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Utbildningsnämnden 

Revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i 
grundskolan 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  
att godkänna förslaget till revidering av Riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever i 
grundskolan. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommuns nuvarande dokument rörande riktlinjer för mottagande av nyanlända i grundskolan 
är från 2014. Detta är ett uppdaterat och mer innehållsrikt dokument. 

 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden antog 20140409 Riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever i Knivsta 
kommun. Det nya reviderade dokumentet har uppdaterats kopplat till förändringar i lagar och 
förordningar, men även förändringar i rutinerna i Knivsta kommun när det gäller mottagandet har krävt 
en uppdatering. Syftet är också att dokumentet på ett bättre sätt ska stötta alla i skolans värld som 
möter de nyanlända eleverna. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Revideringen får inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Det reviderade dokumentet stöttar bättre mottagandet av de nyanlända eleverna i Knivsta kommuns 
grundskolor. 

 

Underlag för beslut 

 Riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever i Knivsta kommun, fastställda 20140409 

 Förslag till revidering av Riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever i grundskolan 

 Tjänsteutlåtande 2022-09-16 

 

Beslutet ska skickas till 

 Akten 

 Skolledare i Knivsta kommuns grundskolor 

Tapio Liimatainen 
skolchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Riktlinjerna påverkar direkt mottagandet av de nyanlända eleverna i grundskolan. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ett uppdaterat och väl utarbetat dokument stöttar likvärdigheten i mottagandet. 

 

 

 

 

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  

 

Dokumentet har utarbetats i en grupp där både ledningsgruppen, skolledare och Knivsta 
kommuns samordnare för nyanländas lärande har deltagit. Tillsammans finns en gedigen 
kunskap om arbetet med nyanlända både i praktiken och kopplat till de lagar och 
förordningar som styr verksamheten. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Riktlinjer 
för mottagande av nyanlända elever i grundskolan 

Knivsta Kommun 

 
 

Riktlinjerna är ett stöd vid mottagande av nyanlända elever i Knivsta kommuns 
grundskolor. Riktlinjerna bygger på skolans styrdokument.  

Fastställda 2014-04-09 
Tapio Liimatainen 

Skolchef 
Reviderade xxxx-xx-xx 
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Detta är Knivsta kommuns riktlinjer för mottagande av nyanlända elever från förskoleklass 
till och med årskurs 9.  

Riktlinjerna syftar till att stötta personal inom grundskola i mottagandet av nyanlända elever 
utifrån Skollagen och Skolverkets stödsidor. 

Vårt gemensamma ansvar – alla barn är allas ansvar  
Alla som arbetar på en skola har ett gemensamt ansvar för att samtliga elever ska känna sig 
välkomna och få stöd i såväl utbildning som i det sociala samspelet med andra elever och 
personal på skolan. 

För att möjliggöra detta finns denna centrala riktlinje. Dessutom behöver alla grundskolor i 
Knivsta kommun skapa lokala rutiner för mottagande och undervisning av nyanlända elever 
utifrån skolornas individuella förutsättningar.  Ledningen inom respektive grundskola 
ansvarar för att samtliga rutiner blir kända, implementerade samt använda i verksamheterna.   

I ett mottagande av nyanlända elever är det viktigt att samverka med andra aktörer inom och 
utanför kommunen. Utbildningskontorets medarbetare medverkar i samverkansforum med till 
exempel socialtjänst, vården och universitet. Utbildningskontorets ledningsgrupp ansvarar för 
att kunskap från de olika samverkansforumen är spridd till medarbetarna. 

  



 § 78 Revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan - UN-2022/185-1 Revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan : Riktlinjer Mottagande och kartläggning av nyanlända elever, uppdaterade 20220916

 
 

4 
 

Begrepp och definitioner i alfabetisk ordning  
Anpassad timplan (gäller åk 7–9) 
Rektorn får besluta att en nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i 
grundskolan eller i specialskolan, ska ges undervisning som avviker från den timplan samt de 
ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad timplan), om 
   1. rektorn efter att elevens kunskaper har bedömts, bedömer att eleven kommer att ha svårt 
att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan inom ramen för skolplikten eller 
motsvarande rätt till utbildning enligt, och 
   2. eleven och elevens vårdnadshavare har samtyckt till den anpassade timplanen.1 

En anpassad timplan ska utformas så att 
   1. eleven ges undervisning i sådana ämnen och minst det antal ämnen som krävs för att nå 
behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan, 
   2. ett av de ämnen som avses i 1 är idrott och hälsa, och 
   3. eleven ges minst den totala undervisningstid som återstår för övriga elever i den 
årskursen hos huvudmannen under den kvarvarande skoltiden. 

Asylsökande 
Asylsökande är en person som har tagit sig till Sverige och ansökt om asyl, men som ännu 
inte har fått ett slutgiltigt svar på sin ansökan. 

Barn  
Barn är alla personer som är under 18 år. 

Boende  
Med ”boende” menas det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under 
väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus. Migrationsverket har även boenden där flera 
personer bor tillsammans under kortare tid. 

Dossiernummer 
Dossier är sammanhållna handlingar eller akter för en individ, och varje dossier har ett unikt 
dossiernummer. Samma dossiernummer följer en person tills dess han eller hon eventuellt blir 
svensk medborgare.  

Direktinkludering 
En elev med en skolbakgrund som varit pågående utan avbrott under skoltiden får oftast sin 
undervisning i den ordinarie undervisningsgruppen på heltid. Eleven får språkligt stöd i form 
av extra anpassningar i lärmiljön och studiehandledning på modersmålet för att utveckla 
kunskaper och den språkliga förmågan parallellt.  

Ensamkommande barn 
Ensamkommande barn är asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till 
Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

                                                           
1 skollagen kap. 3 12 h §, 7 kap. 2 § 



 § 78 Revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan - UN-2022/185-1 Revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan : Riktlinjer Mottagande och kartläggning av nyanlända elever, uppdaterade 20220916

 
 

5 
 

Förberedelseklass 
En elev med kort skolbakgrund kan påbörja sin utbildning i en förberedelseklass. I 
förberedelseklassen får eleven delvis undervisning i en annan undervisningsgrupp än den som 
hen normalt hör till. Elever får gå delvis i förberedelseklass under högst två år. Syftet med 
förberedelseklassen är att ge nyanlända elever de språkliga kunskaper de behöver för att så 
snart som möjligt kunna ta del av undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen på 
heltid. Undervisning i förberedelseklass ska inte dokumenteras i åtgärdsprogram, men ska 
dokumenteras på särskild blankett. 

God man/Vårdnadshavare  
Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott 
vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består 
tills dess att barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § föräldrabalken (1949:381) ) 

För ensamkommande barn kan i vissa fall en god man företräda barnet i vårdnadshavares 
ställe. Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både 
vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och 
skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som 
ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att 
barnet får en bra första tid i Sverige. 

God man har ingen försörjningsplikt för barnet och ansvarar inte heller för den faktiska 
vården. Det ansvaret har familjehemmet, HVB-boendet eller stödboendet, eller i sista hand 
socialsekreteraren. Samma regler gäller för de ensamkommande barnen som för placerade 
barn, enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Individuell studieplan (ISP, åk 7-9)  
För en nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller 
specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt, ska en individuell studieplan upprättas 
senast inom två månader från mottagandet. 

Studieplanen ska vara långsiktig och beskriva hur eleven ska uppnå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program utifrån elevens mål. Den ska innehålla uppgifter om 
utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder. 

Studieplanen ska revideras löpande utifrån de bedömningar som görs av elevens 
ämneskunskaper.2 

Inskrivningssamtal  
Det är ett informations-/inskrivningssamtal där den pedagogiska samordnaren för nyanlända 
elever träffar eleven och vårdnadshavare/god man vid mottagningen (Thunmanskolan). 

Vid inskrivningssamtalet sammanställer den pedagogiska samordnaren information om 
elevens kontaktuppgifter och elevens tidigare skolbakgrund (innan och i Sverige). Den 
pedagogiska samordnaren ger information om s 

                                                           
2 skollagen kap. 3 12 g § 
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venska skolsystemet, skolor i Knivsta samt val av skola. Efter önskemål om skola erbjuds 
eleven en skolplacering utifrån gällande lagstiftning.  

Kartläggning (Bedömning av elevens kunskaper) 
En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. 
Om det behövs ska en sådan bedömning göras även för en elev som 
   1. har varit bosatt utomlands och som har påbörjat sin utbildning i Sverige senast vid 
höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år, eller 
   2. efter skolgång i Sverige har varit bosatt utomlands och därefter har återvänt till Sverige 
för att återuppta sin utbildning i Sverige. 

En bedömning ska göras skyndsamt och rektor ansvarar för att bedömningar görs. 
Kartläggning av elevs erfarenheter och kunskaper ska ligga till grund för rektors beslut om 
undervisningsgrupp samt årskurs. Skolverkets kartläggningsmaterial i steg 1 och 2 används 
för bedömning. 

Kvotflykting 
Kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s 
flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Det kallas vidarebosättning (på 
engelska resettlement). Kvotflyktingar får permanent uppehållstillstånd. 

LMA-kort 
LMA är en förkortning för lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort 
med ett foto på den som är asylsökande. LMA-kortet är inte en ID-handling men visar att 
personen är asylsökande och att hen får vistas i Sverige under väntan på beslut. 

Nyanländ elev  
Med nyanländ elev avses enligt Skollagen den elev som 

1. har varit bosatt utomlands, 

2. nu är bosatt i landet, och 

3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller 
hon fyller sju år. 

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.  

Prioriterad timplan (gäller alla elever i åk 1-9)  
Prioriterad timplan kan vara ett alternativ för de elever som skolan bedömer skulle gynnas av 
att under en begränsad tid få koncentrera sig särskilt på ämnet svenska som andraspråk eller 
svenska, vilket möjliggör lärande i skolans övriga ämnen.  

Genom en prioriterad timplan kan en nyanländ elev ges mer undervisning i svenska som 
andraspråk eller svenska än övriga elever i samma årskurs genom en omfördelning av 
undervisningstiden. Rektorn får besluta om prioriterad timplan om det behövs för att eleven så 
snart som möjligt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i den undervisningsgrupp som 
eleven normalt hör till. En elev får omfattas av prioriterad timplan under högst ett år, och 
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eleven får inte under denna tid ges mindre undervisning totalt än andra elever i samma 
årskurs.3  

Studiehandledning på modersmålet 
Studiehandledningen innebär pedagogisk hjälp på modersmålet, som är nyckeln för att eleven 
ska kunna vidareutvecklas i sina ämneskunskaper. Den ska syfta till att ge eleven 
förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Studiehandledningen får ges på 
elevens starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet.4 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om det inte är uppenbart att det inte 
behövs.5 Nyanlända elever har i vissa fall en förstärkt rätt till studiehandledning på 
modersmålet. Det gäller om de har tagits emot i högstadiet i grundskolan, specialskolan eller 
grundsärskolan och om deras kunskaper har bedömts.  

Studiehandledning på modersmål kan bedrivas av en flerspråkig lärare eller övrig 
skolpersonal. Det kan också bedrivas av en lärare tillsammans med en studiehandledare som 
talar elevens modersmål. Det finns inga behörighetskrav för att arbeta som studiehandledare.  

Välkomstsamtal 
Mottagande rektor eller en person som rektor utser, bjuder in vårdnadshavare/god man 
tillsammans med eleven för ett välkomstsamtal. Det är viktigt att tänka på att boka tolk till 
samtalet. På det samtalet kan skolan ge första informationen om skolans rutiner, elevens klass 
samt startdatum.  

  

                                                           
3 skolförordning 9 kap. 4 a §  

4 skollagen 3 kap. 12 i §; skolförordning 5 kap. 4 §  

5 skollagen 3 kap. 12 i §; skolförordning 5 kap. 4 § 
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Mottagande av nyanlända elever i förskoleklass och årskurs 1-9 
Nyanlända elever anmäls till Knivsta kommun genom att fylla i blanketten Anmälan till 
skolplacering – nyanländ. Administrativ chef på Utbildningskontoret tar emot anmälan och 
efter registrering skickas den vidare till den pedagogiska samordnaren vid 
mottagningsenheten samt för central registrering. 

Samordnare vid mottagningen (Thunmanskolan) kontaktar vårdnadshavare/god man eller 
aktuell kontaktperson som anges i anmälan.  Samordnaren bokar in tid för 
inskrivningssamtal/informationssamtal samt för kartläggning steg 1 för elever som ska börja i 
grundskolan årskurs 1–9. För elever som börjar i förskoleklass görs enbart inskrivningssamtal 
och dokumentet fylls i med mer information om språklig bakgrund i familjen. 

Boka och använda tolk 
Tolk ska alltid användas vid möten, även om det finns släktingar eller vänner som erbjuder sig 
att agera tolk.  Tolk bokas enligt det avtal som gäller vid tidpunkten för mötet. Om man 
saknar information om hur man bokar tolk kan man kontakta kommunens samordnare för 
nyanlända.  

Kommunens samordnare för nyanlända bokar tolk och mötestider för inskrivning och 
kartläggning steg 1 och steg 2. Mottagande skola ansvarar för att boka mötestider och tolk för 
välkomstsamtal och övriga möten under skoltiden.   

Det finns möjlighet till två olika typer av tolk, platstolk och distanstolk: 

• Platstolk: Tolken kommer till skolan.  

• Distanstolk: tolkning kan ske via telefon eller digital mötesplattform. Tänk på att ha 
rätt utrustning för att kunna genomföra samtalet.  

Att tänka på vid bokning av tolk: 

• Boka rätt språk och eventuell dialekt! I vissa språk förstår inte olika dialekter 
varandra. 

• Beskriv tydligt vad uppdraget innebär och vilka förväntningar som finns på tolken! 
Ange till exempel vilken typ av möte som bokas och syftet med mötet.  

• Kom ihåg att det kan upplevas jobbigt med platstolk vid känsliga elevärenden! Var 
särskilt uppmärksam på om tolk och familj känner varandra sedan tidigare! Vid extra 
känsliga möten, till exempel en psykologutredning, kan det vara bra att fråga familjen 
när tolkuppdraget är tillsatt. 

Att tänka på vid samtal med hjälp av tolk: 

• Ha gärna namnskylt för deltagare i mötet så att det är tydligt för tolk och familj vilka 
som deltar! 

• Prata tydligt! 

• Prata kort! Det behöver inte enbart vara en mening i taget, men 3–4 meningar som 
handlar om samma sak.  
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• Titta på den du pratar med i mötet, inte på tolken! 

• Undvik svåra ord och begrepp! 

• Gör en sammanfattning av det ni pratat om innan du går vidare till nästa del i mötet! 

• Om du upplever att det pågår kommunikation på språket du inte förstår: Stoppa 
samtalet och be tolken att översätta! 

• Vid telefontolk är det extra viktigt att presentera vilka som sitter i rummet och att ha 
en så lugn miljö som möjligt.  

• Tänk på att samtal med tolk tar extra energi från alla deltagare! Ibland kan det behövas 
en kort paus. 

• Om det blir märkbart att någon i mötet inte känner sig bekväm med tolken, kan det 
vara bra att avbryta mötet och boka om. 

Inskrivningssamtal/informationssamtal 
Samordnare vid mottagningsenheten möter eleven tillsammans med vårdnadshavaren/god 
man/annan aktuell kontaktperson. Under mötet finns tillgång till tolk, fysiskt eller via digitala 
format. Tolk bokas enligt kommunens rutiner.  

Inskrivningssamtalet syftar till att ge information om: 

• Svenska skolsystemet 

• Fritidshem/fritidsklubb 

• Val av skola (fria skolvalet) 

• Ordinarie klass för elever i årskurserna F–9 

• Förberedelseklass för elever i årskurserna 7–9 (Thunmanskolan) 

• Studiehandledningens betydelse för språk- och kunskapsutveckling  

• Modersmålsundervisningens betydelse för språk- och kunskapsutveckling samt 
möjligheten att läsa språket som ett ämne på skolan.  

• Betydelsen av/innebörden i undervisning i Svenska som andra språk 

• Skolskjuts 

• Information om Kartläggning i steg 1 och steg 2 samt syftet med kartläggningen 

• Betyg och omdömen från och med årskurs 6 

• Slutbetyg och tiden efter grundskoletiden  

Kartläggning - allmänt 
Kartläggning sker i årskurs 1–9. Materialen är obligatoriska att använda sedan den 1 juli 
2019. Materialet finns på Skolverkets bedömningsportal och kräver inloggning. Rektor har 
möjlighet att fördela behörighet till rätt person.   
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Kartläggningsmaterial för förskoleklass är i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i 
förskoleklass. För årskurs 1–9 finns tre kartläggningar, varav de två första är obligatoriska. 
Kartläggningen i Steg 1 ska ge en bild av elevens språk, tidigare skolgång, intressen och 
förväntningar utifrån elevens samt vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar. I 
Steg 2 kartläggs elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Det tredje 
steget i kartläggningen ska vara ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera 
undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. 
Detta steg är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad. 

Kartläggning steg 1 
Samordnare bokar in och genomför kartläggning enligt Steg 1 i samband med inskrivningens 
samtal och under samma dag. Vårdnadshavaren/god man/kontaktperson rekommenderas att 
delta vid kartläggningen. Med vid kartläggningen finns en tolk alternativt en 
modersmålslärare. Samordnare informerar vårdnadshavare/god man/kontaktperson om att 
kartläggningsresultat förs över till mottagande skola och den rektor utsett att ta mot vid ett 
välkomstsamtal. 

Samordnare sammanställer kartläggningsresultatet och skickar vidare till ansvarig rektor 
tillsammans med länk till den digitala ansökan. På så sätt kan mottagande skola förberedda 
välkomstsamtalet. Samordnare kan med fördel rekommendera på dokumentet om vilket språk 
som är aktuellt för eleven för studiehandledning. 

Efter att ansvarig på mottagande skola har fått första dokumenten från mottagningen ansvarar 
skolan att boka in välkomstsamtal på aktuell skolenhet. Rektor på mottagande skola ansvarar 
för att delge skolsköterska och vid behov andra funktioner inom elevhälsan nödvändigt 
underlag.  

Välkomstsamtal på skolan 
Nyanländ elev, vårdnadshavare/god man kallas av rektor eller den som rektor på skola utser 
till ett välkomstsamtal. I mötet deltar elev, vårdnadshavare/god man, klasslärare/mentor och 
eventuellt EHT. Det är viktigt att tolk bokas inför mötet. 

Den som tar emot nyanländ elev på skolan ska vara väl inläst på kartläggningen steg 1 för att 
fånga upp styrkor och förmågor som befinner sig i kartläggningen. Främsta syftet är att få 
eleven och vårdnadshavare att känna sig välkomna i den nya klassen och i det nya landet. 
Dokumentationen från kartläggningen möjliggör för mottagande pedagog att ställa 
meningsfulla frågor för att på så sätt visa intresse och välkomna eleven. Syftet är också att ge 
information om nya skolans rutiner, värdegrund, uppdrag, mm. Det är viktigt att ge elev och 
vårdnadshavare/god man möjlighet att ställa frågor och föra dialog under samtalet. Ett schema 
och datum för skolstart lämnas ut under välkomstsamtal.  

Välkomstsamtalet syftar till att ge information om/kan innehålla: 

• Presentation av närvarande på mötet 

• Skolans sekretess 

• Elevhälsans funktioner 

• Presentation av skolan och elevens klass 
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• Förberedelseklass/ordinarie undervisningsgrupp     

• Ämnen, schema, arbetssätt och rutiner 

• Svenska som andraspråk 

• Modersmål 

• Studiehandledning 

• Skolskjuts 

• Måltider 

• Kort beskrivning av fritids (F–6) 

• Kartläggning steg 2 (genomförs av samordnare inom 8 veckor)  

• Språkval åk 6–9 

• Informationskanal, det vill säga hur man lättast når vårdnadshavare/god man med 
information. 

• Skolans lärplattform (Unikum, IST) för pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal 
samt frånvarorapportering  

• Kontaktuppgifter till skolan 

• Rutiner: specialkost, ledighetsansökan, sjukanmälan samt lokala rutiner på skolan 

• Visa elev och vårdnadshavare/god man enheten. 

Ansökan om studiehandledning 
Studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning är betydelsefullt för många 
elevers språk- och kunskapsutveckling. En elev som inte klarar att följa undervisningen på 
svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Elever i åk 
7–9 ska ha studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart onödigt. När eleven 
får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk, vilka annars inte kan uttryckas fullt ut på grund 
av otillräcklig svenska, stärker det självförtroendet och studiemotivationen. 

För elever i åk 1–9 anmäls elevens behov av studiehandledning till rektor på särskild blankett. 
Rektor godkänner anmälan och lägger en beställning till MKE6 via kommunens 
administrativa chef. Ny ansökan om studiehandledning görs inför varje nytt läsår. För elever 
som byter skola sker beställning av studiehandledning av mottagande skolas rektor. Rutiner 
för detta finns beskrivna i kommunens riktlinje för övergångar. 

En elev kan ha annat skolspråk än modersmålet. Studiehandledning på elevens starkaste språk 
ger eleven möjlighet att snabbare förstå ämnesundervisningen.  Därför är det bra att fråga 
vårdnadshavare/god man under välkomstsamtalet om det starkaste språket samt titta på 
anteckningar/rekommendationer i inskrivningsunderlag/kartläggningsresultat i steg 1. 

                                                           
6 Mångkulturella enheten i Sigtuna kommun 



 § 78 Revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan - UN-2022/185-1 Revidering av Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskolan : Riktlinjer Mottagande och kartläggning av nyanlända elever, uppdaterade 20220916

 
 

12 
 

Studiehandledning kan bedrivas enskilt, i grupp eller i klassen. Elevens behov är det som styr 
organisering och omfattning av studiehandledning.  

Ansökan om modersmålsundervisning 
Elever med annat modersmål än svenska i åk 1–9 erbjuds modersmålsundervisning, men det 
är frivilligt för eleverna om de vill läsa ämnet eller inte. För att eleven ska få undervisning i 
modersmålet så krävs det att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Denna 
bedömning görs av läraren på MKE vid mottagande av ny elev. När en elev tackat ja till 
undervisning i modersmål är deltagande i undervisningen obligatorisk. Om en elev inte deltar 
i modersmålsundervisningen meddelas rektor och skolan följer kommunens rutiner för att 
främja närvaro. 

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning och kan få hjälp på skolan att fylla i 
ansökan om det behövs. Ansökan genomförs i första hand digitalt. Om vårdnadshavare saknar 
personnummer görs ansökan på blankett. Båda alternativen finns att tillgå på Knivsta 
kommuns hemsida.  

För att modersmålsundervisning ska anordnas måste det finnas minst fem elever i kommunen 
som önskar undervisning samt lämplig lärare i aktuellt språk. 

Svenska som andra språk (SVA) 
Alla elever som bedöms vara i behov av undervisning i svenska som andraspråk har rätt att 
läsa svenska som andraspråk. Elever som är i behov av sva-undervisning har rätt att utveckla 
sin språkförmåga genom undervisning i svenska som andraspråk. Det innebär även att eleven 
deltar i nationella prov i sva samt att elevens kunskaper bedöms efter kunskaperna i svenska 
som andraspråk.  

I skolförordningen står följande: 

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 

• elever som har ett annat språk än svenska som modersmål 

• elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, 
och 

• invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 
vårdnadshavare.7 

Lärare/mentor ansvarar för att informera rektor om att en elev kan ha behov av undervisning i 
svenska som andraspråk. Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en 
elev. Beslutet dokumenteras på särskild blankett och kan inte överklagas. 

Skolskjuts 
Skolskjuts hanteras enligt Skolskjutsreglementet. 

                                                           
7 Skolförordning 5 kap. 14 § 
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Kartläggning i steg 2, Litteracitet och numeracitet (8 veckors 
kartläggningsperiod) 
Rektor är ansvarig för att kartläggning i steg 2, både i Litteracitet och numeracitet, genomförs 
så fort som möjligt, dock senast inom 8 veckor efter det att eleven börjat på skolan.  
Pedagogisk samordnare kommer till elevens skola och genomför kartläggningen. Skolans 
rektor ansvarar för att boka ett rum som fungerar för kartläggning. Inför kartläggningen 
ansvarar samordnaren för att boka tolk. Samordnaren sammanställer kartläggningsresultatet 
av båda delarna och lämnar till elevens skola.  Skolan erbjuds också ett överföringssamtal för 
en fördjupande presentation  av kartläggningsresultatet.    

Överföring av kartläggningsresultat  
Samordnare bokar ett överföringssamtal med pedagoger som undervisar eleven och eventuellt 
rektor för att samtala om elevens kunskaper, förmågor samt styrkor. Vid behov kan även syv 
delta i mötet. Information av kartläggningen samt pedagogernas bedömning av elevens 
sociala förmågor ligger till grund för rektors beslut om placering i årskurs och 
undervisningsgrupp. 

Idag finns ingen särskild reglering om vilken årskurs en elev bör placeras i. Det är en 
bedömning som måste göras i varje enskilt fall. När det gäller årskursplacering, så innebär det 
att man ska ta hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. Det är 
rektor som avgör vilken årskurs som en nyanländ elev ska placeras i. Vanligt är att barnen 
placeras efter ålder, men det är mottagande skola som bedömer vilken årskurs barnen ska tas 
emot i.  

Vid överföringssamtalet förs en dialog och fattas eventuella beslut om:  

• Beskrivning av kartläggningens resultat  

• Beskrivning av elevens starka sidor, kunskaper och förmågor 

• En rekommendation om vilka ämnen som bör kartläggas inom den närmaste tiden för 
ämnesundervisning i ordinarie undervisningsgrupp 

• Nationella prov 

• Prioriterad timplan, anpassad timplan, delvis undervisning i förberedelseklass 

• Behov av anpassningar, stöttning i klassrummet och exempelvis ge tips om tidsenliga 
verktyg och hur dessa kan använda i undervisningen  

• Individuell studieplan åk 7–9 (ISP) 

Efter kartläggning, bedömning och samtal om elevens kartläggningsresultat lämnar 
samordnare över ärendet till elevens skola. 

Uppföljningssamtal 
Uppföljningssamtalet bokas och genomförs av mentor/klasslärare. Några veckor efter 
kartläggningsperiodens slut sker ett uppföljningssamtal där läraren tillsammans med 
vårdnadshavaren/god man följer upp hur det har gått för eleven på skolan samt gör en 
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framåtsyftande planering. Uppföljningssamtalet kan ofta kombineras med ett 
utvecklingssamtal.  

Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer 
Undervisningen i förberedelseklassen i ett ämne ska upphöra så snart eleven bedöms kunna 
följa undervisningen i ämnet i den ordinarie undervisningsgruppen. Det innebär att 
undervisningen i olika ämnen successivt flyttas över till den ordinarie undervisningsgruppen. 
För att kunna bedöma huruvida en elev har förutsättningar att ingå i ordinarie undervisning 
krävs det att undervisande pedagoger fortlöpande gör en bedömning av elevens 
kunskapsutveckling. Överföring av elev från förberedelseklass (åk 7–9) till ordinarie 
undervisning görs av mentor till den/de som rektor på skolan utser. Överföringens innehåll 
fokuserar på elevens kunskaper, förmågor och styrkor. En överföring inom en skolenhet 
underlättas om pedagoger samarbetar tidigt samt om eleven har deltagit i undervisningen i sin 
ordinarie undervisningsgrupp. Det är viktigt att lärare och övriga personal verkar för att 
nyanlända eleven blir socialt delaktig, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling och 
lärande.     

Vid övergångar behöver den avlämnande skolenheten ge relevant information till den 
mottagande skolenheten, som aktivt behöver ta emot och använda sig av informationen. 
Annars finns risken att viktig information går förlorad. Även vid övergångar inom 
skolenheten behöver relevant information överföras. 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av undervisning och resultat med avseende på nyanlända elever är en viktig del i 
det systematiska kvalitetsarbetet och följs upp på respektive enhet.  
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Stödmaterial och länkar 
Skollagen 

Skolverket- stöd för nyanlända elever 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk 

Skolförordningen 
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Riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever 

som ej tidigare gått i skola samt nyinflyttade 

elever med annat modersmål än svenska. 
 

 
 

1. Anmälan till skola  

Anmälningsblankett och information för nyanlända finns 

på www.knivsta.se 

Anmälan skickas till samordnare skola som i sin tur 
kontaktar rektor på anvisad skola. 

 

 

Skolförordning (2011:185) 
4 kap 1a §  
Barn som omfattas av 29 kap 2 § andra stycket 1 i skollagen 
(2010:800) ska tas emot så snart det är lämpligt med 
hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör dock ske 
senast en månad efter ankomsten. Förordning 
(2011:506) 
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2. Introduktionssamtal 

Rektor uppdrar till kurator att sammankalla elev,  

vårdnadshavare och skolsköterska till 

introduktionssamtal. Samtalet kan hållas i hemmet om 

familjen önskar. Tolk ska alltid kallas.  

Samtalet ska innehålla en skolsocial kartläggning inför 

skolplacering, medicinsk bedömning samt 

skolhuvudmannens information till vårdnadshavare. 

 

 

3. Hälsoundersökning 

Elever från länder utanför EU ska genomgå provtagning 
på Cosmos. Nyanlända elever från EU land ska gå via 

vårdcentral. 

Skolsköterskan på elevens hemskola kallar till 

hälsobesök, och rapporterar sedan till rektor när detta 

är gjort. Hälsobesöket hos skolsköterskan och 

provtagningen på Cosmos behöver inte vara gjort innan 

skolstart. 
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4. Pedagogisk kartläggning  

Skolans specialpedagog och lärare i svenska/SVA gör 

en pedagogisk kartläggning i samarbete med 

modersmålslärare och tolk. Därefter upprättas IUP för 

eleven som även innefattar beslut om 

modersmålsundervisning och studiehandledning. 

 

 
Skolförordning(2011:185) 5 kap 4 §  
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven 
behöver det. 

 

 

5. Skolplacering   

Skolans elevhälsoteam (EHT) analyserar den samlade 

dokumentationen (2, 3, 4). Rektor beslutar om eleven 

ska placeras på hemskolan eller om ansökan ska göras 

till kommunens förberedelseklass. Rektor tar beslut om 
särskild undervisningsgrupp. 
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6. Placering i förberedelseklass 

Rektor för kommunens förberedelseklass beslutar om 

placering och eventuellt anpassad studiegång och 

åtgärdsprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skollag (2010:800) 3 kap 8-10§ 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom 
resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, 
övrig skolpersonal, en elev vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer 
att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta 
anmälas till rektorn. 
Rektorn ska se till så att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds.  
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, 
ska han eller hon ges sådant stöd. 
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges 
särskilt stöd. 
För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den 
omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
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7. Modersmålsundervisning  

Anmälningsblankett ifylld av vårdnadshavare och med 

beslut av rektor skickas till samordnare skola som 

anmäler behovet till Språkskolan. 

 

8. Svenska som andraspråk 

 

 

 

 

 

Skolförordning (2011:185)  
5 kap 14 § 
Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, 
anordnas för  
1. elever som har ett annat språk än svenska som 
modersmål, 
2. elever som har svenska som modersmål och som har 
tagits in från skolor i utlandet och, 
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt 
umgängesspråk med en vårdnadshavare 
Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk 
för en elev 

Skolförordning (2011:185) 5 kap, 7§, 10§ 
Rektorn beslutar om modersmålsundervisning. 
En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i 
ett språk endast om 
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning 
 i språket önskar sådan undervisning, och 
2. det finns en lämplig lärare 
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Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden 
per 31 augusti 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
Utbildningsnämnden. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

3. Beslutet anmäls till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet per augusti 2022 för Utbildningsnämnden är ett överskott på 26,6 mkr. 14,8 
mkr av överskottet är hänförbart till semesterlöneskulden som ger en minskad kostnad vid 
denna tidpunkt på året. Resterande överskott beror på sjuklöneersättningar som inte fanns 
med i budget, högre statsbidrag och statsbidrag där årets totala intäkter finns med i 
delårsbokslutet men kostnader fortsätter kommer under hösten, högre barnomsorgsintäkter, 
högre försäljningsintäkter, fler elever inom grundsärskola och periodiseringseffekter där 
kostnaderna kommer under året. Underskott finns dock inom nämndverksamhet pga högre 
kostnader för kvalitetsdagar samt inom interna gymnasiet pga ett relativt litet elevunderlag 
och kostnader i samband med flytt till nya lokaler.   

 

Utbildningsnämndens prognos för 2022 per augusti visar ett överskott på 1 524 tkr. 

 

Grundskolans prognostiseras med underskott om 3,3 mkr. Det ser ut att bli ett underskott i 
pengsystemet pga färre elever och där mer medel har gått ut till kommunala enheter men 
samtidigt lägre kostnader för fristående och externa elever. Flyttkostnader i samband med 
flytten för Valloxskolan belastar också med 1 mkr. 

 

Interna gymnasiet bedöms få ett underskott om knappt 1,9 mkr pga färre elever och det är 
svårt att få en ekonomi i balans med så pass få elever. Flyttkostnader i samband med 
lokalförändringar belastar också ekonomin med drygt 400 tkr. 

 

Prognosen för nämndverksamheten är ett underskott på 120 tkr till följd av högre kostnader 
för kvalitetsdagar än budget och att kostnader för jullunch 2021 belastar.  

 

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 2,8 mkr pga en förskjutning från yngre till 
äldre barn, att färre barn går mer än 50 timmar och högre barnomsorgsintäkter vilket ger ett 
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överskott i pengsystemet. Den kommunala verksamheten prognostiseras också med ett 
överskott pga lägre hyreskostnader i samband med stängningen av Skutan samt lägre 
lönekostnader när tidigare rektor går in som ny verksamhetchef. Dock belastar även 
flyttkostnader med 300 tkr. 

 

Grundsärskolan beräknas få ett överskott på 1,7 mkr pga ett stort elevunderlag.  

 

VUX & SFI bedöms få ett överskott på 1,3 mkr pga högre statsbidrag än beräknat för 2021.  

 

Måltidsverksamheten prognostiseras med ett överskott på drygt 1 mkr pga högre 
försäljningsintäkter när barn- och elevantalet har ökat och därmed antalet portioner. 

 

Bakgrund 

Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Se bilagd verksamhetsberättelse 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per augusti 2022 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 

 

 

 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nämndens uppdrag 
Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). 
Grunden för verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner. Från och med 
2021 ingår även måltidsverksamheten i utbildningsnämndens verksamheter. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Pandemi 

Den avklingande pandemin har påverkat utbildningsnämndens verksamheter på flera sätt under 
de senaste åren. Hanteringsfrågorna har tagit mycket ledningstid i anspråk och sjukfrånvaron har 
varit högre än vanligt. Undervisningen har dock kunnat genomföras enligt plan tack vare stora 
insatser från alla medarbetare. 

Mötesformer har förändrats samt utvecklats och pandemin har tvingat det digitala användandet 
att utvecklas i positiv riktning. 

Skolmiljarden 

Som en konsekvens av pandemin beslutade staten om ett extra statligt stöd kallat Skolmiljarden. 
För Knivstas del innebar det ett extra stöd om 3,5 mkr för 2022 vilka fördelades enligt tabell 
nedan. Medlen tilldelas såväl kommunala som fristående skolor i Knivsta kommun. När det 
gäller långsiktiga lärverktyg så kommer de fristående grundskolorna i kommunen få ta del av 
licenserna. 

Post Belopp Andel av totalen 

Centrala Elevhälsan 100 000 3% 

Förstärkt sommarlovskola 200 000 6% 

Projekt för skolutveckling 2 000 000 57% 

Långsiktiga lärverktyg 1 200 000 34% 

  

Flytt av verksamheter 

Vid en utredning av Segerstaskolans lokaler konstaterade Bygg och Miljönämnden att 
fastigheten inte var lämplig för utbildningsverksamhet med mindre än genomgripande 
renoveringar. Detta var inte möjligt att genomföra på kort tid enligt fastighetsägaren vilket 
föranledde en flyttkarusell. Utbildningsnämnden beslutade att flytta barnen på Skutans förskola 
till närliggande kommunala förskolor, Sjögrenska gymnasiet flyttade till Skutans tidigare lokaler 
och Segerstaskolan flyttade till Sjögrenskas tidigare lokaler. I samband med flytten ändrades 
också namnen på Segerstaskolan till Valloxskolan. Flytten har gått över förväntan och 
verksamheterna är åter i gång. 

Under året har Vård och Omsorgskontoret fört diskussioner med Utbildningskontoret om att 
flytta KAA (Kommunala Aktivitets Ansvaret) till Arbetsmarknads och Integrationsenheten för 
att förbättra stödet för ungdomarna. Samtidigt har kontoren fört diskussioner om att flytta Öppna 
förskolan till Utbildningskontoret då Öppna förskolan är en del av Skollagen. Förändringarna 
föreslås gälla från den 1 januari 2023. 

Analys 

Vi har nått goda resultat och utvecklat våra verksamheter under innevarande år trots stora 
utmaningar i form av pandemi och en stor flytt av verksamheter samt en hög inflation. Kontoren 
fortsätter att samverka och effektivisera verksamheterna för att ge Knivstas invånare ännu bättre 
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service till samma eller lägre kostnad. 

Framtiden 

Vi har initierat ett flertal utvecklingsområden inom undervisning och digitalisering vilka 
fortsätter under nästa år. Tillsammans med vår utökning av digitala verktyg kommer vi sannolikt 
att kunna möta våra barn och elever på ett bättre sätt utifrån deras individuella behov. 

Under nästa år ser vi dock stora ekonomiska utmaningar för våra verksamheter. Utifrån 
inriktningsbudgetar och prognoser kommer vi att ha betydligt mindre rörelseutrymme för att 
fortsätta våra påbörjade satsningar. 

Som ett led i vårt strävande att öka delaktigheten hos våra elever kommer vi att sjösätta ett 
ungdomsråd under hösten. Vi har dessutom utvecklat Minecraft så att det idag innehåller en 
verklig bild av Knivsta. Här kommer eleverna framgent att få vara med och ge förslag på 
samhällsutvecklingen. 

Vi räknar med att nästa år blir ekonomiskt utmanande med hyreshöjningar som medför ökade 
lokalbidrag till fristående verksamheter, inflation och ökade matpriser. 
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 
och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

TUT" eller "Thunmanskolans Ungdomar Tycker" är ett dialogprojekt  i syfte att skapa dialog 
mellan ungdomar och den politiska ledningen. Arbetet har syftat till att få ta del av ungdomarnas 
tankar kring framtidens Knivsta. En mängd konkreta idéer har överlämnats till det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Projektet har genomförts inom ramen för läroplansuppdraget och därmed den 
ordinarie undervisningen. 

Under höstens Hackaton, Knivstas innovationsprojekt, så röstades Knivsta i 3D fram som 
vinnare. Projektet syftar till att elever i våra skolor ska få utveckla olika områden i Knivsta i 
programmet Minecraft och därigenom bli delaktiga i stadsbyggnadsprocessen. 

I november beslutade Utbildningsnämnden att ge utbildningskontoret i uppdrag att skapa ett 
Ungdomsfullmäktige som ska bli ett forum för möten mellan elever och politiker för att öka 
ungdomarnas delaktighet. 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Nämnder och bolag ska ha en helhetssyn i sin verksamhetsplanering och tar ansvar för Knivsta 
kommuns utveckling, utöver den egna verksamhetens behov och intressen. Som en viktig del av 
Utbildningsnämndens sätt att bidra är att kommunens resurser tillvaratas, för att på så sätt skapa 
största möjliga nytta för knivstabon. Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med såväl budget- 
och kapacitetsplanering som uppföljning av det ekonomiska utfallet i nära samverkan med 
verksamheterna. Den kommungemensamma befolkningsprognosen är central i planeringen och 
utgör grunden för arbetet liksom ett tydligt årshjul. En väl fungerande styrkedja från huvudman 
via förvaltning ut till respektive verksamhet är ytterligare en framgångsfaktor. 

  

Vår övergripande uppföljning visar att de kommunala verksamheterna har gjort ett sammanvägt 
överskott under de tre senaste åren (2019-2021). Vid en uppföljning på verksamhetsnivå kan vi 
konstatera att grundskolan har svårare än förskolan att klara sin budget. 
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2018 2019 2020 2021 Summa 2019-
2021

Resultat UN -3 500 000 852 000 3 518 000 10 479 000 14 849 000

UN förskola -713 000 4 511 000 4 998 000 4 548 000 14 057 000

UN grundskola -2 535 000 -437 000 -1 731 000 6 135 000 3 967 000

Kommunal
förskoleverksamhet**

1 481 935 771 488 1 902 110 1 966 000 4 639 598

Kommunal
grundskoleverksamhet***

-2 911 803 253 455 1 790 236 -1 558 000 485 691

Prognosen per augusti 2022 visar på ett kommunalt överskott om 664 tkr, där förskolan
prognostiseras med överskott om 909 tkr och grundskolan med 245 tkr underskott.

Totalt för Utbildningsnämnden visar prognosen per augusti på ett överskott på 1,5 mkr 2022. På
den totala nämndbudgeten på 726 527 tkr är det en avvikelse på 0,2 %.

En översyn av resursfördelningsmodellen och de olika omsorgs- och skolpengsnivåerna är
påbörjad mot bakgrund av överskott i pengsystemen 2021.

Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med
likvärdiga villkor och höga resultat.

Nämndens analys av måluppfyllelse

Förskola

Utifrån offentlig statistik, tillsyn av förskolor och övriga kvalitetsuppföljningar så kan vi
konstatera att kommunens förskolor håller god kvalitet. En stor andel av föräldrarna är nöjda
med verksamheten och 93 procent uppger att deras barn trivs på förskolan.

Grundskolorna

Digitalisering
Pandemin har haft en positiv effekt på digitaliseringen, hos både elever och personal. Den effekt
vi ser är att vi har utvecklat kommunikationsvägar kopplat till elevers lärande och utveckling.
Exempelvis har utvecklingssamtal genomförts via digitala möten och under dessa har fler
vårdnadshavare medverkat än vid de "vanliga" fysiska utvecklingssamtalen. Användandet av
Unikum och Teams har ökat vilket bland annat innebär att elever och vårdnadshavare har lättare
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att ta del av till exempel uppgifter och kunskapsmål. Den digitala kompetensen, som är en av 
EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande, har ökat. 

Skolmiljarden - långsiktiga lärverktyg 
Inom ramen för Skolmiljarden har vi bland annat valt att avsätta medel till digitala lärverktyg 
som över tid ska bidra positivt till elevers lärande och utveckling. Verktygen ska ha en 
kompensatorisk effekt vilket förväntas bidra till än mer likvärdiga villkor för eleverna i skolan. 
Vi har hittills köpt in två olika digitala verktyg dels Binogi och dels Kartläggaren. Binogi är ett 
verktyg där alla kunskapskrav finns presenterade som animerade filmer där eleven kan byta 
mellan sju olika språk samt få informationen textad på sju olika språk. Detta gör att framförallt 
nyanlända elever kan följa undervisningen utan att endast vara hänvisade till svenska som språk. 
Kartläggaren är ett verktyg för att följa elevens utveckling i framförallt engelska, svenska och 
matematik. Elever och lärare får en samlad bild kring elevens färdigheter i ämnet och därigenom 
kan eleven få syn på och ägna mer tid åt de kunskapskrav som eleven brister i. Förskolan 
tilldelas medel utifrån barnantal. 

Liv och hälsa ung 2021 
Jämfört med förra Liv och hälsa ung-undersökning från 2019 så har områdena Skolmiljö och 
Trygghet (i kommunen) förbättrats, Framtidstro och Självskattad hälsa är oförändrade medan 
områdena Delaktighet (i kommunen som helhet) och ANDT har haft en negativ utveckling. 

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan 
Vi kan konstatera att meritvärdet för våra elever i åk 9 gick ned en aning jämfört med föregående 
år. Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökade jämfört med föregående 
läsår för eleverna i Knivsta. 

Analys 

Våra utbildningsverksamheter håller en god nivå men då alla elever inte når målen i alla ämnen 
kan vi inte säga att vi är i mål. Att ständigt utveckla undervisningen och därigenom höja 
elevernas resultat är ett långsiktigt mål. 

  

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 
kostnad 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Utbildningsnämnden arbetar fokuserat med kontinuerlig uppföljning och analys av såväl 
betygsresultat, kostnadsanalys som kapacitetsplanering. Kompetensutvecklingsinsatser formas 
utifrån dessa resultat för respektive skolform. Ett aktivt arbete gällande digital transformation 
stödjer ambitionen att prioritera medel till undervisningssituationen liksom en noggrann 
kapacitetsplanering. 

Förskolorna har erbjudit barnen en hög kvalitet i undervisningen och utbildningen. 
Personalgruppen har hög kompetens och undervisningen är välplanerad och målstyrd. Omsorg 
och lärande bildar en helhet. Organisationen stödjer utvecklingen av undervisningen. 
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Förskolorna värdesätter kommunikationen och delaktigheten med vårdnadshavare. Vi ser en 
positiv utveckling av Knivstas kommunala förskolors kvalité. Analysen av utbildningen och 
undervisningen ligger som grund för kommande utvecklingsområden. 

Kartläggningsarbetet utifrån LSR-garantin har fortsatt. Vi har framför allt under vt-22 haft en 
dialog om hur vi även i åk 4-9 kan kartlägga och följa upp elevers läsutveckling. Det har renderat 
i att specgruppen håller på att ta fram en screenings-/kartläggningsplan för åk 4-9. Vi har även 
sett över programvaror som stödjer läsutveckling vilket bland annat har lett till att vi kommer att 
nyttja Kunskapsmatrisen istället för Kartläggaren samt att vi har införskaffat Polylino till 
förskolorna. 

Våra meritvärden i grundskolan ligger lite över rikssnittet men samtidigt visar Skolverkets 
SALSA värden att vi presterar straxt under det modellberäknade värdet. 

Sammantaget kan vi konstatera att våra verksamheter håller en god nivå gällande undervisning. 
Samtidigt kan vi konstatera att våra förskolor är billigare än förväntat enligt Koladas 
nettokostnadsavvikelse medan grundskolan är något dyrare. Vi kan dock se att såväl den 
kommunala förskolan som den kommunala grundskolan går med underskott vilket är 
problematiskt. Våra lokalhyror är klart högre än genomsnittet i landet och medför att mycket 
pengar går till annat än undervisning. 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 
kompetens tas tillvara 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Det övergripande målet, Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 
kompetens tas tillvara, följs upp med hjälp av tre indikatorer som är Ledarskapsindex, 
Motivationsindex och sjukfrånvaro. Som största nämnd räknat till antalet medarbetare är 
utbildningsnämndens resultat avgörande för det kommunövergripande resultatet. 

Indexresultaten kommer från Medarbetarpulsen som är ett verktyg för utveckling och inte en 
traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker 
också analysarbetet samt framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens 
medarbetare. Medarbetarpulsen utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att gemensamt 
reflektera och tillsammans sätta planer för en hållbar arbetsmiljö. Den skapar också underlag för 
utveckling i förhållande till verksamhetens uppdrag. Medarbetarpulsen sker minst en gång per år 
där den obligatoriska mätningen sker under hösten 

Aggregerat resultat 
Det aggregerade resultatet för utbildningskontorets samtliga verksamheter i Medarbetarpulsen 
HT-21 visar att villkoren för prestation och att basbehoven i hög grad är uppfyllda. Villkoren för 
dialog är relativt goda, vilket är ett område som vi kommer att jobba vidare med. Våra 
medarbetare tycker bland annat att deras arbete känns ansvarsfullt, att deras arbetsuppgifter är 
viktiga för organisationen samt att deras arbetsinsatser bidrar till verksamheten. 
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Förskolan 
Förskolans resultat i Medarbetarpulsen liknar resultatet från den tidigare medarbetarpulsen. Ett 
resultat att lyfta fram är att medarbetarna upplever att kommunikationsklimatet blivit något 
bättre samtidigt som enkäten visar att några fler anger att de känner sig stolta över att arbeta i 
Knivsta kommun, detta under ett år med pandemi. Personal i förskoleverksamheten upplever i 
hög grad att arbetet i förskolan känns meningsfullt och ansvarsfullt, att deras arbetsuppgifter är 
viktiga för organisationen och att deras insatser bidrar till verksamheten. De är stolta över sina 
arbetsuppgifter och vet vad som förväntas av dem. De anser i hög grad att de får användning av 
sin kompetens i arbetet, att de bidrar i arbetet med sitt kunnande och att de kan tillräckligt 
mycket för att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt samt att de har tillräckligt med ansvar. 
Vidare framgår att de upplever sig effektiva i sitt arbete och att de känner tillhörighet i sin 
arbetsgrupp. Enkäten visar ett lägre resultat i frågor som handlar om att själv kunna planera hur 
mycket tid som läggs på olika arbetsuppgifter, att själv kunna påverka de viktigaste besluten som 
rör arbetet samt att själv bestämma på vilket sätt arbetsuppgifterna ska utföras. 

Grundskolan 
Grundskolans resultat i Medarbetarpulsen är nästan identisk med hela utbildningskontorets 
resultat. Villkoren för prestation och basbehoven är således även här i hög grad uppfyllda. 
Villkoren för dialog är relativt goda, vilket är ett område som vi kommer att jobba vidare med. 
Våra medarbetare tycker bland annat att deras arbete känns ansvarsfullt, att deras arbetsuppgifter 
är viktiga för organisationen samt att deras arbetsinsatser bidrar till verksamheten. Vi behöver 
generellt sett även här arbeta vidare med att öka gruppers effektivitet när det gäller att driva 
förbättringsarbete tillsammans. Vidare finns det en begränsad uppfattning om att man inte kan 
påverka viktiga beslut samt i vilken omfattning som man kan styra över hur mycket tid man kan 
lägga på olika arbetsuppgifter. Det motivationsindex som presenteras i samband med 
Medarbetarpulsen visar på att våra medarbetare till mycket stor del uppfattar sitt jobb som 
meningsfullt samt till stor del lär sig nytt och utvecklas i sitt arbete. 

Sjögrenska gymnasiet 
Villkoren för prestation och basbehoven på gymnasiet är relativt väl uppfyllda. Resultatet 
rörande kommunikationsklimatet visar på att dialogen inte är god, vilket är ett område som 
personalen har prioriterat att jobba vidare med. Utöver kommunikationsklimatet kommer skolan 
att jobba vidare inom områdena gruppeffektivitet och identifikation. Medarbetarna på gymnasiet 
tycker att de ständigt behöver lära sig nya saker, att arbetet känns ansvarsfullt och att de bidrar 
med sitt kunnande i arbetet. 

Vuxenutbildningen/SFI 
Vuxenutbildningens/SFI resultat i Medarbetarpulsen visar att villkoren för prestation och 
basbehoven är i hög grad uppfyllda. Kommunikationsklimatet visar på att villkoren för dialog är 
mycket goda. Medarbetarna på vuxenutbildningen/SFI tycker att de klarar av alla sina 
arbetsuppgifter och att dessa är viktiga för organisationen. Utifrån resultat har ett 
utvecklingsarbete med fokus på gruppens effektivitet startat. 

Sjukfrånvaron 
Under 2021 har sjukfrånvaron i samtliga våra verksamheter varit högre än tidigare år, vilket i 
väldigt stor utsträckning beror på pandemin. Det är svårt att avgöra hur stor del av sjukfrånvaron 
som beror på pandemin respektive andra faktorer . 
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid
och grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Nämndens analys av måluppfyllelse

Nämndens arbete sker genom bland annat Elevhälsan, Hälsoäventyret och det systematiska
hälsofrämjande arbetet ute i verksamheterna. Indikatorerna för detta mål visar på en negativ
utveckling på uppskattad hälsa hos elever i årskurs nio och indikatorn gällande
narkotikaanvändning går att läsa en ökning med nästan 4 procentenheter i jämförelse med
undersökningen från 2019.

På några av våra skolor har det under året skett en rörelsesatsning i samarbete med RF-SISU i
Uppsala.
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Måluppföljning nämnd

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter
och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Ökad delaktighet bland barn och unga

Prognos måluppfyllelse

Analys

Under flera år har vi haft en nedåtgående trend gällande ungas upplevelse av delaktighet och
intresse för skolan. För att vända trenden så har vi vidtagit ett flertal åtgärder under det senaste
året.

Utbildningsnämnden har beslutat att inrätta ett Ungdomsråd som ska ha koppling till skolornas
klass- och elevråd. Under hösten kommer elevrådsrepresentanterna att genomgå en utbildning
som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Vidare så har vi skapat Knivsta i Minecraft där elever kommer att kunna visa på vilken
utveckling de vill se för olika delar och områden i Knivsta. Detta blir även ett viktigt underlag
för Samhällsbyggnadskontoret som har krav på sig att ta in ungas tankar och åsikter om
samhällsutvecklingen.

Tillsammans med Kultur och Fritidskontoret utvecklar vi ständigt appen Ung i Knivsta där alla
ungdomar kan vara med och tycka till om olika frågor som är relevanta för dem.

Vid sidan om detta så pågår en ständig utveckling av undervisningen för att öka elevernas
delaktighet även där.

Vi har många aktiviteter i gång men det är för tidigt att dra några slutsatser om effekterna av
ovanstående.

Indikator
Utfal

l
2020

Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommuner

2021

Rik
et

202
1

Utfall
Delår
2022

Prog
nos
2022

Mål
2022

Prog
nos

Barn och elevers
upplevda delaktighet
på individ och
gruppnivå

49 % 100 %
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Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Utbildningsnämndens budget ska vara i balans

Prognos måluppfyllelse

Analys

Prognos 2022

Målet nollresultat för 2022 ser inte ut att uppnås då prognosen för utbildningsnämnden visar på
ett överskott om 1,5 mkr 2022. Överskottet är dock 0,2 % av nämndbudgeten på 727 mkr.

Delårsbokslut 2022

Delårsbokslutet för 2022 visar ett överskott på 26,6 mkr där 14,8 mkr är hänförbart till
semesterlöneskulden som ger en minskad kostnad vid denna tidpunkt på året. Resterande
överskott beror på sjuklöneersättningar som ej fanns med i budget, högre statsbidrag och
statsbidrag där kostnaderna kommer senare under året, högre barnomsorgsintäkter, högre
försäljningsintäkter, fler elever inom grundsärskola och periodiseringseffekter där kostnader
kommer under hösten. Det är dock underskott i nämndverksamhet pga högre kostnader för
kvalitetsdagar samt interna gymnasiet pga ett litet elevunderlag.

Överskottet som ses i delårsbokslutet kommer att minska under hösten i takt med att mer
kostnader kommer och prognosen för helåret 2022 är ett överskott på 1,5 mkr.

Indikator
Utfal

l
2020

Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommu
ner 2021
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t

2021

Utfall
Delår
2022

Pro
gno

s
2022

Mål
2022 Prognos

Ekonomiuppföljning
ar 10,5 28,2

Kom
mer
delvi
s att
uppn

ås

0

Ekonomiuppföljningar

Under 2021 har ekonomiuppföljningarna presenterats på ett tydligare sätt på nämndnivå.

Sedan våren 2022 rapporteras ekonomiuppföljningarna på enhetsnivå i Stratsys för att öka
förståelsen och ansvarstagandet hos enhetschefer. En översyn har påbörjats av
resursfördelningsmodellen och de olika omsorgs- och skolpengsnivåerna mot bakgrund av de
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överskott som har varit i pengsystemen 2021.

Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med
likvärdiga villkor och höga resultat.

Knivstas förskolor ska hålla god kvalité

Prognos måluppfyllelse

Analys

Förskolorna har erbjudit barnen en hög kvalitet i undervisningen och utbildningen.
Personalgruppen har hög kompetens och undervisningen är välplanerad och målstyrd. Omsorg
och lärande bildar en helhet. Organisationen stödjer utvecklingen av undervisningen.
Förskolorna värdesätter kommunikationen och delaktigheten med vårdnadshavare. Vi ser en
positiv utveckling av Knivstas kommunala förskolors kvalité. Analysen av utbildningen och
undervisningen ligger som grund för kommande utvecklingsområden.

Indikator
Utfall
2020

Utfall
2021

Utfa
ll

kvi
nno

r
202

1

Utfall
män
2021

Likan
de

kom
mune

r
2021

Riket
2021

Utfal
l

Delå
r

2022

Progn
os

2022

Mål
2022 Prognos

Personaltätheten har
bibehållits. Inskrivna
barn per årsarbetare i
förskolan, antal

6 6 5,4

Andel föräldrar som är
nöjda med
verksamheten har
bibehållits

95% 89% 89% 100%

Andel vårdnadshavare
som är nöjda med sitt
barns förskola i sin
helhet

93% 89% 100%

Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet.
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Prognos måluppfyllelse

Analys

Vi håller generellt sett en god kvalitet, men behöver fortsätta vårt utvecklingsarbete rörande
elevers lärande och utveckling. Bland annat behöver vi bättre få en helhetsbild över våra elevers
kunskaper och analysera resultaten. En aktivitet som syftar till att hjälpa oss med detta är
framtagandet av en screeningplan för att mäta av elevers (grundläggande) förmågor inom läs-
och skrivområdet i svenska och engelska samt deras matematiska förmågor i åk 4-9
(kompletterar befintlig screeningplan inom ramen för läs-, skriv- och räkna garantin F-3). Vi tror
att resultaten vi kommer att få fram kommer att hjälpa oss att bättre utveckla verksamheten.

Vidare räknar vi med att den digitala utvecklingen som vi har fokus på kommer att leda till en
bättre anpassning av elevers lärmiljö.

Elever verkar överlag vara trygga i våra verksamheter, men tryggheten kommer troligen än öka i
och med de insatser som Trygghetsplan medför.

Indikator
Utfal

l
2020

Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommu
ner 2021

Rike
t

2021

Utfall
Delår
2022

Pro
gno

s
2022

Mål
2022 Prognos

Elever i åk 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
kommunala
skolor, andel (%)

87% 88% 90% 86% 92% 83% 100%

Elever i år 9 som
uppnått
kunskapskraven i
alla ämnen (exkl.
nyinvandrade och
okänd bakgr.),
kommunala skolor,
andel (%)

83% 81% 83% 78% 84% 75% 100%

Elever i åk 5: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)

89% 85% 85% 100%

Elever i åk 9: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)

80% 100%

Elever i åk 6 som
uppnått
kunskapskraven i
alla ämnen (exkl.
nyinvandrade och
okänd bakgr.),
kommunala skolor,

100%
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Indikator
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kommu
ner 2021

Rike
t

2021
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s
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andel (%)

Elever i åk 3: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)

100 %

Elever i åk 9 som är behör iga till yrkesprogram, kommunala skolor , andel (%)

Data från SCB/Skolverket har inte publicerats än vilket innebär att vi ej kan fastställa skillnader
med tidigare års resultat än. Vi kan dock se i de egna siffrorna som vi har att meritvärdena har
sjunkit något (väldigt lite) jämfört med fjolårets siffror. En hypotes är att pandemin har spelat en
roll i detta och att antalet elever som är placerad i Knivsta har ökat.

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd
bakgr.), kommunala skolor , andel (%)

Den data som ska ligga ti ll grund för målet är ännu ej tillgängligt, vilket innebär att det ej går att
genomföra en analys i nuläget.

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar , andel (%)

Skolinspektionen har gjort om enkäten något jämfört med tidigare år.

86 % av eleverna har på frågan "Känner du dig trygg i skolan?" svarat "Till stor del" eller "Till
ganska stor del". 10 % har svarat "Till viss del". Medelvärdet/-indexet på svaren i Knivsta
kommuns skolor är 7,8 vilket är identiskt med rikets. Tittar vi på det sammansatta indexet för
Trygghetsfrågorna (tre stycken) så är det för Knivsta kommuns skolor 8,3 jämfört med riket som
hade 8,5.

Vi behöver fortsatta trygghetsarbetet för att eleverna i än större grad ska känna sig trygga i våra
skolor. Detta kommer vi att göra inom ramen för Trygghetsplanen samt utifrån anmälningar om
kränkande behandlingar och incidenter/olycksfall.

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar , andel (%)

OBS! I år är det åk 8 som har svarat!!!

Skolinspektionen har gjort om enkäten något jämfört med tidigare år och även för de äldre
eleverna i grundskolan ändrar vilka som ska svara. Tidigare svarade åk 9 men från och med VT-
22 så är det istället åk 8 som svarar.

83 % av eleverna har på frågan "Känner du dig trygg i skolan?" svarat "Till stor del" eller "Till
ganska stor del". 12 % har svarat "Till viss del". Medelvärdet/-indexet på svaren i Knivsta
kommuns skolor är 7,5 och rikets är 7,4. Tittar vi på det sammansatta indexet för
Trygghetsfrågorna (tre stycken) så är det för Knivsta kommuns skolor 8,4 jämfört med riket som
hade 8,2.

Vi behöver fortsatta trygghetsarbetet för att eleverna i än större grad ska känna sig trygga i våra
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skolor. Detta kommer vi att göra inom ramen för Trygghetsplanen samt utifrån anmälningar om
kränkande behandlingar och incidenter/olycksfall.

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd
bakgr.), kommunala skolor , andel (%)

Den data som ska ligga ti ll grund för målet är ännu ej tillgängligt, vilket innebär att det ej går att
genomföra en analys i nuläget.

Elever i åk 3: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar , andel (%)

Skolinspektionen genomför inte längre enkäter riktade til l åk 3, vilket innebär att vi ej har data
rörande detta från vt-22.

Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Indikator
Utfal

l
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Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommu
ner 2021

Rike
t

2021

Utfall
Delår
2022

Pro
gno

s
2022

Mål
2022 Prognos

Föräldrar till barn på
fritidshemmet anser
att verksamheten
erbjuder aktiviteter
som stimulerar
barnets lärande har
ökat

68% 100%

Personaltätheten på
fritidshemmen har
ökat. Inskrivna
barn/årsarbetare i
fritidshem, antal

29 27 25 21 26 26

Elever i åk 3:
Fritidshemmet
stimulerar mitt
lärande

100%

Personaltätheten på fr itidshemmen har ökat. Inskr ivna barn/årsarbetare i fr itidshem,
antal

Antalet inskrivna barn per årsarbetare har minskat jämfört med tidigare vilket innebär att
personaltätheten har ökat i våra fritidshem.
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Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Indikator
Utfal

l
2020

Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommu
ner 2021

Rike
t

2021

Utfall
Delår
2022

Pro
gno

s
2022

Mål
2022 Prognos

Säkerställa att
mottagande sker på
rättssäkra grunder

Följa upp resultat

Elever i åk 3, 5 och
9: Jag känner mig
trygg i skolan,
positiva svar, andel
(%)

100
%

Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Indikator
Utfal

l
2020

Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommu
ner 2021

Rike
t

2021

Utfall
Delår
2022

Pro
gno

s
2022

Mål
2022 Prognos

Andel elever på
introduktionsprogra
mmen som når
målen

90% 85% 100%

Andelen elever på
lärlingsprogrammen
som når målen 81% 80% 70% 100%
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Andel elever på introduktionsprogrammen som når målen

Det finns stora svårigheter med att mäta andelen introduktionselever som uppnår målen för sina
studier, då det är stora variationer i målsättningar och om studieplanen sträcker sig över 1 år eller
3. För att kunna göra rättssäkra mätningar så kommer mättalen baseras på elever som avslutar
sina studier och därmed fullföljer sin studieplan.

Andelen elever på lär lingsprogrammen som når målen

Andelen elever med yrkesexamen läsår 21/22 är 70%. Av 10 elever på nationella program
uppnådde 7 elever yrkesexamen varav 3 med grundläggande högskolebehörighet, och 3 fick
studiebevis. 70% av de nationella eleverna började sin utbildning på introduktionsprogram och
uppnådde kraven för nationella programmen under sin studietid. Genomsnittsbetygen i
studiebevisen är 8,4 och genomsnittsbetygen i yrkesexamen är 13,0.

Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Indikator
Utfal

l
2020

Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommu
ner 2021

Rike
t

2021

Utfall
Delår
2022

Pro
gno

s
2022

Mål
2022

Prognos

Säkerställa att
mottagande sker på
rättssäkra grunder

Följa upp
kunskapsresultat

Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet.

Prognos måluppfyllelse

Analys

På SFI är det 100 % måluppfyllelse.
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På VUX (grund och gy) är andelen per 30/6 86 %.

Indikator
Utfal

l
2020

Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommu
ner 2021

Rike
t

2021

Utfall
Delår
2022

Pro
gno

s
2022

Mål
2022

Progno
s

Andelen elever inom
Vuxenutbildningen
som uppnår minst
betyget E

84% 100%

Andelen elever inom
SFI som uppnår
minst betyget E

100%

Minska andelen
avbrott inom
vuxenutbildningen 8% 23%

Öka
genomströmningsta
kten

Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E

Resultaten för delår 2022 visar att 86 % av de studerande på grund-och gy-kurser når mer än
E/G.

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig
kostnad

Måltidsverksamheten ska hålla god kvalité

Prognos måluppfyllelse

Analys

Måltidsverksamhet

Vid olika typer av regelbundna dialoger med elever framgår att nöjdheten är relativt hög. Valet
att börja med flervalsbuffé har ökat nöjdheten ytterligare. Önskemål från eleverna varierar
mellan olika åldrar. M ed ”god m at” menas o fta att maträtt erna sk a var a obl andade.
Tallrikssvinnet är i genomsnitt 40 g per elev och måltid. Nationella mål är att minska dito till 56
g. Tallrikssvinnet ökar när det är nya maträtter, populära maträtter eller när det finns många val
av komponenter.
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Indikator
Utfal

l
2020

Utfal
l

2021

Utfall
kvinn

or
2021

Utfall
män
2021

Likande
kommu
ner 2021

Rike
t

2021

Utfall
Delår
2022

Pro
gno

s
2022

Mål
2022

Prognos

Svinnmätning av
tallrikssvinn gram
per portion/ per dag 24 23

Andel elever som i
helhet är nöjda med
skolmaten

100

Svinnmätning av tallr ikssvinn gram per por tion/ per dag

Tallrik matsvinnet ligger just nu på 40 g per elev och dag.

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens
kompetens tas tillvara

Utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetares kompetens tas
tillvara

Prognos måluppfyllelse

Analys

Den senaste medarbetarundersökningen visar på ett HME (Hälsosamt Medarbetar Engagemang)
på 83% för Utbildningskontorets samtliga verksamheter. HME är ett samlat värde för svaren på
nedanstående frågor. Det finns variationer från 81% inom grundskolan till 85% inom förskola
och måltidsverksamhet.

Frågorna som ställs är;

Mitt arbete känns meningsfullt
Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
Jag ser fram emot att gå till arbetet
Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
Min närmsta chef visar förtroende för mig som medarbetare
Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
Jag är insatt i arbetsplatsens mål
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
Jag vet vad som förväntas av nig i mitt arbete

Siffror över 75% positiva svar brukar anses som mycket bra i dylika undersökningar.
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 
intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv 
arbetssätt, metoder och partnerskap samt en 
ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv 
kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 grunden för styr- 
och ledningsprocesserna i kommunkoncernens 
verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en effektiv och 
kostnadsanpassad organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande av nya metoder och 
tekniker. 
 
Syftet är att kunna fortsätta leverera god välfärd på ett 
hållbart sätt till fler invånare i Knivsta till en lägre 
kostnad. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till lägre lokalkostnader 
om 10 miljoner kronor i fasta priser och volym under 
mandatperioden 2019-2022. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila 
drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens 
verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och 
handel inriktad mot cirkulär resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara 
hållbara. 

Nämnder ska redovisa vilka effektiviseringar som 
genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det 
har fått. 

Sveriges kommuner kommer med en åldrande 
befolkning att behöva leverera mer välfärd (kommunal 
service) med oförändrade ekonomiska resurser. 
Nämnderna ska därför i boksluten redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga 
ekonomiska effekter det givit. 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 
nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 
och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Under mandatperioden har Utbildningskontoret genomfört effektiviseringar gällande den 
centrala organisationen och förskolan. VI har dessutom initierat en hel det utvecklingsinsatser 
som med tiden får genomslag och därmed effekt. 

Vid Verksamhetsberättelsen 2021 hade UN minskat lokalbidragen med 1 800 tkr. Våra 
lokalförändringar under 2022 har minskat lokalkostnaderna med ytterligare ca 5 000 tkr och 
lokalbidragen med 1 300 tkr på årsbasis. Det innebär att UN minskat kostnaderna för lokaler 
med 8 100 tkr under mandatperioden. 

Vi har jobbat med giftfri förskola i sju-åtta år. Alla våra kommunala verksamheter följer 
anvisningarna gällande giftfri förskola. 

Vi har en hållbarhetspolicy gällande våra upphandlingar som följs. 
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Nämndens ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2022 (MoB). 

De generella förutsättningarna för nämndens budget 2022 är: 

 Indexering (uppräkning av föregående års budget): 1 % för förskola, 2,1 % för 
Vuxenutbildning & SFI och Måltidsverksamhet samt 1,3 % för övriga verksamheter 

 Volymreglering för förskola, grundskola, gymnasium samt grundsärskola i egen regi 
 Inget effektiviseringsbeting 
 Ackumulerad satsning på 1:1 från KS:s budget: 5 750 tkr 
 640 tkr i politisk förändring till förskoleverksamheten 
 575 tkr i ospecificerade medel politisk förändring 
 1 500 tkr i politisk förändring till Vuxenutbildning & SFI 

Avsaknaden av effektiviseringsbeting 2022 har möjliggjort en satsning på förskola, grundskola, 
intern gymnasieskola samt Vuxenutbildning och SFI. De ospecificerade medlen från KF om 
575 tkr har fördelats med 375 tkr till förskola och 200 tkr till KAA, kommunala 
aktivitetsansvaret som bedrivs på det interna gymnasiet. Medel för KAA har tidigare baserats på 
antal elever på Sjögrenska gymnasiet och har därmed ingått i elevpengen men då KAA är ett 
ansvar för hela kommunens ungdomar hanteras det from 2022 som ett anslag om 650 tkr till det 
interna gymnasiet. 

Ett tillägg för 1:1 har gjorts i nämndbudgeten för grundskola då medel finns avsatta i 
kommunstyrelsens budget 2022. Nämnden räknar därmed med att hela den avsatta summan 
kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2022 och kommer skolorna tillgodo. Medlen söks i 
ett separat ärende. 

Ändringsbudgeten för 2022 har inneburit följande förändringar: 

 Tillskott till det interna gymnasiet har möjliggjort en ändring av prislistan för Sjögrenska 
gymnasiet så att IKE-priserna motsvarar IKE-priserna för Uppsala. Priserna gäller fr om 
1 augusti.  

 Nämnden har fått del av finansieringen av gemensamma innovationssatsningar 2022 om 
500 tkr som kommer att användas till test av två typer av luftrenare på två förskolor för 
att se om det leder till minskad sjukfrånvaro. 

 Nämnden har fått 537 tkr i medel för strategisk löneöversyn som fördelas till aktuella 
enheter.  

Delårsbokslutet 

Resultatet för Utbildningsnämnden per 31 augusti 2022 är ett överskott på 26,6 mkr. 14,8 mkr av 
överskottet beror på semesterlöneskulden som ger en minskad kostnad efter sommarledigheten 
då personalen har tagit ut en större del av ledigheten än de dittills har tjänat in. 

  

Utöver detta beror förskolans överskott på högre sjuklöneersättningar om ca 1 mkr som inte 
fanns med i budget, ca 1 mkr högre statsbidrag för Kvalitetshöjande medel och högre 
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barnomsorgsintäkter än budget samt periodiseringseffekter där kostnader kommer under hösten. 

  

Grundskolans överskott beror, utöver semesterlöneskulden, på nästan 2 mkr i 
sjuklöneersättningar, att hela årets intäkter för skolmiljarden bokförs i delårsbokslutet men 
kostnaderna fördelas över hela året, högre statsbidrag än budget, högre försäljningsintäkter pga 
fler sålda platser till andra kommuner och lägre kostnader för externa elever. Dock har samtidigt 
oförutsedda kostnader för flytt i samband med lokalförändringar belastat ekonomin med 1 mkr. 

  

Överskottet inom grundsärskolan beror på fler elever på Alsike grundsärskola där den relativt 
höga elevpengen inte följs av motsvarande kostnadsökning vid fler elever. 

  

Underskottet inom interna gymnasiet beror på färre elever där det är svårt att få en budget i 
balans med ett så pass litet elevunderlag. Lokalförändringarna med flytt till Skutans gamla 
lokaler har också inneburit kostnader för verksamhetsanpassningar och flyttkostnader som bidrar 
till underskottet. 

  

Överskottet inom VUX & SFI beror på återbetalning av Statsbidrag gällande 2021. 

  

Måltidsverksamhetens överskott beror på lägre livsmedelskostnader under första halvåret 2022 
pga nyttjande av inköp gjorda under 2021, omläggning till mer växtbaserat och en översyn av 
matsedeln utifrån ökade livsmedelspriser. 

  

Nämndverksamhetens underskott beror på kostnader för kvalitetsdagar på Krusenberg Herrgård 
som var budgeterade för lågt efter flera år av kvalitetsdagar i kommunhuset. 

Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna
d delår 2021 

KF Budget 
delår 2022 

Tillägg och 
avdrag, 

delår 2022 

Nettokostna
d delår 2022 

Budgetavvik
else delår 

2022 

Nämndkostnader 666 1 002 -118 935 -51 

Förskola, barn 1-5 år 115 416 122 067 397 116 018 6 446 

Skolverksamhet & 
skolbarnomsorg 

238 298 262 172 2 135 246 743 17 564 

Grundsärskola 6 428 7 451 1 122 8 233 341 

Gymnasieskola, intern 4 103 5 284 -1 146 4 688 -550 

Gymnasieskola, extern 66 269 72 713 -1 283 71 429 0 

Gymnasiesärskola 1 781 2 897 -828 2 069 0 

Vuxenutbildning & SFI 6 802 6 378 338 4 956 1 760 

Måltidsverksamhet 652 171 1 -967 1 139 

Summerat 440 417 480 134 619 454 104 26 648 
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Prognos helår och avvikelse 

Prognosen per juni 2022 för Utbildningsnämnden är ett överskott på 1 523 tkr. Det är endast en 
förändring på + 10 tkr sedan prognosen per juni men det finns förändringar för flera 
verksamheter. 

FÖRSKOLA 

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 2 800 tkr. Den kommunala verksamheten bedöms 
få ett överskott på 909 tkr. När en tidigare rektor har tagit över som ny verksamhetschef för 
förskolan har kostnaderna hos verksamhetschef minskat och bidrar med överskott om 300 tkr. 
Nedläggningen av Skutans förskola har inneburit lägre hyreskostnader för 2022 vilket ger ett 
överskott om 670 tkr. Prognostiserat resultat för förskolenheterna varierar men tillsammans 
beräknas de få ett underskott om 141 tkr som är en stor förbättring sedan juni-prognosen. Det är 
färre barn men anpassningar har gjorts av personalstyrkan för att få ner personalkostnaderna. 
Ersättning för sjuklönekostnader i samband med pandemin underlättar ekonomin för samtliga 
förskolor med totalt 980 tkr. 

  

Prognosen för myndighet är ett litet underskott på 10 tkr pga något högre kostnader för konsulter 
gällande utbildning och system. 

  

I samband med nedläggningen av Skutan har det uppstått flyttkostnader om 300 tkr som belastar 
förskoleverksamheten och nedan redovisas som extraordinära kostnader. 

  

Prognosen för pengsystemet är ett överskott på 2,2 mkr. Ersättningen till fristående och externa 
förskolor är högre än budget pga en förskjutning av barn från kommunala förskolor till fristående 
och externa förskolor. Men det har samtidigt skett en förskjutning av barn som är 1-3 år till barn 
som är 4-6 år där de äldre barnen kostar mindre samt att färre barn än väntat går mer än 50 
timmar i förskolan. Det är totalt 8 fler barn vilket ger en positiv volymreglering om 900 tkr. 
Momsintäkterna blir högre i och med fler barn på fristående förskolor och 
barnomsorgsintäkterna ser ut att bli högre än budget. Sammantaget ger detta ett överskott i 
pengsystemet. 

  

Jämfört med juni-prognosen har överskottet för förskoleverksamheten ökat med drygt 1 mkr. Det 
beror främst på ett förbättrat resultat inom den kommunala verksamheten pga fler barn och lägre 
lönekostnader under sommaren, lägre kostnader för verksamhetschef samt ett överskott inom 
lokaler efter lokalförändringarna. 
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GRUNDSKOLA 

Grundskolan prognostiseras med ett underskott om knappt 3,3 mkr. Den kommunala 
verksamheten bedöms få ett underskott om 245 kr, vilket är en stor förbättring sedan juni-
prognosen pga fler elever och lägre lönekostnader. Högåsskolan prognostiseras med underskott 
där Heltidsarbete som norm ger högre kostnader men där man aktivt har arbetat med att anpassa 
organisationen och har lyckats minska personalkostnaderna och fått ner underskottet. 
Långhundra lider också av underskott pga färre elever och där lönekostnaderna inte har sjunkit i 
motsvarande grad. Det finns svårighet i att rekrytera till en liten skola på landsbygden, bl a har 
en musiklärare anställts på 30 % trots att behovet bara är 20 %. Övriga enheter har en budget i 
balans eller överskott pga fler elever och/eller lägre lönekostnader. Ersättning för 
sjuklönekostnader ger en positiv effekt för grundskolan med 1,8 mkr. Ändringsbudgeten för 
2022 innebär att utbildningsnämnden får 537 tkr i extra kommunbidrag för strategisk 
lönesatsning 2022, dessa medel kommer att fördelas ut på aktuella enheter men i prognosen per 
augusti ligger de i sin helhet på verksamhetschef för grundskola som ger ett överskott till 
kommunala verksamheten. Lokalförändringarna när Segerstaskolans lokaler inte används har 
gett lägre hyreskostnader 2022 men då verksamhetsanpassningar har behövts av Valloxskolans 
nya lokaler har det genererat ett underskott på 156 tkr för lokaler inom grundskola. 

  

Inom myndighet prognostiseras ett underskott om 317 tkr. Det beror främst på ökade kostnader 
för skolskjutsar efter att Region Uppsala har höjt priserna med 21 % pga ökade bränslepriser. I 
juni-prognosen var bedömningen att priserna skulle höjas med 8 %, därav underskott i nya 
prognosen. 

  

I samband med flytten från Segerstaskolan till Valloxskolan har det uppstått flyttkostnader om 
1 mkr som belastar grundskoleverksamheten och nedan redovisas som extraordinära kostnader. 

  

Grundskolorna i Knivsta prognostiseras få 59 färre elever 2022 vilket ger en negativ 
volymreglering om 4,6 mkr. Mer medel än budgeterat går ut till kommunala enheter men 
samtidigt är kostnaderna för fristående och externa elever lägre än beräknat. Medel som går ut 
för svenska som andra språk och nyanlända är tillsammans 700 tkr högre. Däremot ökar 
försäljningsintäkterna för sålda platser till andra kommuner. Det här gör sammantaget att det 
finns ett prognostiserat underskott i pengsystemet om 1,7 mkr. 

  

Underskottet för grundskoleverksamheten är nästan 1,4 mkr högre än juni-prognosen vilket 
främst beror på flyttkostnaderna på 1 mkr. Underskottet i pengsystemet har ökat bl a pga fler 
kommunala elever men det tas ut av förbättrat resultat i kommunala verksamheten pga fler 
elever. 
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GRUNDSÄRSKOLA 

Grundsärskolan bedöms få ett överskott om 1 680 tkr vid årets slut pga fler elever än budget där 
varje elev ger betydande ökade intäkter. Överskottet har ökat sedan juni-prognosen med 323 tkr 
vilket beror på lägre lönekostnader under sommaren. 

  

INTERNA GYMNASIET 

Det interna gymnasiet prognostiseras med ett underskott om 1 867 tkr. Sjögrenska gymnasiet har 
en ansträngd ekonomi med färre elever än budget där elevantalet har minskat ytterligare sedan 
juni-prognosen. Det är svårt att få verksamheten att gå runt med så pass få elever och där fasta 
kostnader kvarstår oavsett elevantal. T ex finns kostnader för den gemensamma gruppen för 
teoretiska ämnen oavsett hur många elever skolan har. Beslut har fattats om att inte bedriva 
fordonsprogrammet läsåret 2022/2023 vilket är en av anledningarna till färre elever men om 
programmet hade bedrivits hade det varit med endast 4 elever. Det hade också inneburit ökade 
kostnader då lokalerna för gemensamma teoretiska ämnen i de nya lokalerna inte hade räckt till 
samt behov av en ny verkstad eftersom kontrakten för de lokalerna sades upp. Det hade också 
behövts investering i nya bilar. Så om fordonsprogrammet hade bedrivits hade underskottet varit 
större. Det finns fortfarande en förhoppning om ett ökat elevunderlag under hösten som skulle 
förbättra ekonomin för Sjögrenska gymnasiet. Men vidare utredning kommer att göras kring 
gymnasiets ekonomi. 

  

Centralt finns ett underskott pga volymreglering med 16 elever och där försäljningsintäkterna 
ökar men inte fullt lika mycket.. 

  

I samband med flytten från gamla till nya lokaler har det uppstått flyttkostnader om drygt 400 tkr 
som belastar gymnasieverksamheten och nedan redovisas som extraordinära kostnader. 

  

Prognosen för interna gymnasiet har försämrats med drygt 1 mkr sedan juni-prognosen, vilket 
dels beror på färre elever och dels på flyttkostnader. 
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 VUX & SFI 

Vuxenutbildning och SFI beräknas få ett överskott om knappt 1,3 mkr pga att ett statsbidrag för 
2021 som Knivsta kommun söker tillsammans med Uppsala kommun blev högre än beräknat. 

  

NÄMNDVERKSAMHET 

Nämndverksamheten prognostiseras med ett underskott om 120 tkr pga kostnader för 
kvalitetsdagar på Krusenberg Herrgård som var budgeterade för lågt utifrån tidigare års lägre 
kostnadsnivå när kvalitetsdagar har hållits i kommunhuset. 

  

MÅLTIDSVERKSAMHET 

Prognosen per augusti för Måltidsverksamheten är ett överskott om drygt 1 mkr. Överskottet 
beror på högre försäljningsintäkter än budgeterat pga fler portioner när barn- och elevantalet har 
ökat. Livsmedelskostnaderna förväntas inte överstiga budget trots ökade livsmedelspriser då 
kostnaderna januari-augusti 2022 är 900 tkr lägre än budget tack vare lägre inköpsvolymer av 
kött, omläggning till mer växtbaserat och förändring av matsedeln till följd av ökade 
livsmedelskostnader. Livsmedelskostnaderna kommer att öka under hösten men prognosen är att 
budgeten för årskostnader kommer att hålla. 

  

Extern gymnasieskola och gymnasiesärskola bokslutsregleras och nämnden beräknas lämna 
tillbaka medel om 2 700 tkr respektive 700 tkr pga färre elever. 

  

LOKALFÖRÄNDRINGAR 2022 

Lokalförändringarna med nedläggningen av förskolan Skutan, flytten av grundskoleverksamhet 
från Segerstaskolan till gymnasiets gamla lokaler och flytten av Sjögrenska gymnasiet till 
Skutans gamla lokaler har gett ca 1,5 mkr lägre hyreskostnader 2022. Men förändringarna kräver 
anpassningar av lokalerna utifrån den nya verksamheten vilket har drivit kostnader om 1,2 mkr. 
Lokalförändringarna har också inneburit flyttkostnader i form av flyttfirma, lönekostnader för 
vikarier i samband med arbete kring flytten, tolkkostnader för information till vårdnadshavare 
samt nya möbler. Dessa kostnader prognostiseras till minst 1,7 mkr och belastar 
utbildningsnämndens ekonomi och redovisas som extraordinära kostnader i respektive 
verksamhetsrapportering ovan. 330 tkr av dessa kostnader har kunnat rymmas i 
Lokalförsörjningens budget i och med lägre hyreskostnader men resterande 1,4 mkr genererar ett 
underskott. Då dessa lokalförändringar är en följd av beslutet att skolverksamhet inte kan 
bedrivas i Segerstaskolans lokaler kommer fastighetsägaren Genova att krävas på ersättning för 
dessa kostnader. Om ersättning fås från Genova efter rättslig prövning kommer det att få effekt 
på aktuellt års resultat, vilket i sådana fall troligen är 2023 eller 2024. 
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Nämndens verksamheter (tkr) 
Nettokostna
d helår 2021 

KF Budget 
helår 2022 

Tillägg och 
avdrag helår 

2022 

Prognos 
nettokostna
d helår 2022 

Prognos 
budgetavvik

else helår 
2022 

Nämndkostnader 1 081 1 503 177 1 446 -120 

Förskola, barn 1-5 år 169 939 183 100 596 180 896 2 800 

Skolverksamhet & 
skolbarnomsorg 

379 054 393 258 3 203 399 752 -3 291 

Grundsärskola 11 789 11 177 4 306 13 803 1 680 

Gymnasieskola, intern 6 998 7 926 -1 719 8 074 -1 867 

Gymnasieskola, extern 103 435 109 069 -3 381 105 688 0 

Gymnasiesärskola 3 120 4 345 -806 3 539 0 

Vuxenutbildning & SFI 8 870 9 567 507 8 802 1 272 

Måltidsverksamhet 650 256 2 -790 1 048 

Ospecifierat  575 -575 0 0 

Summerat 684 936 720 776 1 956 721 209 1 523 

 

Förskola, tkr Prognos augusti Prognos juni Prognos mars 

Verksamhetschef fsk 300 0 0 

Elevhälsan 78 88 69 

EOS 0 0 0 

Hyresbudget 669 0 0 

Summa stödverksamhet 1 047 88 69 

    

Diamanten -298 -144 -215 

Västra Ängby -221 -75 0 

Gredelby 210 177 110 

Lustigkulla 681 165 42 

Lagga -98 -37 -100 

Lilla Brännkärr 156 0 56 

Trollskogen 159 0 13 

Långhundra -114 -175 62 

Norrgården -100 -235 35 

Verktygslådan 172 62 0 

Tallbacken -151 32 34 

Skutan -534 -504 -702 

Summa enheter -141 -735 -776 

    

TOTALT FÖRSKOLA 909 -647 -707 
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Grundskola, tkr Prognos augusti Prognos juni Prognos mars 

Verksamhetschef skola 385 0 0 

Elevhälsan -338 -431 -669 

EOS 0 0 0 

Hyresbudget -156 0 0 

Summa Stödverksamhet -109 -431 -669 

    

Alsike skola 482 67 23 

Brännkärrsskolan 0 -180 -26 

Adolfsbergsskolan 0 -277 -22 

Thunmanskolan 0 0 0 

Ängbyskolan 74 18 0 

Högåsskolan -483 -553 -679 

Valloxskolan 0 0 0 

Lagga 245 -13 0 

Långhundra -454 -644 -554 

Summa enheter -137 -1 583 -1 259 

    

TOTALT GRUNDSKOLA -245 -2 014 -1 928 

    

Övriga enheter, tkr Prognos augusti Prognos juni Prognos mars 

Knivsta Grundsärskola 1 680 1 357 371 

Sjögrenska gymnasiet -1 247 -566 -656 

VUX & SFI 1 272 1 107 0 

Måltidsverksamhet 1 048 98 0 
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Investeringar 
Utbildningsnämndens investeringsram för 2022 är 2 795 tkr. Prognosen per augusti är att 
1 770 tkr av ramen kommer att nyttjas. Att 1 025 tkr inte nyttjas beror dels på att en del enheter 
har utrymme att lägga inköpen som driftkostnad istället och dels att en del enheter inte har behov 
av investeringar enligt plan. 

  

Sjögrenska gymnasiet har en investeringsram på 75 tkr men har ett behov av ytterligare 75 tkr 
och eftersom det finns utrymme i ramen då andra enheter inte nyttjar sin fulla investeringspott är 
detta möjligt inom befintlig ram för utbildningsnämnden. 

Investeringsplan 2022 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2022 

Tillägg 
investeringsr

am 2022 

Utgift 
investering 8 

mån 

Prognos 
investeringsu

tgift 2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Alsike skola 125 0 0 0 -125 

Brännkärrskolan 200 0 12 200 0 

Långhundra förskola 70 0 54 70 0 

Långhundra skola 100 0 47 100 0 

Lagga skola 100 0 0 0 -100 

Ängbyskolan 300 0 274 300 0 

Thunmanskolan 200 0 0 200 0 

Diamanten, Västra Ängby 
& Lagg förskola 

100 0 0 50 -50 

Skutan & Verktygslådans 
förskola 

100 0 0 0 -100 

Gredelby förskola 0 0 0 0 0 

Högåsskolan 150 0 93 150 0 

Adolfsbergsskolan 200 0 124 200 0 

Valloxskolan 250 0 57 150 -100 

Lustigkulla förskola 75 0 0 0 -75 

Norrgårdens förskola 75 0 0 0 -75 

Tallbackens förskola 75 0 0 0 -75 

Trollskogens förskola 75 0 0 0 -75 

Lilla Brännkärrs förskola 75 0 0 0 -75 

Sjögrenska gymnasiet 75 0 0 150 +75 

Stöd och 
konsultationsteam 

50 0 0 0 -50 

Skolhälsovården 50 0 0 0 -50 

Vuxenutbildning & SFI 150 0 146 0 -150 

Måltidsverksamhet 200 0 0 200 0 
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Summering 2 795 0 807 1 770 -1 025 
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Handläggare 
Stella Vallgårda 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-15 

Diarienummer 
UN-2022/190 

   

 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden sammanträder år 2023 den 7 februari, 14 mars, 25 april, 13 juni, 5 
september, 17 oktober och 5 december.  

 

2. Utbildningsnämndens budgetdag äger rum den 17 oktober. 

 

3. Nämndens kvalitetsdagar äger rum den 14-15 mars. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2023, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Hänsyn har 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. 2023 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 24 januari, 28 februari, 11 april, 23 maj, 22 augusti, 2 
oktober samt 21 november. Presidieberedning äger den 2 oktober rum på en måndag för att 
inte krocka med Bygg- och miljönämndens sammanträde.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

En förutsättning i sammanträdesplaneringen för 2023 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 2022. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Utbildningsnämndens tidplan 2023 

 

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. 

Beslutet rör endast vilka tider utbildningsnämnden ska sammanträda vilket inte påverkar 
barn. Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov.   

 

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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Utbildningsnämndens tidplan 2023 

2022-xx-xx 

 

 

Presidieberedning kl. 14.45 
(tisdagar) 

Utbildningsnämnd kl. 14.45 
(tisdagar) 

24 januari 7 februari 

28 februari 14 mars 

11 april 25 april 

23 maj 13 juni 

  

22 augusti 5 september 

2 oktober (måndag) 17 oktober 

21 november 5 december  

  



Förteckning överdelegationsbeslut från 360 2022-08-24 - 2022-10-03
Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp-datum Ansvarig person
UN-2022/197-1 Delegationsbeslut uppskjuten skolplikt, förskoleklass 2022-09-23 Tapio Liimatainen
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