommun, vilket innebär ca 400kr/barn. 
 
3. Avräkning för fördelning sker den 15 september 2021. 
 
4. Avsätta 33 101 kr till en fortbildningsinsats för rektorer från kommunala och fristående 
verksamheter kring barns och elevers erfarenheter av Covid-19. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat om att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med ytterligare 
250 000 000kr, för Knivstas del innebär detta 633 101 kr. Konsekvenserna av pandemin är 
svåra att definiera, men det är tydligt att det t ex genom de olika rekommendationerna från 
regering och Folkhälsomyndighet som att lämna och hämta barn utomhus, hålla avstånd, 
fördela mattider med mera har inneburit extra personalkostnader. För att då hålla budget så 
har färre förskollärare kunnat anställas och färre vikarier kunnat anlitas samtidigt som antalet 
barn i grupperna har behövt öka. Färre barn i grupperna tillsammans med kompetenta 
förskollärare bidrar till en bättre kvalitet. Utrymmet att få sin röst hörd, lyssnad på och 
möjlighet till dialog minskar i större grupper. Både den planerade och spontana 
undervisningen får sämre kvalitet vilket i sin tur påverkar förskolans möjligheter att klara det 
nationella uppdraget. 
 
Bakgrund 
För att möta den tuffa utmaning som Covid-19 medfört, beslutade regeringen att förstärka 
det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Vid en ändring av 
regeringsbrev 2021-06-23, beslutade regeringen att utöka stödet med ytterligare 250 000 00 
kr. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna 
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. 
För Knivstas del innebär det 633 101 kr.  Av dessa medel har 100 000 kr avsatts för uppstart 
av fritidsklubbsverksamheten som flyttats från Kultur- och fritid till Högåsen och Segerskolan 
enligt tidigare ordförandebeslut. 
 
Till den kommunala förskolan samt de fristående förskolorna avsätts 500 000 kr, då dessa 
verksamheter fick stå tillbaka vid den förra fördelningen samt för att kompensera för de 
utmaningar de haft under det senaste året 
 
De resterande 33 101 kr avsätts till en fortbildningsinsats för rektorer från kommunala och 
fristående verksamheter kring barns och elevers erfarenheter av Covid-19. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Effekten av beslutet påverkar inte den befintliga budgeten då dessa medel är ett tillskott som 
ej är budgeterat. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-12 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
 
 

 
 
 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja X Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

De tilldelade medlen är ett tillskott till verksamheten som kommer att stärka barns möjligheter 
till utveckling och lärande, med koppling till effekter av pandemin.. Beslutet har därför en 
positiv påverkan på verksamheten för 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 barns 
utveckling och lärande 

 

 

 

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  

 

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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Handläggare 
Karin Carlsson 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-06 

Diarienummer 
UN-2021/135 

   

 

Utbildningsnämnden 

Revidering av riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående 
pedagogisk omsorg och fristående fritidshem 

 
Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner reviderat förslag till Riktlinjer för tillsyn av fristående 
förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem (tidigare UN-2017/26). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun arbetar för en tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn. Under 2021 har det blivit 
dags att utifrån tidigare beslutad riktlinje att revidera och uppdatera dokumentet. Sedan de 
tidigare riktlinjerna skrevs fram har antalet fristående enheter inom kommunen ökat. 
Nämnden bör genomföra tillsyn av enheterna ungefär vart fjärde år samt ha förvaltning som 
stödjer i de processerna kring klagomål och stöd till dessa verksamheter.  

För att Utbildningsnämnden som tillsynsnämnd ska följa lagstiftningen om tillsyn krävs en 
effektivare tillsynsprocess, upphörande av egentillsyner och delegation till utbildningschef att 
fatta de tillsynsbeslut som inte innehåller de högre graderna av förelägganden. Förändring 
gällande delegation fattas i enskilt beslut av delegationsordningen och upphörande av 
riktlinje för egentillsyn sker då den enligt tidigare fattat beslut (UN-2017/27) upphör att gälla 
under 2021. Den reviderade riktlinjen anger att en rapport som sammanfattar tillsynerna 
under året presenteras till nämnden vid årets slut. 

 
Bakgrund 
Kommunen har i enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap. 4, 6-16, 18 samt 27 §§, tillsyn 
över fristående förskolor-, fritidshem1 och pedagogisk omsorg. Syftet med Knivsta kommuns 
tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas, att säkerställa att verksamheten 
bedrivs med god kvalitet och att säkerställa att kraven i lagar och andra föreskrifter efterlevs.  

Kommunens tillsyn av verksamheterna är lagstyrd och ska ske med beslut om åtgärder och 
sanktioner. Riktlinjerna utgör gränsen för kommunens handlingsutrymme och vad som ska 
uppnås. Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs 
effektivt, i enlighet med gällande lagstiftning och med god kvalitet.  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  

                                                
1 Fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 



 § 60 Revidering av riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem - UN-2021/135-1 Revidering av riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem : Tänsteskrivelse 2021-05-06 Revidering av riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och 
fristående fritidshem, förslag 2021-05-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fristående förskolor och pedagogisk omsorg verksamma i kommunen 
Utbildningschef Knivsta kommun 
 

 

Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Tillsyn av fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem  
genomförs för att främja barnens utveckling, lärande och trygghet. 
 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

De utvecklingsområden/sanktioner som en tillsyn leder till 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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1. KOMMUNENS TILLSYNSANSVAR 

1.1 TILLSYN AV FRISTÅENDE VERKSAMHET  

Kommunen har i enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap. 4, 6-16, 18 samt 27 §§, tillsyn över 

fristående förskolor-, fritidshem1 och pedagogisk omsorg. Kommunens tillsyn enligt första 

stycket omfattar inte tillsyn över att bestämmelserna i 6 kap. följs. Att bedriva tillsyn är att 

granska om huvudmannen och den verksamhet som granskats uppfyller de krav som följer av 

lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår det att fatta beslut om åtgärder och ingripa mot 

huvudmannen med sanktioner, om så behövs. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, 

lämna råd och vägledning till den fristående verksamheten. Statens skolinspektion har tillsyn 

över hur kommunen fullgör sitt tillsynsansvar. 

Syftet med Knivsta kommuns tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas, att 

säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet och att säkerställa att kraven i lagar och 

andra föreskrifter efterlevs.  

Bedömningar görs utifrån hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen enligt 

Läroplan för förskolan och grundskola fritidshem samt tillämpliga lagar och andra föreskrifter. 

För att utöva tillsynen har kommunen rätt att på plats granska verksamheten och rätt att få 

tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Den enskilda 

huvudmannen är skyldig att på begäran lämna upplysningar, handlingar och annat material som 

behövs för tillsynen. När det gäller tillsyn utifrån miljöbalken, livsmedelslagen samt 

smittskyddslagen ansvarar den kommunala miljönämnden över det operativa tillsynsansvaret. 

1.2 FORMER AV TILLSYN  

Regelbunden tillsyn 

I utbildningsnämndens årliga beslutade internkontrollplan, finns en tidplan för egentillsyn och 

tillsyn av fristående verksamheter. Tillsynsbesöken ska ha utgångspunkt i skollagen samt 

övriga relevanta styrdokument, men kan ha olika fokusområden från gång till gång. Den 

fristående huvudmannen ska i god tid före besöket informeras om tidpunkt för besök, 

eventuellt. fokusområde för tillsynen, vilka som förväntas närvara vilka som kommer att 

närvara från kommunen samt de handlingar huvudmannen ska inkomma med inför besöket. 

Riktad tillsyn 

Om kommunen får kännedom om sådana omständigheter som kräver omgående åtgärder ska 

kommunens verksamhetscontroller tillsynsansvariga tjänsteman bedöma om det finns behov av 

ett extra tillsynsbesök. Om verksamhetscontroller den tillsynsansvariga finner att 

omständigheterna kräver omgående tillsynsbesök ska sådant genomföras oaktat vad tidsplanen 

säger om nästa regelbundna tillsyn. Fokus för tillsynen ligger inom det område som är gällande 

för bedömningen av att en riktad tillsyn krävs. 

Förstagångstillsyn 

Inom åtta månader efter att en ny verksamhet har startat genomförs en förstagångstillsyn. Denna 

tillsyn genomförs som en förenklad variant av den regelbundna tillsynen. 

                                                      
1 Fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
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1.3 ÄRENDEGÅNG VID TILLSYN  

För att säkerställa att de fristående verksamheterna uppfyller de krav som återfinns i gällande 

lagar och föreskrifter ska Knivsta kommun på följande sätt bedriva sin tillsyn. Kommunen 

inleder ärendegången genom att ta kontakt med tillsynad verksamhet och informera om 

gällande riktlinjer för tillsyn och kommunens process för tillsyn. Sedan sker en kartläggning av 

verksamheten och en planering tillsammans med ansvarig för verksamheten. Verksamheten är 

skyldig att inför besöket skicka in den dokumentation som kommunen efterfrågar. Ett eller flera 

besök sker sedan i verksamheten.  

Efter varje tillsyn sammanställs en rapportett protokoll med bedömning av hur väl 

verksamheten uppfyller kraven utifrån gällande lagar och föreskrifter. Rapporten Protokollet 

kommuniceras alltid med huvudmannen för verksamheten för sakgranskning och dialog. 

Rapporten sammanställs inför att den presenteras för utbildningsnämnden. I tillsynsbeslutet 

som läggs tillsammans med rapporten protokollet ska det framgå eventuella sanktioner samt 

styrkor som verksamheten ska värna om. Datum för återkoppling om hur verksamheten 

planerar åtgärda brister fastställs i tillsynsbeslutet. Alla tillsynsbeslut är allmän handling. Beslut 

och utredningar som rör enskilda barns förhållanden är dock sekretessbelagda.  

 

 

2. UNDERLAG VID TILLSYN 

2.1 FRISTÅENDE FÖRSKOLA  

I skollagen och förskolans läroplan beskrivs värdegrund, mål och uppdrag. Tillsynen riktas mot 

sju huvudområden som är särskilt betydande för att säkra att alla barn får den utbildning och 

omsorg som de har rätt till enligt gällande lagar och föreskrifter. 

  

Kartläggning

Planering

Besök/Dokumentation

Protokoll/ Beslut

Återrapport

Uppföljning
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Tillsynen uppmärksammar följande områden; 

 Resurser, t.ex. personal, kompetensutveckling, lokaler och pedagogiskt material 

 Arbetsmiljö och delaktighet 

 Normer och värden 

 Utveckling och lärande  

 Barns inflytande 

 Barn i behov av särskilt stöd 

 Styrning, ledning, planering, uppföljning och kvalitetsarbete 

2.2 FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG  

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst 25 kap. skollagen). Förskolans läroplan är 

vägledande för pedagogisk omsorg. Tillsynen riktas mot tre huvudområden som är särskilt 

betydande för att säkra att alla barn får den pedagogiska omsorg som de har rätt till enligt 

gällande lagar och föreskrifter. 

Tillsynen uppmärksammar följande områden; 

 Resurser, t.ex. personal, barngruppens sammansättning, kompetensutveckling, lokaler 

och pedagogiskt material 

 Barnets bästa, t.ex. trygghet, utveckling, inflytande och stöd 

 Styrning, ledning, planering, uppföljning och kvalitetsarbete 

2.3 FRISTÅENDE FRITIDSHEM  

Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Vid sidan av skollagen är läroplanen 

det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmet ska tillämpa del 1, 2 och 4 av 

läroplanen. Tillsynen riktas mot fem huvudområden som är särskilt betydande för att säkra att 

alla elever får den utbildning och omsorg som de har rätt till enligt gällande lagar och 

föreskrifter. 

Tillsynen uppmärksammar följande områden; 

 Resurser, t.ex. personal, kompetensutveckling, lokaler och pedagogiskt material 

 Normer och värden 

 Utveckling och lärande  

 Demokrati, inflytande och praktiskt ansvar 

 Styrning, ledning, planering, uppföljning och kvalitetsarbete 
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3. BESLUT OCH SANKTIONER 

3.1 BESLUT  

Efter att tillsynen är genomförd ska den tillsynade huvudmannen erhålla ett protokoll n rapport 

som även innefattar ett tillsynsbeslut. I och med att tillsyn av fristående huvudmän är 

myndighetsutövning ska beslutet kommuniceras med huvudmannen. Beslutet ska även 

motiveras med hänvisning till lagrum och besvärshänvisning. Det ska även framgå vilka 

åtgärder som ska vidtas samt när och hur de ska redovisas tillbaka till verksamhetscontroller 

och utbildningsnämndtillsynsansvarig tjänsteman.  

3.2 SANKTIONER  

Om det visar sig under tillsynen att en verksamhet inte uppfyller lagkrav får 

utbildningsnämnden beslutande delegat fatta beslut om åtgärder som syftar till att 

huvudmannen rättar de fel som begåtts. I aktuell delegationsordning finns information om vem 

som har delegation att fatta beslut om sanktionerna. Skollagens 26 kap. 10-16, 18 och 27 §§ 

reglerar kommunens möjligheter till ingripande vid överträdelser. 

Regeringen har beslutat om införande av en sanktionstrappa med flera olika sanktionssteg: 

 
 

3.2.1 INGEN ÅTGÄRD 

Överträdelsen är ringa. 

Det kan vara enstaka händelser på grund av okunskap eller sammanträffanden. 

 

Huvudmannen rättar till bristerna 

Det här kan vara fall när det går att hindra problemen eller när det omgående går att rätta till 

ett fel. 

 

Det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att inte ingripa. 

Det kan vara om huvudman själv anmält en brist eller sökt hjälp för att komma till rätta med 

problem eller andra överträdelser. 
  

Ingen åtgärd

Anmärkning

Föreläggande

Föreläggande med vite

Återkallelse

Tillfälligt verksamhetsförbud
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3.2.2 ANMÄRKNING 

Om felaktigheterna inte är så allvarliga får kommunen ge huvudmannen en anmärkning i 

stället för ett föreläggande. 
 

3.2.3 FÖRELÄGGANDE 

Om en huvudman inte uppfyller kraven som gäller för verksamheten enligt författningarna får 

kommunen förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. För fristående huvudmän 

gäller detta dessutom om man inte följer de villkor som gällde för beslutet om godkännande 

eller beslutet om bidrag. Kommunen måste ange de åtgärder i föreläggandet som behövs för 

att avhjälpa de påtalade bristerna. 

 

3.2.4 FÖRELÄGGANDE MED VITE 

Föreläggandet får förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå 

huvudmannen att följa föreläggandet. 

 
3.2.5 ÅTERKALLELSE  

En kommun som har godkänt en huvudman eller gett rätt till bidrag får återkalla ett sådant 

beslut. Det kan hända när huvudmannen inte följt ett föreläggande och om överträdelsen är 

allvarlig. 
 

3.2.6 TILLFÄLLIGT VERKSAMHETSFÖRBUD 

I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet med omedelbar 

verkan. Det handlar om allvarliga situationer där det är sannolikt att utredningen i ett 

tillsynsärende kommer att leda till att man drar in huvudmannens godkännande eller till att 

man beslutar om statliga åtgärder för rättelse. 
 

3.3 VILKA BESLUT KAN ÖVERKLAGAS?  

Beslut om återkallelse, tillfälligt verksamhetsförbud eller vitesföreläggande får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol, enligt skollagens 28 kap 5 §. 

 

 

4. UPPFÖLJNING 
 

Ett tillsynsbeslut om anmärkning och föreläggande gäller från beslutsdatum. Huvudmannen 

får en viss tid att redovisa åtgärder inom och längden avgörs beroende på typen av brist och 

allvaret i bristen. Åtgärderna ska redovisas skriftligen till verksamhetscontroller och 

utbildningsnämnden samt att huvudmannen ska återkoppla muntligen på 

utbildningsnämndens sammanträde. I regel handlar det om två månader men kortare eller 

längre redovisningstid förekommer. Vid exempelvis säkerhetsbrister är redovisningstiden 

kortare. Det kan därefter bli aktuellt med ett återbesök av verksamhetscontroller i 

verksamheten för att följa upp de åtgärder som genomförts. Utbildningsnämnden får för varje 

läsår en sammanställning av resultatet för tillsynerna redovisade i ett ärende.   
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 
administrativ chef 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-19 

Diarienummer 
UN-2021/154 

   

 

Utbildningsnämnden 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, juni 2021 

 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 
2021-05-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut  i inledningen av sanktionstrappan beslutas enligt förslaget av 
utbildningschef och de som innehåller viteföreläggare, verksamhetsförbud eller återkallelse 
föreslås beslutas av utbildningsnämnden. Samtliga beslut grundar sig i 26 kap i skollagen 
och arbetssätt regleras av riktlinjerna för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Föreslagna ändringar återfinns i bifogad beslutshandling. 
 
Bakgrund 
Föreslagen ändring i utbildningsnämndens delegationsordning är gjord utifrån att riktlinjer för 
tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg uppdateras. 
 
Kommunen har i enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap. 4, 6-16, 18 samt 27 §§, tillsyn 
över fristående förskolor, fritidshem1 och pedagogisk omsorg. Syftet med Knivsta kommuns 
tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas, att säkerställa att verksamheten 
bedrivs med god kvalitet och att säkerställa att kraven i lagar och andra föreskrifter efterlevs.  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtandet 2021-05-19 
Utbildningsnämndens delegationsordning daterad 2021-05-18 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Rektorer 
Utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 

Verksamhetschef grundskola 
Administrativ chef 
Verksamhetschef elevhälsan

 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 

                                                
1 Fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om 
arbetsfördelning som inte har direkt påverkan på 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 
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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 JO-
granskning 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 

 Administrativ personal med ansvar för ”utökad tid” 

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) 
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LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
DOS Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) 
–  Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 
– Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
PMFS Polismyndighetens författningssamling (2019:2) 
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A. SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

A.1 
Myndighetsprövning av begäran om utlämnande av  
allmänna handlingar 

TF 2 kap. 14 §   
OSL 6 kap. 2–3 §§ -  

Utbildningschef 
 

A.2 
Uppställa förbehåll vid utlämnande av allmän handling hos  
utbildningsnämnden 

OSL 10 kap. 14 § Utbildningschef 

A.3 
Beslut i fråga om att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

 Utbildningschef 

A.4 
Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare som är anställd inom elevhälsans 
medicinska verksamhet 

OSL 25 kap. 7 §  Utbildningschef 

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 
 

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 

 Utbildningschef  
UN:s ordförande  

B.2 
Omprövning och lämnande av upplysningar med anledning av  
överklagande över delegatens beslut  

FL 27 § Delegat i det överprövade beslutet 
 
 

B.3 
Beslut i fråga om överklagande inkommit inom besvärstiden samt avvisande 
av för sent inkommet överklagande.  

FL 24 §  UN:s nämndsekreterare 
 
 

B.4 
Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagade beslut   

 Utbildningschef 

B.5 
Beslut i fråga om att överklaga dom i förvaltningsdomstol 

FL 22 § Utbildningschef  

B.6 
Begäran om inhibition vid överklagande till domstol 
 
(OBS! Begäran om inhibition skall ske i samband med överklagande). 

FL 29 § Utbildningschef  

 
 

C. FÖRVALTNING 
 

  

C.1 
Beslut i fråga om ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande  
inte kan avvaktas 

KL 6 kap 39 § UN:s ordförande 
Vid dennes förfall: 
UN:s vice ordförande 

C.2  
Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige  

 Utbildningschef 
 

C.3  
Yttrande till Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och 
elevombudet avseende elevärenden  

 Utbildningschef  
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D. ALLMÄNNA ÄRENDEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

D.1 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ledamöter  

 UN:s ordförande 

D.2 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ordförande  

 UN:s vice ordförande 

D.3 
Beslut i fråga om deltagande i och rätt till ersättning enligt ERS för förrättning 

 UN:s ordförande 

D.4 
Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kronor     

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

D.5 
Kassation och försäljning av lös egendom intill ett värde av två basbelopp 

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

D.6 
Beslut i fråga om att utse behörighets- och mottagnings- och  
granskningsattestanter (enligt Knivsta kommuns reglemente för kontroll av 
ekonomiska transaktioner, attestreglemente) 

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

D.7 
Skadestånd upp till ett halvt prisbasbelopp 

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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 

 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.  
 

- 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  
 
 
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas  
av utbildningsnämnden. 
 
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. 

LOU Upphandlingsstrateg 

E.5  
Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt.  

LOU Budgetansvarig chef 
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F. SKOLLAGEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
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 

2 kap. 19 § Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

 
5 kap. Trygghet och studiero 
 

  

5.1 
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna. 

5 kap. 17 §  Rektor 

5.2 
Avstängning av elev från praktik. 

5 kap. 19 § Rektor 

 
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
 

  

6.1 
Upprätta likabehandlingsplan 

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

Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

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 kap. 10 § första stycket Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

6.3 
Utse vem som från verksamheten pedagogisk omsorg ska motta anmälningar 
om att barn blivit utsatt för kränkande behandling. 

6 kap. 10 § tredje stycket Verksamhetschef förskola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 
 

  

7.1 
Mottagande i grundsärskolan. 

7 kap. 5 § Verksamhetschef särskola 

7.2 
Besluta att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans målgrupp. 

7 kap. 5 b § Verksamhetschef särskola 

7.3 
Mottagande på försök i grundskola eller grundsärskola.  

7 kap. 8 § Verksamhetschef särskola 

7.4 
Integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola. 

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 sju år. 

7 kap. 10 § Utbildningschef 

7.6 
Tidigare skolstart 

7 kap. 11§ Rektor skola 

7.7 
Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.               

7 kap. 13 § Utbildningschef 

7.8 
Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten. 

7 kap. 14 § Utbildningschef 

7.9 
Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens 
upphörande.  

7 kap. 15 § Utbildningschef 

7.10 
Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens 
upphörande, för särskolans elever.  

7 kap. 15 § Verksamhetschef särskola 



 § 61 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, juni 2021 - UN-2021/154-1 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, juni 2021 : UN-2021 154 Delegationsordning för utbildningsnämnden juni 2021 (2021-05-18)

 
 

 

  16 

 

 

 
F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
8 kap. Förskolan 
 

  

8.1 
Erbjudande av förskola om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 

8 kap. 5 §  
 

Rektor förskola 
 

8.2 
Erbjudande av förskola på obekväm tid i den omfattning det behövs med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. 

8 kap. 5 §  
 

Administrativ chef 

8.3  
Beslut i fråga om undantag från 15-timmarsregeln vid föräldraledighet – 
kommunal förskola 

8 kap. 6 § Administrativ chef 

8.4 
Beslut i fråga om undantag från 15-timmarsregeln vid föräldraledighet – 
fristående förskola 

8 kap 6 § Administrativ chef 

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 kap. 7 §,  
14 § andra stycket 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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 kap. 7 §,  
14 § 2.a stycket 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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 kap. 17 § Verksamhetschef elevhälsan 
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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 kap. 23 § Verksamhetschef elevhälsan 

8.12 
Upphörande av plats på förskola på grund av obetalda avgifter.  

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
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 kap. 13 § första stycket Rektor skola 

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 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

9.3 
Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att 
eleven ska gå.  

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

Rektor skola 

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 kap. 16 § andra stycket andra meningen Administrativ chef 

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 kap. 16 § andra stycket tredje meningen Verksamhetschef elevhälsan 

9.6 
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass – tilläggsbelopp 

9 kap. 19 § Verksamhetschef elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
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 kap. 25 § Rektor skola 

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 kap. 25 § Administrativ chef 

10.3 
Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att 
eleven ska gå.  

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

Rektor skola 

10.4 
Omplacering av elev om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero. 

10 kap. 30 § andra stycket punkten 2 Rektor skola 

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 kap. 32 § Skolskjutssamordnare 

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 kap. 32 §  Skolskjutssamordnare 

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. 

10 kap. 33 § Skolskjutssamordnare 
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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 kap. 34 § andra stycket tredje 
meningen 

Verksamhetschef elevhälsan 

10.9 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola – tilläggsbelopp 

10 kap. 37 § Verksamhetschef elevhälsan 

 
11 kap. Grundsärskolan 
 

  

11.1 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundsärskola – tilläggsbelopp 

11 kap. 36 § 
 

Verksamhetschef elevhälsan  
 

11.2 
Beslut i fråga om en elev som tas emot i grundsärskola ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 

11 kap. 8 § Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
14 kap. Fritidshemmet 
 

  

14.1 
Erbjuda utbildning i fritidshemmet om eleven har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. 

14 kap. 5 § Administrativ chef 

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 kap. 6 § Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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 kap. 7 § Rektor skola 

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 kap. 14 § andra stycket andra 
meningen 

Verksamhetschef elevhälsan 

14.5 
Lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem – tilläggsbelopp 

14 kap. 15 § Verksamhetschef elevhälsan 

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. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
 

  

15.1 
Lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola som behöver inackordering 
på grund av skolgången. 

15 kap. 32 § Administrativ chef 

 
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 kap. 48 § Administrativ chef 

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 kap. 51 § första stycket Administrativ chef 

16.3 
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett nationellt program vid en fristående 
gymnasieskola – tilläggsbelopp. 

16 kap. 52 § Administrativ chef 

 
17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan 
 

  

17.1 
Förlänga preparandutbildning till två år. 

17 kap. 5 § Rektor skola 

17.2 
Minska omfattningen från heltidsstudier för en elevs utbildning på 
introduktionsprogram. 

17 kap. 6 § Rektor skola 

17.3 
Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram 

17 kap. 7 § Rektor skola 

17.4 
Ta emot ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram till 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.  

17 kap. 11 § andra stycket Rektor skola 
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17.5 
Pröva om elev från grundsärskolan ska erbjudas yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ. 

17 kap. 16 § Verksamhetschef särskola 

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 kap. 19 § Rektor skola 

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 kap. 21 § Rektor skola 

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 kap. 22 § Administrativ chef 

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 kap. 22 § Administrativ chef 

17.10 
Komma överens med fristående huvudman om bidrag som ska betalas för en 
elev som mottagits till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
språkintroduktion. 

17 kap. 29 § Administrativ chef 

17.11 
Lämna bidrag till huvudman för elev på preparandutbildning vid en fristående 
gymnasieskola – tilläggsbelopp. 

17 kap. 31 § Administrativ chef 

17.12 
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett programinriktat individuellt val vid 
en fristående gymnasieskola – tilläggsbelopp. 

17 kap. 36 § Administrativ chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 
 

  

18.1 Pröva frågan om sökande tillhör målgruppen 18 kap 5 § Verksamhetschef särskola 

18.2 Besluta att eleven inte tillhör målgruppen 18 kap 7 § Verksamhetschef särskola 

 
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 kap. 13 § Verksamhetschef särskola 

19.2 
Tillämpa interkommunal ersättning avseende särskolan. 

19 kap. 22 § första stycket Administrativ chef 

19.3 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – grundbelopp. 

19 kap. 45-46 § Verksamhetschef elevhälsan 

19.4 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – tilläggsbelopp. 

19 kap. 47 § Verksamhetschef elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
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 kap. 7 § andra stycket Rektor skola 

20.2 
Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra. 

20 kap. 9 § andra stycket Rektor skola 

20.3 
Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning som har upphört. 

20 kap. 9 § tredje stycket Rektor skola 

20.4 
Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på grundläggande nivå. 

20 kap. 13 § Rektor skola 

20.5 
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun ansökt 
om vuxenutbildning på grundläggande nivå. 

20 kap. 14 § Rektor skola 

20.6 
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun ansökt 
om vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

20 kap. 21 § Rektor skola 

20.7 
Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

20 kap. 22 § Rektor skola 

20.8 
Besluta att anta en sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

20 kap. 23 § Rektor skola 

20.9  
Besluta om en person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare. 

20 kap 33 § Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
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 kap. 6 § Rektor skola 

21.2 
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun 
ansökt om särskild utbildning för vuxna. 

21 kap. 7 § första stycket Rektor skola 

21.3 
Besluta att ta emot en sökande till särskild utbildning för vuxna. 

21 kap. 7 § andra stycket Rektor skola 

21.4 
Besluta att anta en sökande till särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § tredje stycket Rektor skola 

21.5 
Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra. 

21 kap. 9 § andra stycket Rektor skola 

21.6 
Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning som har upphört. 

21 kap. 9 § tredje stycket Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
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). 

23 kap. 1 § Skolchef 

 
24 kap. Särskilda utbildningsformer 
 

  

24.1 
Besluta att skolpliktigt barn har rätt att fullfölja skolplikten på annat sätt. 

24 kap. 23 § Utbildningschef 

24.2  
Återkallande av medgivande att fullfölja skolplikten på annat sätt. 

24 kap. 24 § Utbildningschef 

 
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet 
 

  

25.1 
Lämna bidrag till huvudman för fristående pedagogisk omsorg – 
tilläggsbelopp.  

25 kap. 13 § Verksamhetschef elevhälsan 

 
26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och 
utvärdering 
 

  

26.1 
Ingripanden vid tillsyn – föreläggande, anmärkning, avstående från ingripande 

26 kap. 8 och 10-12 §§  Utbildningschef 

26.2 
Vitesföreläggande vid tillsyn samt återkallelse av godkännande och tillfälligt 
verksamhetsförbud. 

26 kap. 8, 10 och 27 §§ Utbildningsnämnden 
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G. SKOLFÖRORDNINGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Grundskolan 
 

  

G.9.1 
Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. 

9 kap. 4 § Verksamhetschef grundskola  

G.9.2 
Besluta om vilka språkval som ska erbjudas. 

9 kap. 5 § Rektor skola 

 

H. PERSONAL OCH ADMINISTRATION 
 

  

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

 Utbildningschef 

I. FÖRORDNING (2020:115) OM UTBILDNING PÅ 
SKOLOMRÅDET OCH ANNAN PEDAGOGISK 
VERKSAMHET VID SPRIDNING AV VISS SMITTA 
samt 
FÖRESKRIFT OM OMSORG FÖR BARN MED 
VÅRDNADSHAVARE I SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 
MSBFS 2020:3 och MSBFS 2020:4 

  

I.1 
Beslut i fråga om tillgång till omsorg för barn som har vårdnadshavare 
som deltar i samhällsviktig verksamhet. Beslut om att begära intyg. 

14 § 
MSBFS 2020:3 och MSBFS 2020:4 

Administrativ chef 

J. INFORMATIONSHANTERING OCH ALLMÄNNA 
HANDLINGAR 

  

           Tillgänglighet   

J. 1 
Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för 
utbildningsnämndens verksamheter 

12 § DOS-lagen Utbildningschef 
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K. SÄKERHET OCH BEREDSKAP   

            Säkerhetsskyddslagen   

K. 1 

Beslut om placering i säkerhetsklass och ansökan om registerkontroll* 
5 kap. 8, 15 §§ 
säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 

Utbildningschef 

K. 2 

Beslut om säkerhetsskyddsavtal* 
2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) 

Utbildningschef 

K. 3 

Beslut om att fastställa säkerhetsskyddsanalys och 
säkerhetsskyddsplan* 

2 kap. 10,11 §§ PMFS 2019:2 Utbildningschef 

*Beslutet anmäls ej. 
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Handläggare 
Josefin Lindström 
Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-11 

Diarienummer 
UN-2021/179 

   

 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2022 

 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden sammanträder år 2022 den 8 februari, 15 mars, 26 april, 7 juni, 30 
augusti, 11 oktober samt 13 december. 
 
2. Den 13 december börjar sammanträdet kl 8.30, övriga datum kl. 14.45. 
 
3. Utbildningsnämndens budgetdag äger rum den 11 oktober. 
 
4. Nämndens kvalitetsdagar äger rum den 15–16 mars. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2022, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. 
Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar och skollov. 
 
Kommunens sammanträdesplanering 
Eftersom kommunen i praktiken bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndsammanträden, kan nämndernas sammanträden inte ligga på samma datum. Även 
om deltagandet på distans har medfört större flexibilitet är det ändå inte lämpligt att dela 
sammanträdesdatum, eftersom det gör det svårt för förtroendevalda att sitta i flera nämnder. 
För att minska sårbarheten vid frånvaro strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte 
lägga sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden 
äger rum på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera 
planeringen när den väl har gjorts utifrån ovanstående faktorer. 

Presidieberedningar 

I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till 
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Presidieberedningarna bör därför 
ligga cirka två veckor före nämndens sammanträde för att kunna göra utskick en vecka innan 
sammanträdet. 2022 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 25 januari, 1 mars, 12 april, 24 maj, 16 augusti, 27 
september samt 29 november. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En förutsättning i sammanträdesplaneringen för 2022 har varit att nämnden sammanträder 
kl. 14.45, vilket minskar kostnaderna för ersättningar i samband med sammanträdena. 
 
Förslaget innehåller sju sammanträden, lika många som sammanträdesplaneringen för 2021. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtandet 2021-06-11 
Sammanträdestider 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
Utbildningskontoret 
 

 
 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barnen till de politiker och tjänstepersoner som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Förberedande arbete kan behöva göras under skollov eller liknande, även om 
sammanträden som regel inte förläggs på skollov. 

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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Utbildningsnämndens tidplan 2022 

2021-08-12 

 

 

Presidieberedning kl. 14.45 
(tisdagar) 

Utbildningsnämnd kl. 14.45 
(tisdagar) 

25 januari 8 februari 

1 mars 15 mars 

12 april 26 april 

24 maj 7 juni 

  

16 augusti 30 augusti 

27 september 11 oktober 

29 november 13 december (kl. 8.30) 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef  

Tjänsteskrivelse 
2021-08-31 

Diarienummer 
UN-2021/203 

   

 

Utbildningsnämnden 

Uppdrag om utredning av förutsättningar för ny gymnasieskola  

 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att uppdra åt förvaltningen att genomföra utredning gällande gymnasieskolans framtida 
utveckling i Knivsta kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Knivsta finns idag Sjögrenska gymnasiet som är en liten gymnasieskola som erbjuder olika 
yrkesförberedande program i form av lärlingsutbildning samt ett antal av de så kallade 
introduktionsprogrammen. I övrigt reser kommunens gymnasiestuderande ut från kommunen 
och till gymnasieskolor i andra kommer, främst Uppsala.  
 
Utifrån den av fullmäktige antagna visionen för Knivstas framtida utveckling, ”vision 2025”, 
finns ett behov av att göra en analys och bedömning av den framtida utvecklingen av 
gymnasieskolan i Knivsta. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har idag närmare 20 000 invånare och är en av de kommuner som växer 
snabbast i landet. Knivsta är även landets yngsta kommun både vad gäller antal år som 
egen kommun samt åldersstruktur på befolkningen. Knivstas vision ”Den moderna och 
kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i 
tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag 
och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället” innebär bland 
annat att Knivsta kommer att växa till uppemot 22 000 innevånare 2025 enligt de senaste 
befolkningsprognoserna.  
 
Knivsta kommuns identitet beskrivs enligt följande:  
•En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala  
•En kommun öppen för förändringar  
•En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan  
•En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle  
•En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare  
•Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag  
•En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta  
 
I Knivsta finns idag Sjögrenska gymnasiet som är en liten gymnasieskola som erbjuder olika 
yrkesförberedande program i form av lärlingsutbildning samt ett antal av de så kallade 
introduktionsprogrammen. I övrigt reser kommunens gymnasiestuderande ut från kommunen 
och till gymnasieskolor i andra kommer, främst Uppsala. Utifrån tidigare och nuvarande 
befolkningsprognoser finns ett behov av att göra en ny analys och bedömning av den 
framtida utvecklingen av gymnasieskolan i Knivsta. Hur skall ett programutbud se ut i en 
kommun med 22 000-25 000 innevånare? Hur kommer det framtida elevunderlaget att se ut? 
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Hur stort är intresset om fler elever erbjuds möjlighet att studera i hemkommunen, där även 
vissa studieförberedande program ingår i utbudet? Hur skall lokalförsörjningen för 
gymnasieverksamheten se ut de närmaste åren?  
 
Dessa är några av de centrala frågor som behöver belysas i den kommande utredningen 
gällande den framtida gymnasieorganisationen i Knivsta. Detta för att kunna möta framtiden 
enligt den fastslagna visionen för Knivsta kommuns utveckling. 
 
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2021-08-31 
  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utredningen har inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten  

 
 
 
Tapio Liimatainen  

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X 

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



Delegationslista utbildningsnämnden 2021-05-24 - 2021-08-30
Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp-datum Ansvarig person Dokumentkategori
UN-2021/162-1 Delegationsbeslut Personuppgiftsincident IST 

Administration 2021-05-21
2021-05-24 Tapio Liimatainen Delegationsbeslut

UN-2021/118-1 Beslut om mottagande i grundsärskola 2021-06-02 Margareta Dahlin Delegationsbeslut
UN-2021/170-1 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2021-06-15 Margareta Dahlin Delegationsbeslut
UN-2021/177-1 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2021-06-15 Margareta Dahlin Delegationsbeslut
UN-2021/145-1 Beslut om mottagande i grundsärskola M.A 2021-06-28 Margareta Dahlin Delegationsbeslut
UN-2021/204-1 Delegationsbeslut, utökad tid på Särsta förskola 2021-08-26 Annelie Hallhagen Fröberg Delegationsbeslut



 

Utbildningsnämnden Ordförandebeslut Diarienummer 
2021-08-13 UN-2021/199 

Fördelning av del av utökad Skolmiljard 
UN-2021/199 

Utbildningsnämndens beslut 
Totalt 100 000 kr av den utökade Skolmiljarden fördelas till Fritidsklubbarna på 
Segerstaskolan och Högåsskolan, vilket ska fördelas om 50 000 kr per klubb. 

Delegationsgrund 
Beslutet är fattat med stöd av punkt C.1 i utbildningsnämndens delegationsordning 
(delegation enligt kommunallagen 6:39). 

Sammanfattning 
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. I samband med sommaren 2021 utökades Skolmiljarden och Knivsta kommun 
fick ytterligare 633 101 kr. Under pandemin har fritidsaktiviteter för ungdomar utanför skoltid 
varit starkt begränsad och vi ser här en möjlighet att åtminstone till viss del kompensera för 
detta.  

Bakgrund  
Skolverket betalar under 2021 ut 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 fick 2 504 055 kr som utbetalats i två omgångar under 
2021. Nytt beslut från Skolverket daterat 2021-06-30 medförde att Knivsta kommun fick 
ytterligare 633 101 kr. 

I samband med sommaren övertog Utbildningskontoret ansvaret att bedriva Fritidsklubb i 
tätorten Knivsta och detta från och med 18 augusti -21. Under pandemin har fritidsaktiviteter 
för ungdomar utanför skoltid varit starkt begränsad och vi ser här en möjlighet att åtminstone 
till viss del kompensera för detta. Vi tror att genom att ge medel till de nyöppnade 
Fritidsklubbarna så kommer det att medföra bättre förutsättningar att ge eleverna en 
meningsfull verksamhet som dessutom kompletterar grundskolans uppdrag vad gäller 
elevers lärande och utveckling. 

Bengt-Ivar Fransson, 
utbildningsnämndens ordförande 
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Utbildningsnämnden Ordförandebeslut Diarienummer 
2021-08-13 UN-2021/183 

Svar till Skolinspektionen med Dnr: 2021:734 
UN-2021/183 

Utbildningsnämndens beslut 
Knivsta kommun avstår från att lämna ytterligare synpunkter då en utökning av en fristående 
gymnasieskola i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023 inte skulle ha några negativa 
konsekvenser för de egna verksamheterna inom kommunen. 

Delegationsgrund 
Beslutet är fattat med stöd av punkt C.1 i utbildningsnämndens delegationsordning 
(delegation enligt kommunallagen 6:39).  

Sammanfattning 
Knivsta kommuns svar till Skolinspektionen Dnr 2021:734 gällande Ansgarskolorna AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Ansgargymnasiet i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. 

Knivsta kommun är positiv till etablering av friskolor. Då Knivsta kommun inte anser att en 
utökning av en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023 skulle 
ha några konsekvenser för de egna verksamheterna inom kommunen lämnas inga övriga 
synpunkter. 

Bengt-Ivar Fransson (M) 
Utbildningsnämndens ordförande 


	00. Dagordning 
	4. Ekonomisk uppföljning per juli för Utbildningsnämnden 2021
	Tjänsteskrivelse 2021-08-27
	Ekonomisk uppföljning UN 2021 per juli

	5. Fördelning utökad skolmiljard
	Tjänsteskrivelse 2021-08-12

	6. Revidering av riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fristående 
pedagogisk omsorg och fristående fritidshem
	Tjänsteskrivelse 2021-05-06
	Reviderade riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem

	7. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, juni 2021
	Tjänsteskrivelse 2021-05-19
	Utbildningsnämndens delegationsordning 

	8. Utbildningsnämndens sammanträdestider 2022
	Tjänsteskrivelse 2021-06-11
	Utbildningsnämndens tidplan 2022

	9. Uppdrag om utredning av förutsättningar för ny gymnasieskola
	Tjänsteskrivelse 2021-08-31

	16. Anmälan av delegationsbeslut 
	Delegationslista utbildningsnämnden 2021-05-24 - 2021-08-30
	Ordförandebeslut 2021-08-13 UN-2021/199 Fördelning av del av utökad skolmiljard 
	Ordförandebeslut 2021-08-13 UN-2021/183 Svar till Skolinspektionen med Dnr: 2021:734 




