
 
 

 
   KALLELSE 1 (3)  

 2020-12-01  
 
 

  
Sammanträde med utbildningsnämnden 
Tid: Tisdag den 8 december 2020, kl 14:45. 
Plats: Distanssammanträde, se separat länk. Mötesrum i kommunhuset är Kvallsta. 
Ordförande: Bengt-Ivar Fransson (M). 
Sekreterare: Josefin Lindström. 
 
Förhinder: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till 
josefin.lindstrom@knivsta.se.  
 

Föredragningslista 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 
Förslag: Protokollet justeras digitalt den 15 december 2020. 

  

3. Godkännande av dagordning   

Beslutsärenden   

4. Ekonomisk uppföljning per oktober för utbildningsnämnden 
2020 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Ekonomisk uppföljning per oktober 

UN-2020/4 

5. Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2021 
 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Verksamhetsplan 2021 
BG2021 Förskola – styrkort 1–3 
BG2021 Grundskola – styrkort 1–3 
Resursfördelningsmodell förskola 
Resursfördelningsmodell grundskola 

UN-2020/7 

mailto:josefin.lindstrom
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6. Prislista Sjögrenska gymnasiet 2021 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Bilaga 1 Prislista Sjögrenska gymnasiet 2021 
Bilaga 2 IKE Sjögrenska gymnasiet 2021 

UN-2020/353 

7. Fördelning av socioekonomiskt stöd 2021-2023 
 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 

UN-2020/338 

8. Medel till 1:1 grundskola 2021 
 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 

UN-2020/339 

9. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, 
december 2020 
 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Utbildningsnämndens delegationsordning – förslag 2020-10-30 

UN-2020/351 

10. Tillfällig förändring i regelverket om uppsägningstid för plats i 
förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem 
 
Tjänsteutlåtande 2020-12-01 

UN-2020/391 

11. Svar på motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld 
och förtryck 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Motion 2020:01 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén 
(L) – Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 

UN-2020/74 

12. Svar på ledamotsinitiativ från Anna Koskela Lundén (L) – 
Kartlägg behovet av kompensatoriska insatser i skolan 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Kunskapskartläggningar 

UN-2020/186 

13. Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, 
redovisade för utbildningsnämnden 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Rapport 

UN-2020/117 
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14. Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2021 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Intern kontrollplan 2021 för utbildningsnämnden – förslag 2020-11-
26 

UN-2020/378 

15. Regelbunden tillsyn Ekorrens montessoriförskola 
 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 
Rapport 
 
Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och att 
sammanträdet är slutet när ärendet behandlas. 

UN-2020/254 

Informationsärenden   

16. Uppföljning av grundskolans digitalisering  

17. Återkoppling särskolan i Alsike  

18. Måltidsverksamheten  

19. Hälsosamtal  

20. Aktuellt från förvaltningen  

21. Anmälan av delegationsbeslut 
 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-09-29–2020-11-

30. 
- Lista över diarieförda ordförandebeslut 2020-10-06–2020-11-30. 
- Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 2020-09-01–

2020-11-05. 
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Handläggare 
Åsa Zakrisson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-03 

Diarienummer 
UN-2020/4 

   
 

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning per oktober för utbildningsnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 
2020 per oktober.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2020 visar ett överskott om ca 700 000 kr då 
statsbidraget avseende sjuklöner har förlängts till den sista december. Underskott 
prognostiseras inom verksamheterna vuxenutbildning, internt gymnasium samt grundskola 
och överskott prognostiseras inom förskola och nämndkostnader. 
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per oktober månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Prognosen gäller under förutsättning att nämnden beviljas del av sökta medel från KS 
Prioriterat avseende övergång till IST Administration. Det slutliga resultatet för budgetåret är 
även avhängigt i vilken utsträckning enheterna har kostnader som motsvarar det förlängda 
statsbidraget. I övrigt, se bilaga. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Ekonomisk uppföljning per oktober 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 

Hans Åhnberg 

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Ekonomisk uppföljning för 
Utbildningsnämnden 
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Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 
Till följd av att statsbidraget avseende sjuklöner har förlängts till den sista december 2020 har 
utbildningsnämndens ekonomiska prognos för helåret 2020 förbättrats till ett överskott på 
ca 700 tkr. Det slutliga resultatet för budgetåret är avhängigt hur stor del av statsbidraget som de 
kommunala enheterna kommer att utnyttja 2020. Underskott kvarstår inom grundskola och 
internt gymnasium och prognostiseras återigen även för vuxenutbildningen. Överskott kvarstår 
inom förskolans budget och nämndbudgeten. 
Besparingsåtgärderna som beslutades vid nämndens augusti-sammanträde är inkluderade i 
prognosen och de avvecklade statsbidragen har exkluderats. Statsbidraget avseende sjuklöner har 
fördelats till enheterna. 
Samma förklaringar till förskolans överskott som tidigare kvarstår, det handlar om en högre 
andel 15-timmarsbarn, en lägre andel barn som går mer än 50 h, lägre lokalpengskostnad och 
tillfälliga vakanser. Den kommunala förskoleverksamheten går runt trots en sänkt barnpeng från 
och med oktober, detta tack vare fler inskrivna barn och barn som går fler timmar, vissa 
justeringar av personal och vikarier samt ett lågt behov av verksamhetsanpassningar av lokaler 
under året. 
Grundskolans underskott är främst hänförbart till taxi- samt modersmålskostnader. Underskottet 
inom den kommunala verksamheten har vänts till ett överskott till följd av det förlängda 
statsbidraget samt en lägre kostnad för semesterlöneskuld för en skola. Endast två grundskolor 
prognostiserar underskott. 
Prognosen för sjögrenska gymnasiet har förbättrats på grund av fler inskrivna elever. 
Prognosen för vuxenutbildningen har försämrats till följd av lägre statsbidrag än beräknat. 
Medel har sökts från KS Prioriterat för övergången till det administrativa systemet IST 
administration. I prognosen är kostnaden för övergången delvis inkluderad, det vill säga som om 
en andel av det sökta beloppet kommer att beviljas. 
I tabellerna nedan redovisas prognosen per verksamhet samt per kommunal resultatenhet. 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter Nettokost
nad 2019 

Budget 
2020 

Tillägg 
och 

avdrag 
2020 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2020 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2020 

Nämndkostnader 1 152 1 462 -175 1 168 119 

 Förskola, barn 1-5 år 194 927 198 467 -5 280 189 733 3 454 

 Skolverksamhet & 
skolbarnsomsorg 378 681 383 774 -3 076 381 592 -895 

 Grundsärskola 10 001 10 331 703 11 034 0 

 Gymnasieskola, internt 8 947 7 104 -110 7 255 -261 

 Gymnasieskola, externt 89 734 94 275 4 090 98 365 0 

 Gymnasiesärskola 4 892 4 226 -523 3 703 0 

 Vuxenutbildning & SFI 8 736 6 959 880 9 546 -1 707 

 Effektiviseringsbeting   -4 453 4 453   
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Reviderad mål och bduget 
2020 KF  -3 050 3 050   

Totalt 697 072 699 095 4 012 702 398 709 

 

Förskola, tkr Prognos 
okt 

Prognos 
aug 

Prognos 
jul 

Prognos 
apr 

Progno
s mar 

Progno
s feb 

Verksamhetschef fsk 17 0 0 90 0 0 

Hyresbudget 250 250 150 0 0 0 

Stödverksamhet 267 250 150 90 0 0 

       

Verktygslådans och Skutans fsk 10 0 0 0 0 0 

Lilla Brännkärr och Trollskogens fsk 74 0 0 0 0 0 

Lagga och Långhundra fsk 0 23 0 13 0 0 

Tallbackens och Gredelby fsk 51 41 0 0 0 0 

V:a Ängby, Diamantens och Citronens fsk 25 0 -76 0 0 0 

Norrgårdens fsk -183 -185 -165 0 0 0 

Lustigkulla fsk -51 0 0 10 0 0 

Totalt enheter -74 -121 -241 23 0 0 

       

Totalt 193 129 -91 113 0 0 

       

Grundskola, tkr       

Verksamhetschef skola 462 390 223 261 806 650 

Elevhälsan -22 -99 -53 55 0 0 

Hyresbudget -300 -300 0 -200 -100 0 

Stödverksamhet 140 -9 170 116 706 650 

       

Alsike skola -123 -1 135 -387 0 0 0 

Brännkärrsskolan 566 0 0 0 0 0 

Adolfsbergsskolan 5 0 0 0 -443 -933 

Thunmanskolan 248 0 0 0 -741 -766 

Ängbyskolan -704 -1 237 -415 0 0 0 

Högåsskolan 155 -381 -90 0 0 0 

Segersta skola 70 -155 0 0 0 0 

Lagga och Långhundra skola -4 -342 0 80 71 0 

Statsbidrag sjuklöneersättning  2 480     

Totalt enheter 213 -769 -893 80 -1 112 -1 699 

       

Totalt 353 -778 -723 196 -406 -1 049 
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Övriga enheter       

Fritidsklubb Guldgruvan 0 9 0 0 0 0 

Sjögrenska Gymnasiet -206 -336 -540 -906 -950 -1 834 
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Investeringar 
Årsprognosen för investeringarna är +824 tkr 2020. Flera enheter planerar inte några 
investeringar under året. Medel har flyttats enligt nämndens beslut i oktober. 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-projekt 
KF- 

investerings
ram 2020 

Tillägg 
investerings

ram 2020 

Utgift 
investering 

2020 

Prognos 
utgift  

investering 
2020 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2020 

Alsike skola, Inventarier och 
läromedel 

 300   -  0  300  0 

Brännkärrsskolan, Inventarier 
och läromedel 

 200   -  0  200  0 

Genomförande IT-plan, IT-
investeringar 

 40   -  0  -  40 

Lagga/Långhunda förskola & 
skola, Inventarier och läromedel 

 100   -  47  100  0 

Ängbyskolan, Inventarier och 
läromedel 

 300   -  100  170  130 

Thunmanskolan, Inventarier och 
läromedel 

 200   -  39  200  0 

Citronen/V:a Ängby fsk, 
Inventarier och läromedel 

 75   -  0  -  75 

Skutans fsk, Inventarier och 
läromedel 

 50   -  0  -  50 

Diamantens fsk, Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  -  75 

Gredelby förskola, Inventarier 
och läromedel 

 100   -  0  100  0 

Högåsskolan, Inventarier och 
läromedel 

 400   -  338  250  150 

Adolfsbergsskolan, Inventarier 
och läromedel 

 300   -  233  300  0 

Segersta skola, Inventarier och 
läromedel 

 260   -  0  256  4 

Lustigkulla förskola, Inventarier 
och läromedel 

 -   -  0  -  0 

Norrgårdens fsk, Inventarier och 
läromedel 

 75   -  67  75  0 

Tallbacken/Tärnan, Inventarier 
och läromedel 

 100   -  0  100  0 

Trollskogens förskola, 
Inventarier och läromedel 

 -   -  0  -  0 

Lilla brännkärrs förskola, 
Inventarier och läromedel 

 75   -  0  -  75 

Sjögrenska gymnasiet, 
Inventarier och läromedel 

 100   -  0  -  100 
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Verktygslådans fsk, Inventarier 
och läromedel 

 50   -  0  -  50 

Stöd och konsultationsteam, 
Inventarier och läromedel 

 100   -  0  100  0 

Skolhälsovården, Inventarier 
och läromedel 

 75   -  0  75  0 

Vuxenutbildning och SFI, 
Inventarier och läromedel 

 75   -  0  -  75 

SUMMA Utbildningsnämnden  3 050   -   824   2 226   824  
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Handläggare 
Åsa Zakrisson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-07 

Diarienummer 
UN-2020/7 

   
 

Utbildningsnämnden 

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2021 godkänns. 
2. Kommunbidrag omfördelas från grundskolan med 300 000 kr till förskola och 20 000 kr till 

vuxenutbildningen 2021. 
3. Det tillkommande effektiviseringsbetinget om 987 000 kr läggs i sin helhet på förskolan 

2021. 
4. Bidrag för budgetår 2021 fastställs för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 

fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt styrkort 2.  
5. Resursfördelningen för budgetår 2021 fastställs för förskola, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt styrkort 1, 2 och 3. 
6. Tilläggsersättning om 57 kr per barn respektive elev fastställs för budgetår 2021 för 

förskola och grundskola avseende ekologisk mat. 
7. Resursfördelningsmodellerna för förskola samt förskoleklass, grundskola och fritidshem 

fastställs. 
8. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2021. I verksamhetsplanen beskrivs förutsättningarna i budgeten samt fördelningen 
av effektiviseringsbetinget. 
 
Ett tillägg för 1:1 har gjorts på grundskolans internbudget då medel finns avsatta i KS:s 
budget avseende 1:1 för grundskolan. Nämnden räknar därmed med att medlen kommer att 
fördelas till utbildningsnämnden 2021 och kommer enheterna tillgodo. 
 
För förskola och grundskola har en internbudget 2021 sammanställts med beräknade bidrag 
per barn/elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1, 2 och 3. 
 
Bidrag på lika villkor innebär att förskolor och grundskolor i fristående regi och i andra 
kommuner ska ersättas med samma belopp (per elev) som kommunala enheter. Förskolor 
och grundskolor i fristående regi och i andra kommuner ersätts därmed med ett 
engångsbelopp om 57 kr per barn respektive elev 2021 avseende ekologisk mat. Summan 
har beräknats utifrån nämndens budget för ekologisk mat samt den budgeterade volymen 
(antal barn samt elever) 2021 och kommer att fördelas per enhet utifrån snittantalet barn 
respektive elever den 15 april och 15 oktober 2021. 
 
Befintliga resursfördelningsmodeller för förskola och grundskola har reviderats. 
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Bakgrund 
Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2021. Nämnden har möjlighet att 
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden, förutom från verksamheter som 
bokslutsregleras mot faktisk kostnad. 
 
Bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt 
pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på 
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas innan kalenderårets 
början. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Budgeten är anpassad till givna budgetförutsättningar. Utebliven tilldelning från KS:s budget 
avseende 1:1 för grundskolan skulle generera ett underskott för nämnden. I internbudgetarna 
(styrkorten) har budgetposterna justerats till förväntad nivå 2021 samt anpassats utifrån 
besparingsbeting och övriga besparingsåtgärder. 
 
SKR beräknar ett kostnadstryck i kommunal sektor 2021 på 1,7 procent. Uppräkningen av 
barnpengen till förskolan är lägre än så, vilket innebär ett effektiviseringskrav. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Verksamhetsplan 2021 
BG2021 Förskola – styrkort 1-3 
BG2021 Grundskola – styrkort 1-3 
Resursfördelningsmodell förskola 
Resursfördelningsmodell grundskola 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Ekonomichef 
 

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

Budgeten påverkar samtliga verksamheter inom utbildningsnämnden. Barn kan komma 
att påverkas indirekt genom exempelvis personaltäthet och storlek på barngrupper. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Utifrån fastställda budgetramar har avvägningar gjorts mellan olika åldersgrupper, 
förutsättningar etc för att ge möjlighet att genomföra det pedagogiska uppdraget på ett 
så ändamålsenligt sätt som möjligt. Utifrån tilldelade budgetramar ska gymnasium, skola 
och vuxenutbildning kunna fortsätta att bedriva verksamhet på samma nivå som 2020. 
För förskolan kan barngrupperna öka något alternativt personaltätheten minska något 
vilket ställer krav på verksamheten att organisera sig på ett sätt som är så fördelaktigt 
som möjligt för det enskilda barnet. 
 
 
 
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 



 
 
 

Verksamhetsplan 2021 för 
Utbildningsnämnden 
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 
Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). Grunden för 
verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner. Från den 1 januari 2021 
ingår måltidsverksamheten i Utbildningsnämndens ansvarsområde. 
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Verksamhetsförutsättningar 
Utbildningskontoret arbetar utifrån en årlig utvecklingsplan såväl övergripande som lokalt på 
respektive förskola/skola. Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt de kommande åren 
och för utbildningsnämndens del märks det främst genom ett ökande effektiviseringsavdrag samt 
en lägre indexering av kommunbidraget för vissa verksamheter, vilket även det innebär ett 
effektiviseringskrav. Barngrupperna i förskolan beräknas i och med detta öka. 
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Kommunfullmäktiges mål 
Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Nettokostnad 
egentlig 
verksamhet, 
kr/inv 

61 534,64    60 000 

Låneskuld per 
invånare 

94 645    83 000 

Årets resultat 
som andel av 
skatt & generella 
statsbidrag 
kommunkoncern, 
(%) 

4,16%    2,6% 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål Helår 
2021 

Nettokostnadsavvikelse 
totalt (exkl. LSS), andel 
(%) 

10,23%    7% 

Självfinansieringsgrad 
för kommunens 
investeringar, andel 
(%) 

134,71%    80% 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål Helår 
2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

81%    81% 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

81%    81% 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

6,9    6 

Statistik sjukfrånvaro för de första 8 månaderna 2018 & 2019 

Bo och trivas 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 10. Minskad ojämnlikhet  

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Andel elever i åk 
9 som skattar 
sin hälsa som 
bra 

66 %    70 % 

Andelen elever i 
åk 9 som aldrig 
brukat narkotika 

93,8 %    95 % 

Växa 

Agenda 2030 

 1. Ingen fattigdom 
 4. God utbildning för alla 
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

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

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

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

92,7 %    94 % 

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

 80%   90% 

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

89,17 88,78 88,39 89,19 90 

Gymnasieelever 
med examen 
eller studiebevis 
inom 4 år, 
hemkommun, 
andel (%) 

86,43    90 
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Nämndens egna mål 
De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en 
global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt 
samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans 
måluppfyllelse, både på kort och lång sikt. 

Knivstas förskolor ska hålla god kvalité 

Beskrivning 

Nämndens mål innebär att läroplanen för förskolan uppfylls samt att vårdnadshavarna är nöjda 
med den utbildning och undervisning som förskolan bedriver. Personaltäthet ses som en 
framgångsfaktor för att skapa en trygg och lärande miljö. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 4. God utbildning för alla 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

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

5,4    5,4 

Andel föräldrar 
som är nöjda 
med 
verksamheten 
har bibehållits 

92,7 %    93 % 

Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet. 

Beskrivning 

Nämndens mål innebär att läroplansmålen liksom kursplanemålen för grundskolan uppfylls. En 
trygg elev har bättre förutsättningar att nå kunskapskraven i alla ämnen och därmed nå 
behörighet till gymnasieskolan. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 4. God utbildning för alla 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Elever i åk 9 
som är behöriga 
till 

88,9% 87% 87% 87% 100% 
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Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

yrkesprogram, 
kommunala 
skolor,  andel 
(%) 

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

77,4% 82,8% 82,6% 83% 100% 

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

81,5% 89%   100% 

Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet. 

Beskrivning 

Nämndens mål innebär att läroplansmålen gällande fritidshemmet uppfylls.  Ett särskilt fokus 
riktas på fritidshemmets undervisningsuppdrag, kapitel fyra i läroplanen, och att mer personal 
prioriteras för att klara målet. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 4. God utbildning för alla 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

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

56,2 % 68 %   70 % 

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

25,63    26 
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Grundsärskolan ska hålla god kvalitet. 

Beskrivning 

Nämndens mål innebär att läroplansmålen gällande grundsärskolan uppfylls samt att elever och 
vårdnadshavare ska vara trygga och nöjda med särskoleverksamheten. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 4. God utbildning för alla 

Aktivitet Slutdatu
m 

Uppföljning av elever i grundsärskolan på individnivå- trygg och nöjd. 2021-12-
31 

Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet. 

Beskrivning 

Nämndens mål innebär att läroplansmålen liksom kursplanemålen för gymnasieskolan uppfylls. 
En viktig del i att nå målet är samarbetet med de arbetsplatser där eleverna genomför sitt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL). Genom APL utvecklar eleverna sina yrkeskunskaper och 
tillägnar sig viktiga erfarenheter för det fortsatta yrkeslivet. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 4. God utbildning för alla 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål Helår 
2021 

Andel elever på 
introduktionsprogrammen 
som uppnår 
målsättningen med sina 
studier har ökat 

65 % 90 %   100 % 

Andelen elever på 
lärlingsprogrammen som 
nått yrkesexamen har 
ökat 

20 % 81 %   100 % 

Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet. 

Beskrivning 

Nämndens mål innebär att elever och vårdnadshavare ska vara trygga och nöjda med 
särskoleverksamheten. 
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Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 4. God utbildning för alla 

Aktivitet Slutdatu
m 

Uppföljning av elever i gymnasiesärskolan på individnivå- trygg och nöjd. 2021-12-
31 

Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. 

Beskrivning 

Nämndens mål innebär att läroplanen för Vuxenutbildningen uppfylls. Vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasialnivå ska hjälpa eleverna vidare mot högre studier och 
yrkesutbildningarna underlätta ingången på arbetsmarknaden. Eleverna inom SFI utvecklar sina 
språkliga kunskaper och verksamheten bidrar till att eleverna integreras i det svenska samhället. 
Förutom undervisning är samhällsorientering och språkpraktik viktiga delar i nå målet. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 4. God utbildning för alla 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Andelen elever 
inom 
Vuxenutbildningen 
som uppnår minst 
betyget E har ökat 

93 %    95 % 

Andelen elever 
inom SFI som 
uppnår minst 
betyget E har 
bibehållits 

100 %    100 % 

Måltidsverksamheten ska hålla god kvalité 

Agenda 2030 

 1. Ingen fattigdom 
 2. Ingen hunger 
 3. Hälsa och välbefinnande 
 4. God utbildning för alla 
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
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 12. Hållbar konsumtion och produktion 
 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

Svinnmätning av 
tallrikssvinn 
gram per 
portion/ per dag 

25    25 

Andel elever 
nöjda med 
matsalsmiljön 

     

Andel elever 
som i helhet är 
nöjda med 
skolmaten 

     

Utfall för enkätfrågorna saknas. Ny enkät ska genomföras under våren 2021. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

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. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  



Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2021 14(19) 

Nämndens uppdrag till kontoren 
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Ekonomiska förutsättningar 
Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2021 (MoB). 
De generella förutsättningarna för nämndens budget 2021 är: 

• Indexering (uppräkning av föregående års budget): 1 % för förskola, grundskola, 
grundsärskola och 1,5 % för övriga verksamheter 

• Volymreglering för förskola, grundskola, gymnasium samt grundsärskola i egen regi 
• Ytterligare effektiviseringsavdrag: -987 tkr 
• Avdrag avseende friskvårdsbidrag (kostnaden tas av HR fr o m 2021: -715 tkr 
• Tillskott avseende avvecklade statsbidrag grundskola: 6 770 tkr 
• Ackumulerad satsning på 1:1 på KS:s budget: 5 750 tkr 
• Intäkterna för barnomsorgsavgifter för förskola och fritidshem tillfaller 

utbildningsnämnden, ett avdrag på motsvarande summa har gjorts från kommunbidraget 
• Måltidsverksamheten flyttas från KS:s budget till utbildningsnämnden 

I MoB ligger ett ackumulerat effektiviseringsbeting på -5 440 tkr. 4 453 tkr har fördelats per 
verksamhet redan i nämndbudgeten 2018-2020 och denna fördelning kvarstår 2021. Den 
tillkommande delen om 987 tkr har i sin helhet fördelats till förskolan. 
En omfördelning av kommunbidrag från grundskolans budget sker med 300 tkr till förskolan och 
20 tkr till vuxenutbildningen. 
Ett tillägg för 1:1 har gjorts på grundskolans internbudget då medel finns avsatta i 
kommunstyrelsens budget 2021. Nämnden räknar därmed med att hela den avsatta summan 
kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2021 och kommer skolorna tillgodo. Medlen söks i 
ett separat ärende. 
Uppräkningen av barnpengen till de kommunala förskolorna är 1,1 procent jämfört med den 
reviderade pengen för 2020 (omräknad till helår). Uppräkningen till fristående enheter inom 
förskolan blir högre än så på grund av en höjning av det avdrag som görs avseende centralt 
finansierade funktioner för de kommunala enheterna (”återtaget”). Lokalpengen till fristående 
förskolor höjs med 2,4 procent. 
Uppräkningen av elevpengen till de kommunala grundskolorna och fritidshemmen blir 1,7 
procent i grundläget. Uppräkningen av elevpengen till de kommunala grundskolorna blir 2,3 
procent inklusive tillägget för 1:1. Till detta läggs en kompensation för avvecklade statsbidrag. 
Uppräkningen av elevpengen för fristående verksamhet skiljer sig mot kommunal verksamhet på 
grund av återtaget som gör för kommunala enheter. Lokalpengen till fristående grundskolor och 
fritidshem sänks. 
Uppräkningen av vuxenutbildningens budget blir 1,7 %. 
SKR bedömer att kostnadstrycket i kommunal sektor (inflation och löneökningar) ligger på 1,7 
procent 2021. 
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Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter KF-budget 2020 KF-budget 2021 
Nämnd-budget 

2021 

Nämndkostnader 1 462 1 484 1 309 

 Förskola, barn 1-5 år 198 467 177 920 174 710 

 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 383 774 379 678 378 433 

 Grundsärskola 10 331 10 434 10 334 

 Gymnasieskola, internt 7 104 8 114 8 104 

 Gymnasieskola, externt 94 275 103 055 102 455 

 Gymnasiesärskola 4 226 4 289 4 189 

 Vuxenutbildning & SFI 6 959 7 963 7 963 

 Måltidsverksamhet 0 253 253 

 Effektiviseringsbeting  -4 453 -5 440 0 

 Reviderad mål och budget 2020 KF -3 050 0 0 

Totalt 699 095 687 750 687 750 
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Volymer och nyckeltal 
Område Nyckeltal Utfall Helår 2019 Utfall Helår 2020 Mål Helår 2021 

Kolada Nettokostnadsavvikelse 
grundskola F-9, (%) 

13,69   

Volymer: 
Förskola: 1 302 barn 
Grundskola: 3 159 elever 
Gymnasieskola, intern: 56 elever 
Gymnasieskola, extern: 871 elever 
Grundsärskola, egen regi: 5 elever 
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Investeringar 
  

Investering KF investeringsram 2021 

Alsike skola, Inventarier och läromedel 100 

Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel 100 

Genomförande IT-plan, IT-investeringar 100 

Lagga/Långhunda förskola & skola, Inventarier & läromedel 100 

Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 300 

Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 150 

V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel 0 

Skutans fsk, Inventarier och läromedel 75 

Diamantens fsk, Inventarier och läromedel 75 

Gredelby förskola, Inventarier och läromedel 75 

Högåsskolan, Inventarier och läromedel 250 

Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel 200 

Segersta skola, Inventarier och läromedel 250 

Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 75 

Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel 75 

Tallbacken, Inventarier och läromedel 75 

Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 0 

Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel 0 

Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 75 

Verktygslådans fsk, Inventarier och läromedel 75 

Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel 50 

Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 50 

Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel 75 

SUMMA Utbildningsnämnden 2 325 
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Styrkort 1 Central förvaltning 2021 förskola
Tkr

Budget 2021

Antal barn 1 302
Á-pris 134,245

Intäkter Budget 2021

Kommunbidrag 174 787
Barnomsorgsavgifter 17 300
Övriga intäkter 5 500

A. Summa intäkter 197 587

Kostnader Budget 2021

Huvudmannen

Förvaltning:

Förvaltningskostnad 1 260
Förvaltn.ledning + verksamhetschef fsk 1 178

Adm Barn i behov av särskilt stöd 107

Kontaktcenter 208
2 753

Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:

Barn i behov av särskilt stöd* 5 313
Central elevhälsa inkl. modersmålsstöd 1 806
Försäkringar 91
Naturskolan 34

7 244

Övrigt:

Öppna förskolan 662
Övrigt** 365
Pedagogiskt pris 10

1 037

B. Summa centrala kostnader 11 034

C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2) 186 553

Resultat A-B-C 0

**Övrigt:

Forum för samverkan 10
annons 10
resor 20
telefon 15
övrigt 60
Licens IST, Hypernet, e-id 250

2020-11-23



Styrkort 2 Grundbelopp 2021 förskola
Kr

Grundbelopp 2021
Barn- resp. lokalpeng/år

1-3 år förskola 4-6 år förskola 1-3 år dbv 4-6 år dbv

6 872 4 810
54 975 38 482 53 096 37 167
82 462 57 724 79 644 55 751

144 309 101 016 132 740 92 918

23 891

Fristående förskolor erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och pedagogisk omsorg 1 % påslag. 

Fristående huvudmän erhåller även 6% momskompensation på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och i förekommande fall tilläggsbelopp.

Total ersättning till kommunala och fristående enheter (barn och lokaler)

Ersättning barn Moms-

kompensation 

fristående (6%)

Adm.påslag 

fristående (1-

3%)

Ersättning

hyra och 

lokalpeng

Summa

Ersättning

Total ersättning 147 061 246 4 500 000 1 950 000 33 041 405 186 552 651

Förändring 2021/2020
Grundbelopp 2020 Förändring 2021/2020

1-3 år fsk 4-6 år fsk 1-3 år dbv 4-6 år dbv 1-3 år fsk 4-6 år fsk 1-3 år dbv 4-6 år dbv

6 767 4 737 1,6% 1,6%

>15 timmar och ≤50 timmar förskola 54 135 37 894 52 284 36 599 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

≤15 timmar förskola (allmän fsk) 81 261 56 901 78 427 54 899 1,5% 1,4% 1,6% 1,6%

Lokalpeng förskola 23 336 2,4%

>50 timmar förskola

Vistelsetid

Totalt (teoretisk maxersättning)

Vistelsetid

Lokalpeng förskola

>50 timmar förskola
>15 timmar och ≤50 timmar förskola
≤15 timmar förskola (allmän fsk)

 



Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2021, förskola

Tkr
Adm avdrag kommunala enheter Budget 2021

Förvaltning:

Verksamhetschef förskola 458
Skolintendenter 333
Skoladministratörer 1 424
Rektorer 5 205
Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 171
Mentorer 0
NTA-administratör 50
Utvecklingsledare IKT 228

7 869

Fria nyttigheter kommunala enheter:

Rekrytering 0

Kompetensutveckling 235

Unikum 206
NTA-utbildning 45
System vikariehantering 44
Office 365 35
Resultatbuffert 250
Avskrivningar 91

905

Intäkter

Statsbidrag minskade barngrupper -1 100
-1100

Totalt 7 674

Återtag kr per barn 9 569

Grundbelopp efter avdrag - Kommunala enheter
1-3 år fsk 4-6 år fsk

6 872 4 810
>15 timmar och ≤50 timmar förskola 54 975 38 482

72 893 48 155
134 740 91 448

*I 15-timmarskategorin för fsk är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget

Förändring 2021/2020 - Kommunala enheter

1-3 år fsk 4-6 år fsk

6 767 4 737

54 135 37 894
72 212 47 852

133 055 90 424
1-3 år fsk 4-6 år fsk

1,6% 1,6%

1,6% 1,6%

0,9% 0,6%

Vägd total 1,2% 1,0%

Vägt genomsnitt, kommunala enheter 1,1%

>15 timmar och ≤50 timmar förskola

>50 timmar förskola

Förändring

2020

≤15 timmar (allmän fsk)

>15 timmar och ≤50 timmar förskola

Totalt (teoretisk maxersättning)
≤15 timmar förskola (allmän fsk)*

>50 timmar förskola

≤15 timmar förskola (allmän fsk)*
Totalt (teoretisk maxersättning)

>50 timmar förskola



Styrkort 1 Central förvaltning 2021 Grundskola
Tkr

Budget 2021

Antal elever 3 159
Á-pris 121,71

Intäkter Budget 2021

Kommunbidrag 384 485
Barnomsorgsavgifter 9 100
Statsbidrag nyanlända 1 600
Övriga intäkter 6 950
A. Summa intäkter 402 135

Kostnader Budget 2021

Huvudmannen

Förvaltning:

Förvaltningskostnader 2 382
Förvaltn.ledning 1 229

Adm Elever i behov av särskilt stöd 138
Kontaktcenter 72

3 820

Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:

Socioekonomiskt stöd 1 375
Elever i behov av särskilt stöd* 10 693
Skolskjutsar 12 880
Modersmålsundervisning 4 191
Försäkringar 237
Naturskolan 112

Ferieskola 0
Förstärkt elevhälsa nyanlända 575

30 063

Övrigt:

Hälsoäventyret 936
Fritids obligatorisk särskola 1 100
Förberedelseklass 1 656
Pedagogiskt pris 10
Övrigt** 690

4 392

B. Summa centrala kostnader 38 275

C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) 363 860

Resultat A-B-C 0

**Övrigt:

Forum för samverkan 30
Annons 10
Telefon 30
Advania 80
Övrigt 100

Resor 30
Konsulter 60
Licens IST, eid mm 3502020-11-23



Styrkort 2 Bidragsbelopp 2021, Grundskola
Kr

Grundbelopp 2021
Elev- resp. lokalpeng/år

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 59 420 72 977 84 505 28 101 12 666 17 054 28 944

Lokalpeng 15 663 19 246 19 246 12 588 12 588

Grundbelopp inkl lokalpeng* 75 083 92 223 103 751 40 689 25 254 17 054 28 944

*Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För fritidshem omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt måltider.

Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet inkl. lokalpeng (1 % påslag för pedagogisk omsorg) och 6% momskompensation på grundbeloppet inkl. lokalpeng och i förekommande fall tilläggsbelopp.

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

elever

Adm.påslag 

fristående (3%)

Moms-

kompensation 

fristående (6%)

Ersättning

hyra och 

lokalpeng

Summa

ersättning

Total ersättning 278 306 383 1 400 000 3 200 000 80 954 082 363 860 465

Förändring 2021/2020

2020 F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 55 771 68 473 82 231 26 608 12 407 16 705 27 406

Lokalpeng*** 15 896 19 285 19 285 13 327 13 327

Grundbelopp inkl lokalpeng* 71 568 87 659 101 417 39 935 25 734 16 705 27 406

Förändring F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 6,5% 6,6% 2,8% 5,6% 2,1% 2,1% 5,6%

Lokalpeng*** -1,5% -0,2% -0,2% -5,5% -5,5%

Grundbelopp inkl. lokalpeng* 4,9% 5,2% 2,3% 1,9% -1,9% 2,1% 5,6%

 



Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2021, Grundskola

Tkr

Adm avdrag kommunala enheter Budget 2021

Förvaltning:

Verksamhetschef grundskola 712

Skoladministratörer 2 958

Skolintendenter 937

Rektorer och biträdande rektorer 10 569

Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 171

NTA-administratör 109

Utvecklingsledare IKT 538

Specialpedagog 510

Skoldatatek 697

17 200

Fria nyttigheter kommunala enheter:

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 755

Rekrytering 0

Inläst material och alternativa verktyg - BBSS 215

Central elevhälsa 10 502

Bussar (simskola, bibliotek) 75

Förstelärare 0

Kompetensutveckling 500

Mentorer 0

NTA-utbildning 107

Unikum 418

Lärarlöner 40 timmar 420

Skolkopieringsavtal 210

Adm. system 139

System vikariehantering 61

Office 365 74

Digital utveckling 265

Rektorsutbildning 135

Bilpool 115

Rehab 100

Resultatbuffert 500

14 591

Avskrivningar och ränta:

Avskrivningar+ränta 800

800

Totalt 32 591

Återtag kr per elev (genomsnitt) 12 102

Grundbelopp 2021 efter avdrag - Kommunala enheter

F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Grundbelopp 47 740 61 268 72 739 27 081 12 621 17 054

För kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget

Förändring 2021/2020 - Kommunala enheter

F-klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Grundbelopp 2020 44 397 57 099 70 858 25 698 12 407 16 705

Förändring grundbelopp 7,5% 7,3% 2,7% 5,4% 1,7% 2,1%

Vägt genomsnitt F-9, kommunala enheter 5,6%
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Resursfördelningsmodell för förskola 
I detta dokument beskrivs den resursfördelning som görs inom förskola och pedagogisk 
omsorg. En transperant och tydlig resursfördelningsmodell ger förutsättningar för en dialog 
kring resursfördelningen och syftet med beskrivningen är att skapa tydlighet och förståelse 
rörande begrepp och de bestämmelser som gäller enligt lag. 
 
Utbildningsnämndens budget för verksamheten det kommande budgetåret ligger till grund för 
bidragen. 
 

1. Fristående enheter 
Bidrag till fristående förskolor och pedagogisk omsorg beräknas utefter samma grund som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande 
slag. Bidraget till enheterna består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp 
och/eller övriga ersättningar. 
 
1.1 Grundbelopp 
Grundbelopp per barn fastställs årligen av Utbildningsnämnden inför kommande kalenderår. 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 
1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 
 
1.1.1  Förskola 
Grundbeloppet är uppdelat efter ålder och vistelsetid. I tabellen nedan visas förhållandet 
mellan grundbeloppet (exkl. tillägg för administration, mervärdesskatt och lokalpeng) för 
olika ålders- och vistelsetidskategorier inom förskolan. Exempelvis uppgår bidraget för 1-3-
åringar som går max 15 timmar per vecka till 60 procent av bidraget för 1-3-åringar som går 
mer än 15 timmar men max 50 timmar per vecka. 
 

Barnets ålder ≤15 timmar  
>15 timmar och  
≤ 50 timmar  

>50 
timmar 

1 t o m 3 60 % 100 % 105 % 
4 t o m 6 42 % 70 % 73,5 % 
  
Administration 
För att fristående och kommunala förskolor ska få likvärdiga förutsättningar erhåller 
fristående förskolor ett tillägg på 3 % av grundbeloppet (inkl. lokalpeng). Detta med 
anledning av att kommunala förskolor inte själva bekostar viss del av sin administration, 
exempelvis lönehantering. 
 
Mervärdesskatt 
Ett schablonbelopp om sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i 
förekommande fall tilläggsbelopp) betalas ut till fristående enheter. 
 
 



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

• Lokalpeng utgår inte, i stället ingår en omkostnadsersättning i grundbeloppet 
• Administrationstillägg för fristående pedagogisk omsorgsverksamhet uppgår till 1 % 

av det totala grundbeloppet 
• Dagbarnvårdare erhåller ingen extra ersättning för barn som går mer än 50 timmar per 

vecka 
 
När barn tas emot i fristående pedagogisk verksamhet där deras vårdnadshavare arbetar 
lämnar inte kommunen ersättning för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra 
som har tagits emot. 
 
1.2 Tilläggsbelopp 
 
1.2.1 Barn i behov av särskilt stöd 
För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas. Ansökan om 
tilläggsbelopp administreras och beslutas av chefen för den centrala elevhälsan i Knivsta 
Kommun. 
 

2. Kommunala enheter 
Bidrag till kommunala enheter beräknas och fördelas på motsvarande sätt som till fristående 
enheter. Inget tillägg görs för administration, mervärdesskatt eller lokalkostnader. Ett avdrag 
för centralt finansierade funktioner görs. 
 

3. Övriga bestämmelser 
För att en enhet inom Knivsta kommun ska kunna erhålla bidrag ska förskolan eller den 
pedagogiska omsorgen vara godkänd av kommunen. Godkännande beviljas av 
Utbildningsnämnden i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner. 
 
Bidrag betalas ut med en tolftedel varje månad. Bidrag utbetalas till fristående enheter, dvs. 
ingen fakturering sker från enheterna. Fristående enheter fakturerar dock själva annan 
kommun för barn som är placerade på enheten, men som är folkbokförda i den andra 
kommunen. 
 
Kommunen lämnar inte bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller till mer än en 
huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Om barnet tagits 
emot i två verksamheter, kommunal eller fristående, lämnar inte kommunen ett samlat 
bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en verksamhet. Beslut om hur 
bidraget i förekommande fall ska fördelas mellan huvudmännen tas av utbildningschefen. 
 



Kommunen erbjuder att alla som har barn placerade i kommunen betalar barnomsorgsavgift 
direkt till kommunen. 
 

4. Rutin för avräkning av antal barn 
För att säkerställa att enheterna får ersättning för faktiskt antal inskrivna barn räknas barnen 
månadsvis, 10 gånger per år. 
 
Avräkningsdatum 
Ersättningen för hel månad (1/12-del av årsbeloppet) tillfaller den enhet som den 15:e i varje 
månad har barnet i sin verksamhet. Till grund för ersättningen ligger barnens ålder, vistelsetid 
och antal barn vid avräkningsdatumet, se tabellen nedan. 
 
Avräkningsdatum för utbetalning av ersättning 
Avräk-
nings-
datum 

Utbetalningsdatum fristående enheter* Överföringsdatum kommunbidrag 
kommunala enheter 

15 jan 20 feb 31 jan 
15 feb 20 mars 28 feb 
15 mars 20 april 31 mars 
15 april 20 maj 30 april 
15 maj 20 juni 31 maj 
15 juni 20 juli, 20 aug (prel. utbet.), 20 sep (prel. utbet.) 30 jun, 31 jul (prel.), 31 aug (prel.) 
15 sep 20 okt (retro aug/sep-utbet.) 30 sep (retro jul/aug-överföring) 
15 okt 20 nov 31 okt 
15 nov 20 dec 30 nov 
15 dec 20 jan 31 dec 
*Om utbetalningsdatumet infaller på en helg sker utbetalningen vardagen före 
 
Ingen räkning sker i juli och augusti, bland annat p g a osäkra barnantal. 
 
För fristående enheter sker utbetalningen med en månads eftersläpning. Ersättningen som 
betalas ut i augusti och september till fristående förskolor kommer preliminärt att baseras på 
antalet inskrivna barn i juni och sedan justeras retroaktivt i oktober utifrån 
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet barn. 
 
Ersättningen som överförs i juli och augusti till kommunala förskolor kommer preliminärt att 
baseras på antalet inskrivna barn i juni och sedan justeras retroaktivt i september utifrån 
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet barn. 
 
Vid respektive räkning kommer föregående månads ersättning att justeras utifrån ändringar 
som har registrerats i systemet avseende föregående månad. I oktober-räkningen justeras 
september-räkningen, men ingen justering görs i detta fall för juli och augusti. Justeringen kan 
bli både positiv och negativ, utifrån de registrerade ändringarna. 
 
Administration 
Avräkningen görs varje månad av personal på utbildningskontoret, utifrån uppgifter i 
kommunens dataregister där alla barn samt vistelsetider finns registrerade. Endast uppgifter 
som finns registrerade vid avräkningsdatumet kan ligga till grund för utbetalningen. En 
förutsättning är därför att kommunen får kännedom om vistelsetid i tid – senast en månad i 



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

1. Fristående enheter 
Bidrag till fristående förskolor och pedagogisk omsorg beräknas utefter samma grund som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande 
slag. Bidraget till enheterna består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp 
och/eller övriga ersättningar. 
 
1.1 Grundbelopp 
Grundbelopp per barn fastställs årligen av Utbildningsnämnden inför kommande kalenderår. 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 
1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 
 
1.1.1  Förskola 
Grundbeloppet är uppdelat efter ålder och vistelsetid. I tabellen nedan visas förhållandet 
mellan grundbeloppet (exkl. tillägg för administration, mervärdesskatt och lokalpeng) för 
olika ålders- och vistelsetidskategorier inom förskolan. Exempelvis uppgår bidraget för 1-3-
åringar som går max 15 timmar per vecka till 60 procent av bidraget för 1-3-åringar som går 
mer än 15 timmar men max 50 timmar per vecka. 
 

Barnets ålder ≤15 timmar  
>15 timmar och  
≤ 50 timmar  

>50 
timmar 

1 t o m 3 60 % 100 % 105 % 
4 t o m 6 42 % 70 % 73,5 % 
  
Administration 
För att fristående och kommunala förskolor ska få likvärdiga förutsättningar erhåller 
fristående förskolor ett tillägg på 3 % av grundbeloppet (inkl. lokalpeng). Detta med 
anledning av att kommunala förskolor inte själva bekostar viss del av sin administration, 
exempelvis lönehantering. 
 
Mervärdesskatt 
Ett schablonbelopp om sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i 
förekommande fall tilläggsbelopp) betalas ut till fristående enheter. 
 
 



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

• Lokalpeng utgår inte, i stället ingår en omkostnadsersättning i grundbeloppet 
• Administrationstillägg för fristående pedagogisk omsorgsverksamhet uppgår till 1 % 

av det totala grundbeloppet 
• Dagbarnvårdare erhåller ingen extra ersättning för barn som går mer än 50 timmar per 

vecka 
 
När barn tas emot i fristående pedagogisk verksamhet där deras vårdnadshavare arbetar 
lämnar inte kommunen ersättning för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra 
som har tagits emot. 
 
1.2 Tilläggsbelopp 
 
1.2.1 Barn i behov av särskilt stöd 
För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas. Ansökan om 
tilläggsbelopp administreras och beslutas av chefen för den centrala elevhälsan i Knivsta 
Kommun. 
 

2. Kommunala enheter 
Bidrag till kommunala enheter beräknas och fördelas på motsvarande sätt som till fristående 
enheter. Inget tillägg görs för administration, mervärdesskatt eller lokalkostnader. Ett avdrag 
för centralt finansierade funktioner görs. 
 

3. Övriga bestämmelser 
För att en enhet inom Knivsta kommun ska kunna erhålla bidrag ska förskolan eller den 
pedagogiska omsorgen vara godkänd av kommunen. Godkännande beviljas av 
Utbildningsnämnden i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner. 
 
Bidrag betalas ut med en tolftedel varje månad. Bidrag utbetalas till fristående enheter, dvs. 
ingen fakturering sker från enheterna. Fristående enheter fakturerar dock själva annan 
kommun för barn som är placerade på enheten, men som är folkbokförda i den andra 
kommunen. 
 
Kommunen lämnar inte bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller till mer än en 
huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Om barnet tagits 
emot i två verksamheter, kommunal eller fristående, lämnar inte kommunen ett samlat 
bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en verksamhet. Beslut om hur 
bidraget i förekommande fall ska fördelas mellan huvudmännen tas av utbildningschefen. 
 



Kommunen erbjuder att alla som har barn placerade i kommunen betalar barnomsorgsavgift 
direkt till kommunen. 
 

4. Rutin för avräkning av antal barn 
För att säkerställa att enheterna får ersättning för faktiskt antal inskrivna barn räknas barnen 
månadsvis, 10 gånger per år. 
 
Avräkningsdatum 
Ersättningen för hel månad (1/12-del av årsbeloppet) tillfaller den enhet som den 15:e i varje 
månad har barnet i sin verksamhet. Till grund för ersättningen ligger barnens ålder, vistelsetid 
och antal barn vid avräkningsdatumet, se tabellen nedan. 
 
Avräkningsdatum för utbetalning av ersättning 
Avräk-
nings-
datum 

Utbetalningsdatum fristående enheter* Överföringsdatum kommunbidrag 
kommunala enheter 

15 jan 20 feb 31 jan 
15 feb 20 mars 28 feb 
15 mars 20 april 31 mars 
15 april 20 maj 30 april 
15 maj 20 juni 31 maj 
15 juni 20 juli, 20 aug (prel. utbet.), 20 sep (prel. utbet.) 30 jun, 31 jul (prel.), 31 aug (prel.) 
15 sep 20 okt (retro aug/sep-utbet.) 30 sep (retro jul/aug-överföring) 
15 okt 20 nov 31 okt 
15 nov 20 dec 30 nov 
15 dec 20 jan 31 dec 
*Om utbetalningsdatumet infaller på en helg sker utbetalningen vardagen före 
 
Ingen räkning sker i juli och augusti, bland annat p g a osäkra barnantal. 
 
För fristående enheter sker utbetalningen med en månads eftersläpning. Ersättningen som 
betalas ut i augusti och september till fristående förskolor kommer preliminärt att baseras på 
antalet inskrivna barn i juni och sedan justeras retroaktivt i oktober utifrån 
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet barn. 
 
Ersättningen som överförs i juli och augusti till kommunala förskolor kommer preliminärt att 
baseras på antalet inskrivna barn i juni och sedan justeras retroaktivt i september utifrån 
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet barn. 
 
Vid respektive räkning kommer föregående månads ersättning att justeras utifrån ändringar 
som har registrerats i systemet avseende föregående månad. I oktober-räkningen justeras 
september-räkningen, men ingen justering görs i detta fall för juli och augusti. Justeringen kan 
bli både positiv och negativ, utifrån de registrerade ändringarna. 
 
Administration 
Avräkningen görs varje månad av personal på utbildningskontoret, utifrån uppgifter i 
kommunens dataregister där alla barn samt vistelsetider finns registrerade. Endast uppgifter 
som finns registrerade vid avräkningsdatumet kan ligga till grund för utbetalningen. En 
förutsättning är därför att kommunen får kännedom om vistelsetid i tid – senast en månad i 



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

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



Lokalkostnader 
Fristående enheter erhåller en lokalpeng som avser ersättning för lokalkostnader. Ersättning 
utgår med en lokalpeng per elev, beräknad som kommunens genomsnittliga lokalkostnad per 
elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för 
lokalkostnader i stället högst motsvara den fristående huvudmannens faktiska kostnader, om 
dessa är skäliga. Lokalpeng utgår inte till pedagogisk omsorg. 
 
1.2 Tilläggsbelopp 
 
1.2.1 Elever i behov av särskilt stöd (BBSS) 
För elever med omfattande behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas. Ansökan om 
tilläggsbelopp administreras och beslutas av chefen för den centrala elevhälsan i Knivsta 
Kommun. I grundbeloppet ingår en summa som avser elever i behov av särskilt stöd. 
 
1.2.2 Modersmålsundervisning 
Tilläggsbelopp lämnas för elever som erbjuds modersmålsundervisning. 
 
1.3 Övriga ersättningar 
 
1.3.1 Socioekonomiskt stöd 
För att belysa strukturella skillnader mellan Knivstas samtliga grundskolor genomförs en 
statistisk regressionsanalys vartannat år där förväntad risk att inte uppnå målen i årskurs 9 
skattas utifrån bakgrundsvariabler såsom invandringsbakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå 
etc. De tre enheter med högst förväntad risk att eleverna inte uppnår målen i årskurs 9 får del 
av de socioekonomiska resurserna. 
 
Resurserna fördelas med stöd av två principer. Den första delen sätts till 70 procent av 
resurserna och fördelas efter antalet elever i de berörda grundskolorna. Den andra delen utgör 
30 procent av medlen och fördelas i enlighet med indexnivån. 
 

2. Kommunala enheter 
Bidrag till kommunala enheter beräknas och fördelas på motsvarande sätt som till fristående 
enheter. Inget tillägg görs för administration, mervärdesskatt eller lokalkostnader. Ett avdrag 
för centralt finansierade funktioner görs. 
 

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

4. Rutin för avräkning av antal elever 
För att säkerställa att skolorna får ersättning för faktiskt antal inskrivna elever räknas eleverna 
månadsvis, 10 gånger per år. 
 
Avräkningsdatum 
Ersättningen för hel månad (1/12-del av årsbeloppet) tillfaller den enhet som den 15:e i varje 
månad har eleven i sin verksamhet, se tabellen nedan. Avräkningen görs för följande 
kategorier: Förskoleklass, ÅK 1-5, ÅK 6-9, fritidshem, fritidsklubb och svenska 2. 
 



 
 
Avräkningsdatum för utbetalning av ersättning 
Avräknings-
datum 

Utbetalningsdatum fristående enheter* Överföring kommunbidrag 
kommunala enheter 

15 jan 20 feb 31 jan 
15 feb 20 mars 28 feb 
15 mars 20 april 31 mars 
15 april 20 maj 30 april 
15 maj 20 juni 31 maj 
15 juni 20 juli, 20 aug (prel. utbet.), 20 sep (prel. utbet.) 30 jun, 31 jul (prel.), 31 aug (prel.) 
15 sep 20 okt (retro aug/sep-utbet.) 30 sep (retro jul/aug-överföring) 
15 okt 20 nov 31 okt 
15 nov 20 dec 30 nov 
15 dec 20 jan 31 dec 
*Om avräkninsdatumet infaller på en helg sker avräkningen vardagen efter 
**Om utbetalningsdatumet infaller på en helg sker utbetalningen vardagen före 
 
Ingen räkning sker i juli och augusti, bland annat p g a osäkra elevantal. 
 
För fristående enheter sker utbetalningen med en månads eftersläpning. Ersättningen som 
betalas ut i augusti och september till fristående grundskolor kommer preliminärt att baseras 
på antalet inskrivna elever i juni och sedan justeras retroaktivt i oktober utifrån 
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet elever. 
 
Ersättningen som överförs i juli och aug till kommunala grundskolor kommer preliminärt att 
baseras på antalet inskrivna elever i juni och sedan justeras retroaktivt i september utifrån 
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet elever. 
 
Vid respektive räkning kommer föregående månads ersättning att justeras utifrån ändringar 
som har registrerats i systemet avseende föregående månad. I oktober-räkningen justeras 
september-räkningen, men ingen justering görs i detta fall för juli och augusti. Justeringen kan 
bli både positiv och negativ, utifrån de registrerade ändringarna. 
 
Administration 
Avräkningen görs varje månad av personal på utbildningskontoret, utifrån uppgifter i 
kommunens dataregister där alla elever finns registrerade. Endast uppgifter som finns 
registrerade vid avräkningsdatumet kan ligga till grund för utbetalningen. En förutsättning är 
därför att kommunen får kännedom om ändringar i tid – senast en månad i förväg ska 
ändringar anmälas för att de ska vara införda i systemet. Underlaget till utbetalningen skickas 
ut till enheterna.  
 
Ersättning utbetalas endast för hela månader. Ett redan utbetalt belopp kommer inte att 
justeras utifrån ändringar mellan avräkningarna förutom den automatiska justering som görs 
avseende föregående månad, om inte synnerliga skäl finns. Ersättningen till fritidshem och 
fritidsklubb upphör per automatik 1 månad efter syskons födelse. 
 
Uppsägning av fritidsplats 
Vid flytt till grundskola i annan kommun utbetalas ersättningen under uppsägningstiden 
utifrån ordinarie räkningar den 15e i månaden och under förutsättning att eleven nyttjar sin 



plats. Vid byte inom Knivsta kommun avgörs tilldelningen av placeringsdatumet, d v s 
ersättningen tillfaller den enhet där eleven är placerad den 15e i månaden. 
 
Uppstart av verksamhet 
När en verksamhet startas upp utbetalas en andel av ersättningen avseende uppstartsmånaden. 
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i uppstartsmånaden som verksamheten existerar. 
Antalet elever för uppstartsmånaden räknas den 15e i månaden efter uppstarten om uppstarten 
sker efter den 15e i månaden. 
 
Verksamhet upphör 
Om en verksamhet upphör utbetalas en andel av ersättningen avseende upphörandemånaden. 
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i upphörandemånaden som verksamheten fortfarande 
kvarstår. Antalet elever för upphörandemånaden räknas den 15e i månaden före upphörandet 
om upphörandet sker innan den 15e i månaden. 
 
Verksamhetens ansvar 
Verksamheten ansvarar för att korrekta uppgifter om respektive elev inkommit till kommunen 
vid avräkningsdatumet. 
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Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem 
I detta dokument beskrivs den resursfördelning som görs inom förskoleklass, grundskola och 
fritidshem inom Knivsta kommun. En transparent och tydlig resursfördelningsmodell ger 
förutsättningar för en dialog kring resursfördelningen och syftet med beskrivningen är att 
skapa tydlighet och förståelse rörande begrepp och de bestämmelser som gäller enligt lag. 
 
Utbildningsnämndens budget för verksamheten det kommande budgetåret ligger till grund för 
bidragen. 
 

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



Lokalkostnader 
Fristående enheter erhåller en lokalpeng som avser ersättning för lokalkostnader. Ersättning 
utgår med en lokalpeng per elev, beräknad som kommunens genomsnittliga lokalkostnad per 
elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för 
lokalkostnader i stället högst motsvara den fristående huvudmannens faktiska kostnader, om 
dessa är skäliga. Lokalpeng utgår inte till pedagogisk omsorg. 
 
1.2 Tilläggsbelopp 
 
1.2.1 Elever i behov av särskilt stöd (BBSS) 
För elever med omfattande behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas. Ansökan om 
tilläggsbelopp administreras och beslutas av chefen för den centrala elevhälsan i Knivsta 
Kommun. I grundbeloppet ingår en summa som avser elever i behov av särskilt stöd. 
 
1.2.2 Modersmålsundervisning 
Tilläggsbelopp lämnas för elever som erbjuds modersmålsundervisning. 
 
1.3 Övriga ersättningar 
 
1.3.1 Socioekonomiskt stöd 
För att belysa strukturella skillnader mellan Knivstas samtliga grundskolor genomförs en 
statistisk regressionsanalys vartannat år där förväntad risk att inte uppnå målen i årskurs 9 
skattas utifrån bakgrundsvariabler såsom invandringsbakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå 
etc. De tre enheter med högst förväntad risk att eleverna inte uppnår målen i årskurs 9 får del 
av de socioekonomiska resurserna. 
 
Resurserna fördelas med stöd av två principer. Den första delen sätts till 70 procent av 
resurserna och fördelas efter antalet elever i de berörda grundskolorna. Den andra delen utgör 
30 procent av medlen och fördelas i enlighet med indexnivån. 
 

2. Kommunala enheter 
Bidrag till kommunala enheter beräknas och fördelas på motsvarande sätt som till fristående 
enheter. Inget tillägg görs för administration, mervärdesskatt eller lokalkostnader. Ett avdrag 
för centralt finansierade funktioner görs. 
 

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

4. Rutin för avräkning av antal elever 
För att säkerställa att skolorna får ersättning för faktiskt antal inskrivna elever räknas eleverna 
månadsvis, 10 gånger per år. 
 
Avräkningsdatum 
Ersättningen för hel månad (1/12-del av årsbeloppet) tillfaller den enhet som den 15:e i varje 
månad har eleven i sin verksamhet, se tabellen nedan. Avräkningen görs för följande 
kategorier: Förskoleklass, ÅK 1-5, ÅK 6-9, fritidshem, fritidsklubb och svenska 2. 
 



 
 
Avräkningsdatum för utbetalning av ersättning 
Avräknings-
datum 

Utbetalningsdatum fristående enheter* Överföring kommunbidrag 
kommunala enheter 

15 jan 20 feb 31 jan 
15 feb 20 mars 28 feb 
15 mars 20 april 31 mars 
15 april 20 maj 30 april 
15 maj 20 juni 31 maj 
15 juni 20 juli, 20 aug (prel. utbet.), 20 sep (prel. utbet.) 30 jun, 31 jul (prel.), 31 aug (prel.) 
15 sep 20 okt (retro aug/sep-utbet.) 30 sep (retro jul/aug-överföring) 
15 okt 20 nov 31 okt 
15 nov 20 dec 30 nov 
15 dec 20 jan 31 dec 
*Om avräkninsdatumet infaller på en helg sker avräkningen vardagen efter 
**Om utbetalningsdatumet infaller på en helg sker utbetalningen vardagen före 
 
Ingen räkning sker i juli och augusti, bland annat p g a osäkra elevantal. 
 
För fristående enheter sker utbetalningen med en månads eftersläpning. Ersättningen som 
betalas ut i augusti och september till fristående grundskolor kommer preliminärt att baseras 
på antalet inskrivna elever i juni och sedan justeras retroaktivt i oktober utifrån 
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet elever. 
 
Ersättningen som överförs i juli och aug till kommunala grundskolor kommer preliminärt att 
baseras på antalet inskrivna elever i juni och sedan justeras retroaktivt i september utifrån 
septemberavräkningen. Justeringen kan bli både positiv och negativ, utifrån antalet elever. 
 
Vid respektive räkning kommer föregående månads ersättning att justeras utifrån ändringar 
som har registrerats i systemet avseende föregående månad. I oktober-räkningen justeras 
september-räkningen, men ingen justering görs i detta fall för juli och augusti. Justeringen kan 
bli både positiv och negativ, utifrån de registrerade ändringarna. 
 
Administration 
Avräkningen görs varje månad av personal på utbildningskontoret, utifrån uppgifter i 
kommunens dataregister där alla elever finns registrerade. Endast uppgifter som finns 
registrerade vid avräkningsdatumet kan ligga till grund för utbetalningen. En förutsättning är 
därför att kommunen får kännedom om ändringar i tid – senast en månad i förväg ska 
ändringar anmälas för att de ska vara införda i systemet. Underlaget till utbetalningen skickas 
ut till enheterna.  
 
Ersättning utbetalas endast för hela månader. Ett redan utbetalt belopp kommer inte att 
justeras utifrån ändringar mellan avräkningarna förutom den automatiska justering som görs 
avseende föregående månad, om inte synnerliga skäl finns. Ersättningen till fritidshem och 
fritidsklubb upphör per automatik 1 månad efter syskons födelse. 
 
Uppsägning av fritidsplats 
Vid flytt till grundskola i annan kommun utbetalas ersättningen under uppsägningstiden 
utifrån ordinarie räkningar den 15e i månaden och under förutsättning att eleven nyttjar sin 
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plats. Vid byte inom Knivsta kommun avgörs tilldelningen av placeringsdatumet, d v s 
ersättningen tillfaller den enhet där eleven är placerad den 15e i månaden. 
 
Uppstart av verksamhet 
När en verksamhet startas upp utbetalas en andel av ersättningen avseende uppstartsmånaden. 
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i uppstartsmånaden som verksamheten existerar. 
Antalet elever för uppstartsmånaden räknas den 15e i månaden efter uppstarten om uppstarten 
sker efter den 15e i månaden. 
 
Verksamhet upphör 
Om en verksamhet upphör utbetalas en andel av ersättningen avseende upphörandemånaden. 
Andelen beräknas utifrån det antal dagar i upphörandemånaden som verksamheten fortfarande 
kvarstår. Antalet elever för upphörandemånaden räknas den 15e i månaden före upphörandet 
om upphörandet sker innan den 15e i månaden. 
 
Verksamhetens ansvar 
Verksamheten ansvarar för att korrekta uppgifter om respektive elev inkommit till kommunen 
vid avräkningsdatumet. 
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Handläggare 
Åsa Zakrisson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-03 

Diarienummer 
UN-2020/353 

   
 

Utbildningsnämnden 

Prislista Sjögrenska gymnasiet 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Ersättning för Sjögrenska gymnasiet 2021 fastställs enligt bilaga 1. 

2. Interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet 2021 fastställs enligt bilaga 2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ersättningen per program till Sjögrenska gymnasiet 2021 har räknats upp med i genomsnitt 
3,9 procent (ovägt) jämfört med 2020 och IKE har höjts med 1,5 procent. 
 
Bakgrund 
Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för det interna gymnasiet har indexerats upp 
med 1,5 procent 2021 jämfört med 2020. Ersättningen till Sjögrenska gymnasiet utgår ifrån 
utbudet av program samt lokala förutsättningar såsom hyresnivå etc. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den högre uppräkningen för den interna prislistan har möjliggjorts av ett högre elevantal och 
en därpå följande lägre hyreskostnad per elev. Den högre uppräkningen innebär att det 
interna gymnasiet har möjlighet att nå budget i balans 2021, under förutsättning att 
elevantalet är fortsatt högt alternativt ökande. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Bilaga 1 Prislista Sjögrenska gymnasiet 2021 
Bilaga 2 IKE Sjögrenska gymnasiet 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 

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

Uppräkningen beräknas medföra en bibehållen verksamhet jämfört med föregående år. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
En högre uppräkning har gjorts för att inte den nuvarande verksamhetsnivån ska påverkas 
2021. 
 
 
 
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 



Bilaga 1

Ersättning 2021 Sjögrenska gymnasiet, kr

Program

Undervisning/e

lev

Lokaler/

elev

Övrigt/e

lev

Grund-

belopp/

elev

Tillägg  

Moders-

mål

Tillägg 

Program-

över-

gripande 

förvaltnings-

kostnad

Tillägg 

resor

Tillägg 

aktivitets-

ansvar

Avdrag 

lokaler/

elev

Total 

ersättning 

2021, år

Total 

ersättning    

2021, månad

BFFRI/BFPED lärling/IMY/IMV/IMR 75 402 20 965 7 396 103 764 659 4 438 2 481 3 878 20 965 94 255 7 855

FTPER lärling/IMY/IMV/IMR 116 116 20 965 7 396 144 478 659 4 438 2 481 3 878 20 965 134 969 11 247

HAHAN lärling/IMY/IMV/IMR 71 268 20 965 7 396 99 629 659 4 438 2 481 3 878 20 965 90 120 7 510

VOVAR lärling/IMY/IMV/IMR 82 641 20 965 7 396 111 003 659 4 438 2 481 3 878 20 965 101 494 8 458

IMA 148 813 20 965 7 396 177 175 659 4 438 2 481 3 878 20 965 167 666 13 972

IMS språkintroduktion 120 149 20 965 7 396 148 510 659 4 438 2 481 3 878 20 965 139 001 11 583



Bilaga 2

IKE 2021, Sjögrenska gymnasiet, kr

Program

Undervisning/

elev

Lokaler/

elev

Övrigt/

elev

Grund-

belopp/

elev

Tillägg  

Moders-

mål

Tillägg 

Program-

över-

gripande 

förvaltnings-

kostnad

IKE 2021 

exkl. 

adm, år Adm. 3%

IKE 2021 

inkl.adm.

år

IKE 2021 

inkl.adm, 

månad

BFFRI/BFPED lärling/IMY/IMV/IMR 75 402 20 965 7 396 103 764 659 4 438 108 861 3 266 112 127 9 344

FTPER lärling/IMY/IMV/IMR 116 116 20 965 7 396 144 478 659 4 438 149 575 4 487 154 062 12 839

HAHAN lärling/IMY/IMV/IMR 71 268 20 965 7 396 99 629 659 4 438 104 727 3 142 107 868 8 989

VOVAR lärling/IMY/IMV/IMR 82 641 20 965 7 396 111 003 659 4 438 116 100 3 483 119 583 9 965

IMA 148 813 20 965 7 396 177 175 659 4 438 182 272 5 468 187 741 15 645

IMS språkintroduktion 120 149 20 965 7 396 148 510 659 4 438 153 608 4 608 158 216 13 185
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Handläggare 
Åsa Zakrisson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-14 

Diarienummer 
UN-2020/338 

   
 

Utbildningsnämnden 

Fördelning av socioekonomiskt stöd 2021-2023 
 
Förslag till beslut 
Avsatta medel för socioekonomiskt stöd fördelas med 601 000 kr till Thunmanskolan, 
250 000 kr till Långhundra skola och 524 000 kr till Segersta skola (helårsbelopp) under 
perioden juli 2021–juni 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socioekonomiskt stöd fördelas till grundskolor utifrån elevernas förväntade risk att inte uppnå 
målen i årskurs 9 mot bakgrund av elevernas socioekonomiska bakgrund. Den nya 
fördelningen avser perioden juli 2021–juni 2023. 
 
Bakgrund 
För att belysa strukturella skillnader mellan Knivstas grundskolor har en statistisk 
regressionsanalys genomförts av Statistiska centralbyrån, där elevernas förväntade risk att 
inte uppnå målen i årskurs 9 skattas utifrån socioekonomiska bakgrundsvariabler. De 
variabler som beskriver elevens resultat är: 

1. eleven uppnår inte behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram  
2. eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen 

 
Om eleven uppfyller något av villkoren 1 eller 2 så anses eleven inte ha klarat målen. Som 
förklarande variabler används: 

- Kön 
- Utländsk bakgrund 
- Vårdnadshavarnas utbildning 
- Familj med försörjningsstöd 
- Bor med en, ingen eller båda vårdnadshavarna 

 
Detta är variabler som statistiskt sett har visat sig vara viktiga för att nå målen i analyser i 
riket. Analysen resulterar i ett index för var och en av skolorna. En skola med en lägre andel 
elever som riskerar att inte klara målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en 
skola med en högre beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är 
högre än 100. 
 
De enheter med högst förväntad risk att eleverna inte uppnår målen i årskurs 9 får del av de 
socioekonomiska resurserna. Fördelningen revideras vartannat år. Resurserna fördelas 
enligt resursfördelningsmodellen för grundskola i Knivsta. 
 
Indexen är modellskattningar och individer kan i själva verket prestera annorlunda än vad 
modellen säger. Modellen säger hur en elev i genomsnitt borde prestera och indexen ska 
ses som en vägledning om hur det kommer gå för eleverna i en skola. 
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Beräknade index: 
Grundskola Index 

Brännkärrsskolan 77 

S:ta Maria skola 84 

Ängbyskolan 84 

Adolfsbergsskolan 89 

Alsike skola 90 

Lagga skola 92 

Margarethaskolan 95 

Högåsskolan 98 

Thunmanskolan 123 

Långhundra skola 132 

Segerstaskolan 158 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Fördelade medel uppgår till avsatta medel i internbudget för grundskolan 2021: 1 375 tkr. 
 
Fördelning (helår): 

Grundskola Belopp, tkr 
Långhundra skola           250     
Thunmanskolan           601     
Segerstaskolan           524     
Summa  1 375 

 
2021 fördelas hälften av beloppet, under andra halvan av året. Den andra hälften av 
beloppet fördelas till de enheter som uppburit stödet under föregående period för att ge 
möjlighet till anpassning under första halvåret 2021. 2022 fördelas hela beloppet till 
ovanstående enheter och 2023 fördelas återigen hälften av beloppet, under första halvan av 
året. 
 
Fördelningen skiljer sig marginellt från föregående års fördelning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

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

Syftet med fördelningen är att kompensera för strukturella skillnader mellan enheterna och 
förväntas leda till en mer likvärdig grundskola. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Barn och elever ska få likvärdiga förutsättningar inom grundskolan. 
 
 
 
 
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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Handläggare 
Åsa Zakrisson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-14 

Diarienummer 
UN-2020/339 

   
 

Utbildningsnämnden 

Medel till 1:1 grundskola 2021 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden begär 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS skola 
1:1 (datorer) 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden söker de 5 750 000 kronor som finns avsatta för att möjliggöra en ökad 
datortäthet i grundskolan från kommunstyrelsens pott KS skola 1:1 (datorer) 2021. 
 
Bakgrund 
I mål och budget 2021 avsattes medel under kommunstyrelsens finansförvaltning för ökad 
datortäthet i grundskolan, totalt 5 750 000 kronor. Framtidsvisionen är en dator/surfplatta per 
elev. 3 450 000 kronor beviljades utbildningsnämnden 2020 och 2 300 000 kronor är en 
utökning jämfört med 2020. Förvaltningen ser ett stort behov av fortsatt digitalisering inom 
grundskolan. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett tillägg på 5 750 000 kronor har gjorts i utbildningsnämndens internbudget för grundskolan 
vid beräkning av elevpeng 2021 då motsvarande summa finns avsatt i KS:s budget 
avseende 1:1 för grundskolan. Utebliven tilldelning från KS:s budget skulle generera ett 
underskott för nämnden motsvarande samma summa. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Akten 
 

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

Beslutet att söka avsatta medel påverkar inte barn. Om begäran skulle avslås skulle barn 
kunna påverkas genom en indragen satsning på ökad datortäthet i grundskolan. 
 
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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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 
Administrativ chef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-30 

Diarienummer 
UN-2020/351 

   
 

Utbildningsnämnden 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, december 
2020 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 
2020-10-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett tillägg har gjorts i F. Skollagen 10 kap. Grundskolan. Under 10.5 och 10. 6 har 
färdvägens längd lagts till. 
Övrig föreslagen ändring i utbildningsnämndens delegationsordning är gjord utifrån lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. För att tydliggöra arbetsfördelning och 
beslutsmandat har området säkerhet och beredskap lagts till. Föreslagna ändringar återfinns 
i bifogad beslutshandling. 
 
 
Bakgrund 
En komplettering har gjorts rörande skolskjutssamordnarens delegation. Detta har redan 
tidigare hanterats av skolskjutssamordnaren som ett verkställighetsbeslut.  
 
Ett tillägg föreslås i utbildningsnämndens delegationsordning avsnitt J. Informationshantering 
och allmänna handlingar samt avsnitt K. Säkerhet och beredskap. 
 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (J.) 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, innehåller bestämmelser om 
krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Lagen innebär 
att en kommun ska leva upp till vissa krav när det gäller tillgänglighet. Kommunen behöver 
därför ha en tillgänglighetsredogörelse som berättar om hur kommunen lever upp till lagen 
samt vilka undantag som finns kring tillgänglighet. Användarna ska ges möjlighet att 
rapportera om brister i tillgängligheten och erbjudas stöd om de behöver tillgängliga 
alternativ.  
 
Digital service som tillhandahålls av offentlig aktör ska så långt det är möjligt leva upp till 
kraven vad gäller tillgänglighet. I lagen finns dock undantag för oskäligt betungande 
anpassning. En offentlig aktör ska på begäran lämna ett skriftligt beslut när en begäran om 
tillgängliggörande av digital service helt eller delvis har avslagits. Förvaltningen föreslår att 
utbildningsnämnden delegerar beslut om att neka begäran om tillgängliggörande av digital 
service för kommunstyrelsens verksamheter till utbildningschef. 
 
Säkerhet och beredskap (K.) 
Utbildningsnämndens delegationsordning behöver även revideras för att tydliggöra 
arbetsfördelning och beslutsmandat inom området säkerhet och beredskap. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Utbildningsnämndens delegationsordning, förslag 2020-10-30 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Rektorer 
Utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Administrativ chef 
Verksamhetschef elevhälsan 
 

 
 
 
 

 

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

Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om 
arbetsfördelning som inte har direkt påverkan på barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och 
anställda. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta 
betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock 
när som helst återkalla eller ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större 
betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att på så sätt uppnå 
bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning och omfattning får till 
exempel inte delegeras. Begränsning finns även när det gäller myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa 
ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att 
kontrollera eller begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning 
eller samråd med någon annan innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till 
anställd tillsammans med förtroendevald, så kallad blandad delegering, är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till 
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma 
enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. 
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland 
annat av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av 
beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren 
verkställighet från beslut i kommunallagens mening. Till exempel yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta självständiga bedömningar och 
fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, till exempel 
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom 
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut som upplevs felaktigt, till exempel begäran om en JO-
granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
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Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.  
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig 
företrädare och firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler 
finns inte för kommuner. Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt 
arbetsgivarens vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt 
respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt 
kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med 
firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande 
att fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara 
beställarombud vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden 
av viss beskaffenhet  
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka utbildningsnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I 
vissa fall är ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin 
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

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

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

• Budgetansvarig chef 

• Ekonomichef 

• Skolchef 

• Rektor förskola 

• Rektor skola 

• Verksamhetschef förskola 

• Verksamhetschef grundskola 

• Verksamhetschef särskola 

• Verksamhetschef elevhälsan  

• Skolskjutssamordnare 

• Administrativ chef 

• Upphandlingsstrateg 

• Utbildningschef 

• Utbildningsnämndens (UN:s) ordförande 

• Utbildningsnämndens (UN:s) sekreterare  

• Utbildningsnämndens (UN:s) vice ordförande 

• Administrativ personal med ansvar för ”utökad tid” 
Förkortningar av lagar 
FL  Förvaltningslagen (1986:223) 
KL Kommunallagen (2017:725) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
SL Skollagen (2010:800) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
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LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
DOS Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) 
–  Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 
– Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
PMFS Polismyndighetens författningssamling (2019:2) 
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A. SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

A.1 
Myndighetsprövning av begäran om utlämnande av  
allmänna handlingar 

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

Utbildningschef 
 

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

OSL 10 kap. 14 § Utbildningschef 

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

 Utbildningschef 

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

OSL 25 kap. 7 §  Utbildningschef 

A.5 
Beslut att inte lämna ut sekretessbelagd handling i som begärts ut av annan 
myndighet, hälso- och sjukvård i enlighet med de syften som nämns i lagen 
 

OSL 10 kap. 16-26 §§ OSL 25 kap. 12 § 
  

Verksamhetschef elevhälsan 
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B. DOMSTOLSÄRENDEN 
 

  

B.1 
Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra  
myndigheter och vid förrättningar 

 Utbildningschef  
UN:s ordförande  

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

FL 27 § Delegat i det överprövade beslutet 
 
 

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

FL 24 §  UN:s nämndsekreterare 
 
 

B.4 
Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagade beslut   

 Utbildningschef 

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

FL 22 § Utbildningschef  

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

FL 29 § Utbildningschef  

 
 

C. FÖRVALTNING 
 

  

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

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

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

 Utbildningschef 
 

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

 Utbildningschef  
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D. ALLMÄNNA ÄRENDEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

D.1 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ledamöter  

 UN:s ordförande 

D.2 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ordförande  

 UN:s vice ordförande 

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

 UN:s ordförande 

D.4 
Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kronor     

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

D.7 
Skadestånd upp till ett halvt prisbasbelopp 

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

D.8 
Beslut i fråga om att ingå avtal avseende samarbete med extern part under 
förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

 Utbildningschef 
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E. INKÖP OCH UPPHANDLING 
 

  

E.1 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor 
och tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 
 

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

 

LOU  
 
 
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas  
av utbildningsnämnden. 
 
Budgetansvarig chef 

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

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

 

LOU  
 
 
 
Budgetansvarig chef 
 
Budgetansvarig chef 

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

LOU Utbildningschef  

E.4  
Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral. 

LOU Upphandlingsstrateg 

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

LOU Budgetansvarig chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 
 

  

2.1 
Beslut i fråga om att en person som saknar lärarlegitimation och behörighet 
ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader 

2 kap. 19 § Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

 
5 kap. Trygghet och studiero 
 

  

5.1 
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna. 

5 kap. 17 §  Rektor 

5.2 
Avstängning av elev från praktik. 

5 kap. 19 § Rektor 

 
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
 

  

6.1 
Upprätta likabehandlingsplan 

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

Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

6.2 
Skyldighet att anmäla till huvudmannen. Utreda omständigheter kring uppgivna 
kränkningar och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

6 kap. 10 § första stycket Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

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

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

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 
 

  

7.1 
Mottagande i grundsärskolan. 

7 kap. 5 § Verksamhetschef särskola 

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

7 kap. 5 b § Verksamhetschef särskola 

7.3 
Mottagande på försök i grundskola eller grundsärskola.  

7 kap. 8 § Verksamhetschef särskola 

7.4 
Integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola. 

7 kap. 9 § Rektor skola och 
Verksamhetschef särskola i 
förening 

7.5 
Prövning av om ett barn ska börja fullgöra skolplikten först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år. 

7 kap. 10 § Utbildningschef 

7.6 
Tidigare skolstart 

7 kap. 11§ Rektor skola 

7.7 
Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.               

7 kap. 13 § Utbildningschef 

7.8 
Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten. 

7 kap. 14 § Utbildningschef 

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

7 kap. 15 § Utbildningschef 

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

7 kap. 15 § Verksamhetschef särskola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
8 kap. Förskolan 
 

  

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

8 kap. 5 §  
 

Rektor förskola 
 

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

8 kap. 5 §  
 

Administrativ chef 

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

8 kap. 6 § Administrativ chef 

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

8 kap 6 § Administrativ chef 

8.5 
Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – kommunal förskola 

8 kap. 7 §,  
14 § andra stycket 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

8.6 
Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – fristående förskola 

8 kap. 7 §,  
14 § 2.a stycket 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

8.7 
Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns förskola.  

8 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

8.8 
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Knivsta 
kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har 
särskilda skäl att gå i den kommunens förskola. 

8 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

8.9 
Fatta beslut om att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns 
förskola, om barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om 
bidraget lämnas. 

8 kap. 17 § Verksamhetschef elevhälsan 
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8.10 
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskola. 
 

8 kap. 22 §  Administrativ chef 

8.11 
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskola för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd– tilläggsbelopp 

8 kap. 23 § Verksamhetschef elevhälsan 

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

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Förskoleklassen 
 

  

9.1 
Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns 
förskoleklass. 

9 kap. 13 § första stycket Rektor skola 

9.2 
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Knivsta 
kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har 
särskilda skäl att gå i den kommunens förskoleklass. 

9 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

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

Rektor skola 

9.4 
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för barn som 
Knivsta kommun har mottagit i sin förskoleklass på frivillig grund ska 
bestämmas efter andra grunder än de som den andra kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna förskoleklassen. 

9 kap. 16 § andra stycket andra meningen Administrativ chef 

9.5 
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns förskoleklass, om eleven 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. 

9 kap. 16 § andra stycket tredje meningen Verksamhetschef elevhälsan 

9.6 
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass – tilläggsbelopp 

9 kap. 19 § Verksamhetschef elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
10 kap. Grundskolan 
 

  

10.1 
Ta emot en elev från en annan kommun, om eleven med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns 
grundskola. 

10 kap. 25 § Rektor skola 

10.2 
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Knivsta 
kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden 
har särskilda skäl att gå i den kommunens grundskola. 

10 kap. 25 § Administrativ chef 

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

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

Rektor skola 

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

10 kap. 30 § andra stycket punkten 2 Rektor skola 

10.5 
Beslut i fråga om beviljande av skolskjuts i de fall beviljandet har skett med 
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller någon annan särskild omständighet. 

10 kap. 32 § Skolskjutssamordnare 

10.6 
Beslut i fråga om avslag på ansökan om skolskjuts i de fall avslaget har skett 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

10 kap. 32 §  Skolskjutssamordnare 

10.7 
Beslut i fråga om att bevilja skolskjuts för en elev som med hänsyn till 
personliga förhållanden går i en annan kommuns 
grundskola och som på grund av skolgången måste övernatta i 
den kommunen. 

10 kap. 33 § Skolskjutssamordnare 
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10.8 
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns grundskola, om eleven 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. 

10 kap. 34 § andra stycket tredje 
meningen 

Verksamhetschef elevhälsan 

10.9 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola – tilläggsbelopp 

10 kap. 37 § Verksamhetschef elevhälsan 

 
11 kap. Grundsärskolan 
 

  

11.1 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundsärskola – tilläggsbelopp 

11 kap. 36 § 
 

Verksamhetschef elevhälsan  
 

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

11 kap. 8 § Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
14 kap. Fritidshemmet 
 

  

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

14 kap. 5 § Administrativ chef 

14.2 
Erbjuda utbildning i fritidshem om eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. 

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

14.3 
Erbjuda fritidshem från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år om 
eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant 
särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. 

14 kap. 7 § Rektor skola 

14.4 
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns fritidshem, om eleven 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. 

14 kap. 14 § andra stycket andra 
meningen 

Verksamhetschef elevhälsan 

14.5 
Lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem – tilläggsbelopp 

14 kap. 15 § Verksamhetschef elevhälsan 

14.6 
Upphörande av plats på fritidshem på grund av obetalda avgifter.  

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
 

  

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

15 kap. 32 § Administrativ chef 

 
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 
 

  

16.1 
Avge yttrande till annan kommun där en elev från Knivsta kommun har ansökt 
om plats vid nationellt program. 

16 kap. 48 § Administrativ chef 

16.2 
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som den 
kommunen har mottagit på ett nationellt program ska bestämmas till ett annat 
belopp än den kommunens självkostnad för utbildningen.  

16 kap. 51 § första stycket Administrativ chef 

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

16 kap. 52 § Administrativ chef 

 
17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan 
 

  

17.1 
Förlänga preparandutbildning till två år. 

17 kap. 5 § Rektor skola 

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

17 kap. 6 § Rektor skola 

17.3 
Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram 

17 kap. 7 § Rektor skola 

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

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

17 kap. 16 § Verksamhetschef särskola 

17.6 
Ta emot behöriga sökande som inte hör hemma i Knivsta kommun eller 
samverkansområdet för utbildningen till programinriktat val eller 
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever. 

17 kap. 19 § Rektor skola 

17.7 
Ta emot ungdomar från andra kommuner till preparandutbildning, 
yrkesintroduktion och programinriktat val som inte har utformats för en grupp 
elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion. 

17 kap. 21 § Rektor skola 

17.8 
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som 
Knivsta kommun har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett 
annat belopp än vad hemkommunen själv har för sådan utbildning. 

17 kap. 22 § Administrativ chef 

17.9 
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som den 
kommunen har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett annat 
belopp än vad Knivsta kommun själv har för sådan utbildning. 

17 kap. 22 § Administrativ chef 

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

17 kap. 29 § Administrativ chef 

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

17 kap. 31 § Administrativ chef 

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

17 kap. 36 § Administrativ chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 
 

  

18.1 Pröva frågan om sökande tillhör målgruppen 18 kap 5 § Verksamhetschef särskola 
18.2 Besluta att eleven inte tillhör målgruppen 18 kap 7 § Verksamhetschef särskola 
 
19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan 
 

  

19.1 
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Knivsta 
kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden 
har särskilda skäl att gå i den kommunens gymnasiesärskola. 

19 kap. 13 § Verksamhetschef särskola 

19.2 
Tillämpa interkommunal ersättning avseende särskolan. 

19 kap. 22 § första stycket Administrativ chef 

19.3 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – grundbelopp. 

19 kap. 45-46 § Verksamhetschef elevhälsan 

19.4 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – tilläggsbelopp. 

19 kap. 47 § Verksamhetschef elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
20 kap. Kommunal vuxenutbildning  
 

  

20.1 
Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk 
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller 
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kommunens anskaffningskostnad. 

20 kap. 7 § andra stycket Rektor skola 

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

20 kap. 9 § andra stycket Rektor skola 

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

20 kap. 9 § tredje stycket Rektor skola 

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

20 kap. 13 § Rektor skola 

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

20 kap. 14 § Rektor skola 

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

20 kap. 21 § Rektor skola 

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

20 kap. 22 § Rektor skola 

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

20 kap. 23 § Rektor skola 

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

20 kap 33 § Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
21 kap. Särskild utbildning för vuxna 
 

  

21.1 
Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk 
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller 
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kommunens 
anskaffningskostnad. 

21 kap. 6 § Rektor skola 

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

21 kap. 7 § första stycket Rektor skola 

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

21 kap. 7 § andra stycket Rektor skola 

21.4 
Besluta att anta en sökande till särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § tredje stycket Rektor skola 

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

21 kap. 9 § andra stycket Rektor skola 

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

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

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
23 kap. Entreprenad och samverkan 
 

  

23.1 
Sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter 
inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (entreprenad). 

23 kap. 1 § Skolchef 

 
24 kap. Särskilda utbildningsformer 
 

  

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

24 kap. 23 § Utbildningschef 

24.2  
Återkallande av medgivande att fullfölja skolplikten på annat sätt. 

24 kap. 24 § Utbildningschef 

 
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet 
 

  

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

25 kap. 13 § Verksamhetschef elevhälsan 
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G. SKOLFÖRORDNINGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Grundskolan 
 

  

G.9.1 
Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. 

9 kap. 4 § Verksamhetschef grundskola  

G.9.2 
Besluta om vilka språkval som ska erbjudas. 

9 kap. 5 § Rektor skola 

 
H. PERSONAL OCH ADMINISTRATION 

 

  

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

 Utbildningschef 

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

  

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

14 § 
MSBFS 2020:3 och MSBFS 2020:4 

Administrativ chef 

J. INFORMATIONSHANTERING OCH ALLMÄNNA 
HANDLINGAR 

  

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

12 § DOS-lagen Utbildningschef 
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K. SÄKERHET OCH BEREDSKAP   
            Säkerhetsskyddslagen   
K. 1 
Beslut om placering i säkerhetsklass och ansökan om registerkontroll* 

5 kap. 8, 15 §§ 
säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 

Utbildningschef 

K. 2 
Beslut om säkerhetsskyddsavtal* 

2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) 

Utbildningschef 

K. 3 
Beslut om att fastställa säkerhetsskyddsanalys och 
säkerhetsskyddsplan* 

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

*Beslutet anmäls ej. 
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 
Administrativ chef 

Tjänsteskrivelse 
2020-12-01 

Diarienummer 
UN-2020/391 

   
 

Utbildningsnämnden 

Tillfällig förändring i regelverket om uppsägningstid för plats i 
förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem 
 
Förslag till beslut 

1. När vårdnadshavare meddelar uppsägning av plats i förskola, annan pedagogisk 
verksamhet eller fritidshem på grund av arbetslöshet är uppsägningstiden två 
månader, och avgift betalas den första månaden av uppsägningstiden. 
Den andra månaden i uppsägningstiden blir avgiftsfri för vårdnadshavaren. 

2. Beslutet ska gälla perioden 8 december 2020–30 juni 2021. 
3. Ersättningen till förskolor och pedagogisk omsorg påverkas inte. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet beskriver en tillfällig förändring av avgiften vid uppsägning av plats vid förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem under Corona-pandemin. Förändringen innebär att den 
andra månaden blir avgiftsfri vid uppsägning av plats. 
 
Bakgrund 
Som en följd av corona-pandemin finns det vårdnadshavare som blir arbetslösa med 
omedelbar verkan. De hamnar i en svår ekonomisk situation och kan då välja att säga upp 
sitt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.  
 
Enligt nuvarande regelverk är uppsägningstiden två månader och avgift ska betalas under 
denna uppsägningstid. 
 
För att underlätta för familjer som hamnar i en svår ekonomisk situation bör vårdnadshavare 
som meddelar uppsägning på grund av arbetslöshet betala enbart för den månad då platsen 
sägs upp. Den andra månaden undantas och ingen faktura skickas ut men barnet kan också 
denna månad vara kvar i verksamheten.  
 
Beslutet innebär ingen förändring av ersättningen till förskolor och pedagogisk omsorg. De 
får liksom tidigare ersättning för båda månaderna under uppsägningstiden. 
 
Ett ordförandebeslut med samma innehåll som i ärendet har gällt under perioden 16 april-30 
juni 2020. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Tre delar kan vägas in i beslutet: 

- Möjligheten att stötta familjer i en pressad situation på grund av arbetslöshet 
- Upprätthållande av samma omfattning av barnomsorg som innan (och efter) 

pandemin 
- En tillfälligt minskad intäkt  

Under våren, sommaren och hösten 2020 har uppsägningarna av plats kopplade till 
pandemin inte varit omfattande. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

 

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

Beslutet påverkar barn indirekt. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ja. 
 
 
 
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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Hans Åhnberg 
Utbildningschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-23 

Diarienummer 
UN-2020/74 

   
 

Utbildningsnämnden 

Svar på motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-11-10 till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både Socialnämnden och Utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår i sin motion daterad 2020-01-30 en handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck i socialnämndens och utbildningsnämndens alla verksamheter. 
Utbildningsnämnden delar motionärernas uppfattning om att mäns våld mot kvinnor inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Såväl kunskap kring 
området för samtliga medarbetare som ett strukturerat arbete för att förebygga förekomsten 
av ovanstående är av största vikt. 
 
Inom ramen för förskolan och skolans arbete utifrån skollagen, barnkonventionen och 
enheternas likabehandlingsarbete sker ett kontinuerligt arbete med att såväl förebygga våld 
som att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Agenda 2030, vilken utgör en grund 
för nämndens arbete anger även den en tydlig inriktning för verksamheten. Det är varje 
enskild medarbetares skyldighet att se och följa varje barns mående. Likaså finns en 
självklar skyldighet att larma socialtjänsten vid misstanke om att något inte står rätt till. Ett 
utvecklingsarbete kring ökat samarbete mellan socialtjänst och förskola/skola är initierat 
under hösten 2020 och syftar till att ytterligare stärka arbetet kring barns rättigheter och 
möjligheter att få tillgång till rätt insats vid rätt tillfälle. Arbetet sker inom ramen för den lokala 
tjänsteledningen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) där även Region Uppsala ingår. 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret arbetat fram 
ett förslag till policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Arbetsmaterialet innehåller 
målområden som bland annat innebär att Knivsta kommun främjar goda och trygga boende-, 
och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri från våld. 
 
Utbildningsnämnden anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras 
inom ramen för ovanstående likabehandlingsplan, anmälningsrutin till socialtjänsten och 
policy för social hållbarhet i stället för att hanteras inom ramen för en särskild handlingsplan. 
Att tydligt samla olika frågor av den här karaktären i en redan existerande struktur underlättar 
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såväl arbetet för respektive enhet inom nämndens verksamhetsområde som en regelbunden 
uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Utbildningskontoret avser även att genomföra en riktad utbildningsinsats till samtliga 
medarbetare under 2021. 
 
Socialnämnden har lämnat ett eget yttrande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Denna tjänsteskrivelse leder inte till några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Chef elevhälsan 
Utbildningschef 
 

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

Barn har rätt till en trygg och utvecklande uppväxt vilket bland annat innebär goda och trygga 
boende-, och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri 
från våld. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Inom ramen för förskolan och skolans arbete utifrån skollagen, barnkonventionen och 
enheternas likabehandlingsarbete sker ett kontinuerligt arbete med att såväl förebygga våld 
som att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. 
 
 
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 



  

 

2020-01-30 

Motion  

Handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

 

Liberalerna i Knivsta vill säkerställa att det finns en kommungemensam 

handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK som skapar 

trygghet för de eller dem som är utsatta, d.v.s. barn, ungdomar och 

vuxna. 

 

Detta tydliggör för befolkningen, förvaltningen och tjänstemän samt all 

berörd personal hur vi arbetar på ett systematiskt sätt och samverkar i 

dessa frågor för att förebygga och skydda samt agera i de akuta fall som 

sker. 

 

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett 

allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt 

lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en 

samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck. Regeringen arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra och att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt 
till kroppslig integritet.  

Det är viktigt och en självklarhet att vi också i Knivsta ska ha en tydlig 

handlingsplan för att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

Vi vill därför att det upprättas ett kommungemensamt policydokument 

samt en handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK för 
all verksamhet inom Socialnämnden och Utbildningsnämnden. 

 

Lotta Wiström 

Anna Koskela-Lundén 

Liberalerna Knivsta 



Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Jonas Andrae Johansson 
Verksamhetschef grundskola 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-16 

Diarienummer 
UN-2020/186 

   
 

Utbildningsnämnden 

Svar på ledamotsinitiativ från Anna Koskela Lundén (L) – Kartlägg 
behovet av kompensatoriska insatser i skolan 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden anser initiativärendet besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndens sammanträde den 12 maj 2020 inkom ett initiativärende från Anna Koskela 
Lundén, Liberalerna, med syftet att ge förvaltningen i uppdrag att uppmana enheterna att 
göra en kartläggning av behovet för kompensatoriska utbildningsinsatser för alla elever, även 
i lägre åldrar. Vidare framgår att den pågående pandemin ställer ökade krav på skolans 
kompensatoriska uppdrag. 
 
Bakgrund 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Skolorna i Knivsta ska vara skolor där varje elev ges de bästa 
förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. I det arbetet 
genomför skolorna olika typer av kunskapskartläggningar i syfte att följa elevens utveckling. 
Utifrån dessa sätts sedan olika former av stödinsatser in när en elev inte utvecklas i riktning 
mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
Utöver den ledning och stimulans som alla elever behöver och har rätt att få i sitt lärande 
finns stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen och så 
kallat särskilt stöd. Detta är ett kontinuerligt pågående arbete i samtliga skolor.  
 
Centralt placerad specialpedagog följer tillsammans med verksamhetschef för grundskolan 
upp resultaten på aggregerad nivå och därefter följer analys tillsammans med såväl enskild 
rektor som med ledningsgrupp för förskolan som grundskolan.  
 
Förvaltningen delar Anna Koskela Lundéns uppfattning om att det är av största vikt att 
kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling, bland annat med olika kartläggningsmaterial 
som verktyg, för att kunna sätta in relevanta kompensatoriska stödinsatser så snart som 
möjligt. Förvaltningen bedömer att den kartläggning som efterfrågas i initiativärendet redan 
genomförs och en sammanställning bifogas ärendet. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Insatser enligt ovan har ej medfört några förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Bilaga Kunskapskartläggning 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

Hans Åhnberg 

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

Vi ser inte att barn påverkas av beslutet då verksamheterna redan genomför efterfrågade 
kunskapskartläggningar enligt bilagan. 
 
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 



Kunskapskartläggningar
Årskurs Svenska Matte Engelska SO NO

Fkl Bornholmstest Hitta matematiken

Hitta språket

1 Nationellt bedömningsstöd Nationellt bedömningsstöd

LegiLexi

2 Nationellt bedömningsstöd Nationellt bedömningsstöd

LegiLexi Diamant

DLS

3 NP NP

LegiLexi Nationellt bedömningsstöd

Diamant

4 DLS Diamant

5

6 NP NP NP

7 DLS vid behov

8

9 NP NP NP NP NP



Sida 1 av 2 

   
 

  
Handläggare 
Karin Carlsson 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-19 

Diarienummer 
UN-2020/117 

   

 
   
 

Utbildningsnämnden 
 
 
Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade 
för Utbildningsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen och rapportens åtgärdspunkter och 
utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i nämndens intern 
kontrollplan. 

 
2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplanen för 

utbildningsnämndens verksamheter 2020 är tillräcklig.  
 
Sammanfattning  
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för Utbildningsnämnden (UN 2020/117). 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Hans Åhnberg 
Utbildningschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Handläggare 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2020 
syftar till att visa en uppföljning av hur förvaltningen arbetar med dessa områden. 
Beslutet om att godkänna uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, 
utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej   
 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

Uppföljning av 
kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade 
för utbildningsnämnden 

 
 
 
Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2020 
UN 2020/117 
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Anmälan om delegationsbeslut  
 
Inledning  
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2020 identifierades fem 
kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för 
delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med 
anledning av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts.  
 
Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna 
delegationslistor under utvald period. 
 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Beslut 
kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att 
fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till 
utskott, ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens 
vägnar. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna 
laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten 
skall redovisas i nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av 
besluten. Invånaren har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet. 
 
Metod  
Vid tre tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet. 
Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts 
mot delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort 
inom skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet. 
 
Resultat 

Nämnd  
Antal 
stickprov 

Antal ärenden 
anmält till nämnd 

Antal ärenden anmält 
till nämnd i skälig tid 

Antal hänvisningar till 
delegationspunkt i beslut 

UN- maj 1 1 1 1 
UN- juli 3 3 3 1 
UN- aug/sep 2 2 2 2 

  
För utbildningsnämnden granskades ett stickprov i maj, tre stycken i juli och två stycken för 
augusti/september. Vid de alla stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd och i skälig 
tid och vid ett tillfälle saknade två beslut hänvisning till delegationspunkten, vilket är en mindre 
avvikelse. 
 
Analys och slutsatser  
Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning bedöms fungera 
tillfredsställande.  
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive nämnd.  
Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas. 
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Arbetsmiljö  
 
Inledning  
Inför framtagandet av Utbildningsnämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var 
hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke 
välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. 
Med anledning av det har denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens verksamheter 
genomförts. Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 
 
Bakgrund  
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun 
har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till 
biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa 
nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.1 
 
Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 
förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 
reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 
återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en 
så kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) 
 där exempelvis utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid 
arbetsplatsträffar finns. Övriga insatser som stödjer kommunen i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och 
MedarbetarPulsen.5 Den här uppföljningen gör nedslag i verksamheternas arbete i KIA och 
MedarbetarPulsen, eftersom dessa system tillsammans täcker in både det fysiska och 
psykosociala arbetsmiljöarbetet. Utöver detta redovisas statistik för sjukfrånvaro och 
personalomsättning. 
 
Knivsta kommun har ett kommunövergripande mål om att sjukfrånvaron ska understiga 6,0 %. 
Nivån på kommunens totala sjukfrånvaro låg 2019 på 6,9 procent. Förhoppningen är att 
sjukfrånvaron ska minska, samt stabiliseras på en nivå som bedöms vara relevant för 
verksamheten.6  
 
Personalomsättning handlar om medarbetares rörlighet. Knivsta kommuns ambition är att 
medarbetare ska välja sin arbetsplats varje dag och att alla ska känna sig viktiga och delaktiga i 
kommunens samhällsviktiga verksamhet. För 2019 var det sammanlagda måttet för kommunens 
personalomsättning 19,5 procent, vilket var en minskning med fyra procent från 2018. 
Kommunen utgår från Nyckeltalsinstitutets7 definition av personalomsättning, vilken innebär att 
vi söker ut det 

                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, daterat 2019-05-06, se 
arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete för mer information om arbetsmiljöansvaret.  
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den senaste 
sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.  
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön.  
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom hälsoområdet.  
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019.  
6 Ibid.  
7 För mer information se: http://nyckeltal.se/nyckeltalsportalen/.  

http://nyckeltal.se/nyckeltalsportalen/
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lägsta antalet månadsanställda medarbetare som börjat eller slutat under året. Detta tal divideras 
med antalet anställda vid årtalets början.8  
 
MedarbetarPulsen är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg som implementerades i kommunen 
2018. Resultatet från MedarbetarPulsen ska analyseras av verksamheternas medarbetare under 
ledning av chef och handlingsplaner ska tas fram, vilka sedan kontinuerligt kan följas upp med 
nya mätningar. Minst två gånger per år sker en mätning av kommunens alla verksamheter, där en 
av dessa mätningar sker för samtliga på hösten och den andra mätningen sker på våren då det bäst 
passar verksamheten. Utöver dessa mätningar kan verksamheterna själva välja om ytterligare 
mätning behövs.9 
 
KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och 
risker i arbetsmiljön. Systemet utgör också ett stöd vid skyddsronder, eftersom det möjliggör 
genomförande av riskhantering. Det är viktigt att arbeta systematiskt för att minska tillbud och 
olycksfall i arbetet. KIA stödjer i att skapa en överblick i de händelser som sker, samt i att se vilka 
mönster som eventuellt behöver åtgärdas. KIA implementerades i kommunen under 2017.10  
 
Metod  
Följande metoder har använts:  

• Redovisning av sjukfrånvaro och personalomsättning.  
• Genomgång av statistik kring arbetsmiljö, hämtat från KIA och MedarbetarPulsen, samt 

kontroll om analyser är genomförda på enhetsnivå utifrån MedarbetarPulsen.  
 
Resultat 

 
*Här redovisas andelen organisatoriska enheter som gjort MedarbetarPulsen.  
**Kategorin övrigt består av Sjögrenska gymnasiet, Vuxenutbildningen, Elevhälsan och den Administrativa enheten. 
***Status för de KIA-rapporter som anmäldes under första halvåret av 2020 är inhämtad under oktober 2020. 
 
Samtliga förskolor ligger över det kommunövergripande målet om en sjukfrånvaro under 6 %. 
Förskolan Västra Ängby hade lägst sjukfrånvaro på 6,8 %. Alla grundskolor utom 
Adolfsbergsskolan hade också en sjukfrånvaro över 6 %. Adolfsbergsskolan hade en sjukfrånvaro 
på 5 %. Vid kategori övrigt låg samtliga enheter utom Elevhälsan under 6 % sjukfrånvaro. 
Elevhälsan hade en sjukfrånvaro på 7,3 %.  
 
Analys och slutsatser  
Generellt har sjukfrånvaron varit relativt hög vid utbildningsnämndens verksamheter under första 
halvåret av 2020 och de flesta enheter har haft en sjukfrånvaro över det kommunövergripande 
målet på 6 %. Det är rimligt att anta att sjukfrånvaron i stor utsträckning har påverkats av 

                                                           
8 Knivsta kommun Personalbokslut 2019.  
9 Ibid.  
10 Ibid.  

Utbildningsnämndens verksamheter: Förskola Grundskola Övrigt** Medelvärde 
UN

Medelvärde 
Knivsta kommun

Sjukfrånvaro första halvåret 2020: 12,8% 7,4% 5,0% 9,8% 8,7%
Personalomsättning första halvåret 2020: 2,5% 5,4% 2,3% 5,0% 7,6%
Genomförd MedarbetarPuls 2019:* 100% 100% 100% 100% 100%

Utbildningsnämndens verksamheter: Förskola Grundskola Övrigt** Antal UN
Antal Knivsta 

kommun
Antal medarbetare första halvåret 2020: 196 330 49 575 1076
Antal rapporter i KIA första halvåret 2020: 16 26 0 42 79
Varav status:***                 Rapporterad: 8 26 0 34 53
                                           Klar: 8 2 0 10 28
                                           Förfallen: 8 1 0 9 13
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coronapandemin, då de flesta medarbetare inom nämndens verksamhetsområde inte har kunnat 
arbeta hemifrån vid förkylningssymtom etc. Det finns dock stora skillnader mellan olika enheter 
inom både förskola och grundskola.  
 
I jämförelse med resten av kommunen har verksamheterna haft en relativt låg personalomsättning 
på 5 %, då Knivsta kommun totalt hade en personalomsättning på 7,6 % under samma period.  
 
Samtliga enheter har gjort MedarbetarPulsen under 2019. Uppgifter finns om att flertalet enheter 
har arbetat med en handlingsplan kopplad till MedarbetarPulsen. Uppgifterna är dock inte 
registrerade i systemet korrekt för alla enheter och därför kan inga siffror redovisas. 
 
Vid flera förskolor och samtliga enheter inom kategorin övrigt har ingen KIA registrerats under 
första halvåret av 2020.11 Detta kan innebära att kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för 
när och hur KIA ska användas vid dessa enheter. Vid grundskolorna finns det däremot KIA-
anmälningar vid nästan alla enheter och totalt 26 registrerade anmälningar. 
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Följande åtgärdspunkter och utvecklingsområden har identifierats. Utbildningsnämndens 
verksamheter ska:  
 

• Analysera orsakerna till den höga sjukfrånvaron vid för- och grundskolorna.  
Sjukfrånvaron har rimligen ett samband med coronapandemin, vilken ingen visste skulle 
drabba Knivsta såväl som resten av landet och världen då det kommunövergripande målet 
på 6 % sattes för sjukfrånvaron. Varken förskolan eller grundskolans medarbetare har haft  
någon större möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin, vilket kan bidra till hög 
sjukfrånvaro. Däremot finns det stora skillnader mellan olika enheter inom både för- och 
grundskolorna och dessa skillnader bör analyseras.    

• Kontrollera att det arbete som medarbetarna lägger ner på MedarbetarPulsen registreras 
rätt i systemet, för att denna mätning ska kunna nyttjas fullt ut och följas upp ordentligt. 
 

• Öka kunskapen om KIA hos medarbetarna på de enheter där KIA inte används.  
  

                                                           
11 Kategorin övrigt består av Sjögrenska gymnasiet, Vuxenutbildningen, Elevhälsan och den Administrativa enheten. 
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Bisysslor 
 
Inledning  
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 
Inför framtagandet av Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var hög 
för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande 
verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i 
förlängningen till uteblivna intäkter. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens 
kontroll av bisysslor genomförts. Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt 
efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade till bisysslor 
 
Bakgrund 
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 
bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 
huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 
ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 
angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 
i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c 12 och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §13.  
För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 
kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 
förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB14. 
Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 
aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 
LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 
sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 
att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 
att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 
och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 
föregås  av  förhandling  enligt  Lag  (1976:580)  om  medbestämmande  i  arbetslivet  (MBL)  §§  
11‐14. 15  
 
En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 
bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 
om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.16 
I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 
offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 
har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat17 Det finns också uppgifter som 
tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 

                                                           
12 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
13 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta).  
14 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
15 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
16 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 20181219 antagna av 
personalnämnden. 
17 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S10. 
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då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 
kommunalt bolag.18 
 
Metod 
En genomgång har gjorts av informationen riktad till medarbetare i Knivsta kommun samt 
informations-och utbildningsmaterial riktat till chefer i kommunen. En enkätundersökning riktad 
till chefer gjordes med frågeställning utifrån chefens kännedom om bestämmelserna och Knivsta 
kommuns rutiner för att hantera frågan om bisyssla. 
 
Utgångspunkt för den interna kontrollen är att 

- undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor 
- beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor. 

 
Resultat  
Knivsta kommun har en information framtagen 26 juni 2020 Tillämpning av regler gällande 
bisyssla i Knivsta kommun som tillsammans med anmälningsblankett hänvisar till AB § 8 och 
LOA och beskriver tillämpningen av bestämmelsen inom Knivsta kommun. Till rutinen hör en 
anmälningsblankett som avser bestämmelserna i AB och LOA. Blanketten innehåller också en del 
som avser utrymme för arbetsgivarens bedömning i medges och förbjuds samt motivering. 
Dokumentet och anmälningsblanketten publiceras på intranätet tillsammans med en 
informationstext. 19 I Knivsta kommun finns en modell för medarbetarsamtal, ett regelbundet, 
förberett och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet är ett av flera tillfällen 
som medarbetare har skyldighet att informera sin chef om en bisyssla. 20 

En enkät skickades till samtliga kommunens chefer i augusti 2020. Svarsprocenten för enkäten 
uppgår till 42.5% för kommunen totalt. I enkäten ställdes frågor om chefernas kännedom om de 
bestämmelser som reglerar bisysslor samt hur de beskriver att de följer kommunens rutiner för 
bisyssla. Av svaren framgår att samtliga chefer som besvarat enkäten bedömer att de känner till, 
eller till viss del känner till bestämmelserna om bisyssla i AB, det gäller samma på 
Utbildningsnämndens verksamheter, som kommunen i stort. På frågan om de känner till 
bestämmelserna i LOA framkommer att ca 10% av cheferna inte alls känner till de 
bestämmelserna, medan ca 48% känner till dem till viss del och ca 42% känner väl till 
bestämmelserna för kommunen totalt. På Utbildningsnämndens verksamheter känner samtliga 
svarande chefer till viss del, eller väl till bestämmelserna om bisysslor i LOA. 

I förhållande till följsamhet av rutinen där frågan om bisyssla har varit uppe i något av de samtal 
chefen haft med sina medarbetare det senaste året, tex. på MedarbetarDialog eller i andra samtal 
har totalt 21% av de svarande cheferna inte haft samtalsämnet uppe alls, medan 79% av cheferna 
haft samtalsämnet uppe med samtliga eller med några medarbetare. För Utbildningsnämndens 
verksamheter är resultatet i stort sett samstämmigt med resultatet för kommunen i stort. Frågan 
kompletterades med fritextsvar om varför man inte haft ämnet bisysslor uppe i samtal med 
medarbetarna. De svar som inkommit på Utbildningsnämndens verksamheter är att den tillfrågade 
chefen är nyanställd och därför inte hunnit ha den typ av samtal med medarbetarna som 
efterfrågas. 

På frågan om chefen skickat  in bisysslablanketten till HR för arkivering samt registrerat bisysslan 
för sina medarbetare i Winlas är resultatet för kommunen totalt att 12% har skickat in blanketten 

                                                           
18 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S55. 
19http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Rekrytering%20och%20anst%C3%A4llning/Bisyssla. 
(201112) 
20 http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Arbetsmilj%C3%B6/MedarbetarDialog (201112) 

http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Arbetsmilj%C3%B6/MedarbetarDialog
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för arkivering och registrerat i Winlas medan 30% har planerat in arbetsmomentet. Resterande 
58% har uppgett ”annat” och kompletterat med fritextsvar. På Utbildningsnämndens verksamheter 
har 11% av cheferna skickat in blanketten och registrerat i Winlas medan lika stor andel, 11% har 
planerat att göra det. Resterande 78% har uppgett ” annat” som svar och kompletterat med 
fritextsvar. I fritextsvaren framkommer att man planerat att hålla medarbetarsamtal senare på året, 
och planerar att rapportera in svar utifrån samtal då, att ingen anställd har någon bisyssla, eller att 
man själv är nyanställd. 
 
Sammanfattande analys 
Av utredningen framkommer att kommunövergripande information, riktad till både medarbetare 
och chefer har publicerats, tillsammans med en blankett för anmälan av bisyssla och en 
fördjupning av tillämpning av regelverk i kommunen. Chefer ska enligt rutinen rapportera in 
anmälda bisysslor i enlighet med rutinen i kommunens system Winlas. Enkäten för 
Utbildningsnämndens verksamheter visar att cheferna på Utbildningsnämndens verksamheter har 
kännedom om bestämmelserna för bisyssla. Chefens kännedom, behöver inte inkludera att 
bestämmelserna är lika tydliga för medarbetarna och där är den information som publiceras på 
intranätet viktig tillsammans med dialog mellan chef och medarbetare. Samtidigt framgår att 
nyanställda chefer inte i lika stor utsträckning som kollegor med längre tid i organisationen har en 
sämre bild av förekomst av bisysslor hos medarbetarna. Det är därför viktigt för kontinuitet och 
informationsöverföring att uppgifter om bisyssla dokumenteras och registreras. På 
Utbildningsnämndens verksamheter är det en majoritet av cheferna som inte genomfört 
arbetsmomentet, men planerat in det senare.  
 
Utgångspunkt för den interna kontrollen var att 

- undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor 
- beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

 
Sammanfattningsvis för Utbildningsnämndens verksamheter blir bedömningen att efterlevnaden 
av rutiner och regler kopplade till bisysslor inte är tillräcklig, då arbetsgivaren av olika skäl inte 
har stämt av bisysslor, tagit in uppgifter och rapporterat detta i Winlas. Då detta inte gjorts, är inte 
kommunens kontroll av anställdas bisysslor tillräcklig. Även om gemensam information om 
bisysslor finns, så finns inte riktlinjer, rutiner eller arbetssätt beskrivna som sammanhåller det 
arbetsrättsliga perspektivet, med perspektivet utifrån att motverka jäv och korruption. En balans är 
nödvändig mellan å ena sidan tillit och kontroll, där rutinerna behöver ta hänsyn till den enskilde 
medarbetarens integritet och arbetsgivarens behov av kontroll av de anställdas bisysslor å andra 
sidan. 
 
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
Följande utvecklingsområde har identifierats:  
Utbildningsnämndens verksamheter behöver fortsatt verka för att skyldigheten att rapportera in 
bisysslor är känd både hos medarbetare och chefer samt för en god efterlevnad av rutiner och 
regler kopplade till bisysslor. 
 
Följande åtgärdspunkt har identifierats:  
Utbildningsnämndens verksamheter behöver säkerställa att tillräckliga rutiner gällande kontroll av 
anställdas bisysslor, särskilt till identifierade riskområden, finns så att chefer eller medarbetares 
bisysslor inte riskerar att skada förtroendet för kommunen. 
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Ekonomisk förvaltning 
 
Inledning  
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2020 identifierades fem 
kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den ekonomiska 
förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli allvarliga. 
Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning genomförts.  
 
Kontrollmoment: Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler efterlevs korrekt, att 
riktlinjer för resor i tjänsten är kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är rätt 
konterade. 
 
Kontrollmoment har under årets justerats till att kontrollera korrekt attest vid representation, att 
utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt 
kontering.  
 
Bakgrund  
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. 
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig 
redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
 
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en 
förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna.  
 
Metod  
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd. 
 
Resultat  

Kontroll Antal 
stickprov 

Utbildningsnämnden 

Korrekt attest vid 
representation  

3 Ingen avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 3 Ingen avvikelse 
Rätt kontering 5 Ingen avvikelse 

 
Analys och slutsatser  
Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande.  
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
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Upphandling och inköp  
 
Inledning  
Inför framtagandet av Utbildningsnämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var 
hög för att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 
styrdokument. Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)21 
och att kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot 
allmänheten, samt att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och 
tappar förtroende i sina relationer med leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning 
av nämndens arbete med upphandling och inköp genomförts. Kontrollmoment: Kontroll av 
avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.  
 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på 
marknaden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig 
upphandling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om 
offentlig upphandling (LOU)22, lagen om valfrihetssystem (LOV)23, lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF)24 samt lagen om upphandling av koncessioner.25 Grundläggande 
principer för offentlig upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, 
proportionalitet och transparens.  
 
Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 
antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 
överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 
LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 
ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på 
ramavtalet för att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  
 
Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 
upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på 
vilken typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som 
avgör vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.26 
 
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 
styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 
upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. 
Enligt riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att 
främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 
 
Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt 
LOU, samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen 
följer gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av 
högre priser men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar 
                                                           
21 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.  
22 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.  
23 Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  
24 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.  
25 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.  
26 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets webbplats.  
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förtroende gentemot en leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har 
den här uppföljningen av varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  
 
Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 
analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr 
som inkommit under 2020 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 
eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  
 
Resultat  

Utbildningsnämndens verksamheter Förskola Grundskola Övrigt* Antal UN 

Antal 
Knivsta 

kommun 

Kraven är uppfyllda 0 5 2 7 35 
Upphandling/inkpet uppfyller kraven genom 
avtalstrohet 0 5 2 7 35 
Upphandling/inköpet uppfyller kraven genom lag eller 
kommunens styrdokument 0 0 0 0 0 

Kraven är inte uppfyllda 0 1  1 15 

Upphandlingen/inköpet bryter mot avtalstrohet 0 0 0 0 0 
Upphandlingen/inköpet bryter mot lag eller 
kommunens styrdokument 0 1 0 0 15 

*Kategorin övrigt består av Sjögrenska gymnasiet, Vuxenutbildningen, Elevhälsan och den Administrativa enheten. 

 
Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 9 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. 
Den fakturan uppfyller inte dessa krav på grund av: 

• Det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts.27 
 

 Förskolan hade inga upphandlingspliktiga fakturor för 2020 då stickproven utfördes.  
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Följande utvecklingsområde har identifierats:  

• Utbildningsnämndens verksamheter behöver arbeta för att samtliga inköp och 
upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdokument eller genom 
avtalstrohet.  

 
 

                                                           
27 Det finns varken någon dokumentation i ärendehanteringssystem Public 360 eller i Upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Det finns 
heller inga avtal i avtalskatalogen. 
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Utbildningsnämnden 

Intern kontrollplan för Utbildningsnämnden 2021   
 
Förslag till beslut 
 
1. Utbildningsnämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 2021 
2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2021 är Skolplikt och det kommunala 
aktivitetsansvaret under Covid 19-pandemin och Nämndens vårdgivaransvar. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för internkontroll avseende kvalitet ska 
nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Internkontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av Utbildningsnämndens presidium i 
samarbete med förvaltningen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Huvudmän/rektorer i tillsynsplanen 
 
 
 
Hans Åhnberg 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Utbildningsnämndens internkontrollplan för 2021 syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och 
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
utbildningsnämndens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan 
handlar om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till 
en hög kvalitet i verksamheterna. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

 

 

Intern kontrollplan 2021 för 
Utbildningsnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Utbildningsnämnden  
December 2020 
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Intern kontroll i Knivsta kommun 

En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 

ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 

efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 

kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern 

kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 

att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 

utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 

kommunen. 
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Intern kontrollplan 

Riskmatris 
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  Sannolikhet 

 

Kritisk Totalt: 7 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att 
det helt enkelt inte får hända  

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande 
av berörda personer (internt och 
externt) 

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att 
fel kan uppstå 

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

Mindre sannolik - Risken är mycket 
liten för att fel kan uppstå 

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 

 

 

Kontrollområde Risk Riskvärde 

Ekonomisk förvaltning 1  Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12 

Upphandling och inköp 2  Att kommunens inköp och upphandlingar inte 
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 
styrdokument. 

12 

Bisysslor 3  Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i 
Knivsta kommun. 

12 

Anmälan av 
delegationsbeslut 

4  Att beslut inte fattas inom ramen för gällande 
delegationsordning. 

12 

Arbetsmiljö 5  Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och 
kvaliteten i kommunens verksamheter. 

12 

Skolplikt och det kommunala 
aktivitetsansvaret under 
Covid 19-pandemin 

6  Att kommunens elever inte får den utbildning/insats 
de har rätt till, utifrån rådande läge. 

16 

Nämndens vårdgivaransvar 7  Att nämnden/huvudmannen inte säkerställer sitt 
vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen 

12 

7 5 4 1 6 

3 2 

7 
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Övergripande uppföljningar  

Ekonomisk förvaltning 

Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Att regler och riktlinjer för ekonomisk 
förvaltning efterlevs. 

Kontrollmetod (hur?) 

Via stickprov 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Förvaltningsekonom och redovisningsekonom 
 

Upphandling och inköp 

Risk: Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och 

kommunens styrdokument. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av 
kommunens riktlinjer. 

Kontrollmetod (hur?) 

Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys 
av genomförda stickprov. 
 
A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns 
ett avtalsförhållande vid inköpstillfället. 
 
B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och kommunens styrdokument. 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Upphandlingssamordnare 
 

Bisysslor 

Risk: Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll över anställdas bisysslor samt 
efterlevnad av regelverk och rutiner 
kopplade till bisysslor. 

Kontrollmetod (hur?) 

Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer. 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret. 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Risk: Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Uppföljning av nämndens 
delegationsordning och kontroll av inkomna 
delegationslistor under utvald period. 

Kontrollmetod (hur?) 

Stickprov och uppföljning 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller tillsammans med administrativ service. 
 

Arbetsmiljö 

Risk: Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens 

verksamheter. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, 
checklistor och rutiner inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete används/efterlevs med 
fokus på konsekvenser av Covid-19. 

Kontrollmetod (hur?) 

Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och 
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på 
enhetsnivå. 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret. 
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Nämndspecifika uppföljningar 

 

Skolplikt och det kommunala aktivitetsansvaret under Covid 19-pandemin 

Risk: Att kommunens elever inte får den utbildning/insats de har rätt till, utifrån rådande 

läge. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Att nämndens verksamheter följer de 
rutiner och riktlinjer för att främja närvaro i 
grundskolan samt att det finns strukturer 
för det kommunala aktivitetsansvaret för 
elever i gymnasieåldern. 

Kontrollmetod (hur?) 

Dokumentstudier, enkätundersökning och intervjuer. 
 
Redovisning till nämnd 

Under året. 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller 

 

 
 

Nämndens vårdgivaransvar 

Risk: Att nämnden/huvudmannen inte säkerställer sitt vårdgivaransvar enligt hälso- och 

sjukvårdslagen 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll av ledningssystem, 
patientsäkerhetsberättelse, 
journalhantering, arkivering, medicinsk och 
psykologiskt vårdgivaransvar. 

Kontrollmetod (hur?) 

Dokumentstudier, enkäter och intervjuer. 
 
Redovisning till nämnd 

Under året. 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller 
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Tillsynsplan 2021 

Tillsyn av fristående förskola/dagbarnvårdare samt egentillsyn av kommunal förskola och skola 

 

Fristående förskola Kommunal förskola Grundskola 

Margaretaskolans förskola 
(VT2021) 

Lilla Brännkärr            
(HT 2021) 

Segerstaskolan (HT 2021) 

Förstagångstillsyn    
Boängens förskola             
(VT 2021) 

  

Förstagångstillsyn 
dagbarnvårdare Ströms slott 
(HT 2021) 

  

 



Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020‐09‐29‐2020‐11‐30
Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende Diarieenhet

2020‐11‐20 UN‐2020/373‐3 Delegationsbeslut om utökad tid i förskolan/ fritidshem 

Långhundra skola, 2020‐11‐20

Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2020/373 Ansökan om utökad tid i förskolan/ fritidshem 

Långhundra skola, 2020‐11‐19

Utbildningsnämnd

2020‐10‐29 UN‐2020/336‐1 Beslutsmeddelande till vårdnadshavande, om att barnet har 

rätt att tas emot i gymnasiesärskola

Margareta Dahlin UN‐2020/336 Beslut om rätt till särskola Utbildningsnämnd

2020‐10‐28 UN‐2020/347‐1 Beslutsmeddelande till vårdnadshavande, om att barnet 

tillhör grundsärskolans målgrupp

Margareta Dahlin UN‐2020/347 Beslut om rätt till särskola Utbildningsnämnd

2020‐10‐16 UN‐2020/332‐2 Delegationsbeslut, utökad tid vid Norrgårdens förskola, 

beviljas ej

Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2020/332 Utökad tid vid Norrgårdens förskola, 2020‐10‐

05

Utbildningsnämnd

2020‐10‐16 UN‐2020/333‐2 Delegationsbeslut om utökad tid vid Verktygslådans 

förskola, beviljas ej

Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2020/333 Utökad tid vid Verktygslådans förskola, 2020‐

10‐01

Utbildningsnämnd

2020‐10‐02 UN‐2020/313‐3 Delegationsbeslut om utökad tid på Hjärtstenen Annelie Hallhagen Fröberg UN‐2020/313 Utökad tid vid Hjärtstenens förskola, 2020‐09‐

16

Utbildningsnämnd



Lista över diarieförda ordförandebeslut 2020‐10‐06‐2020‐11‐30
Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende Diarieenhet

2020‐10‐22 UN‐2020/345‐2 Rättat ordförandebeslut ‐  Beslut gällande fjärr‐ och 

distansundervisning vid Sjögrenska gymnasiet

Hans Åhnberg UN‐2020/345 Beslut gällande fjärr‐ och distansundervisning 

vid Sjögrenska gymnasiet

Utbildningsnämnd

2020‐10‐21 UN‐2020/345‐1 Ordförandebeslut gällande fjärr‐ och distansundervisning 

vid Sjögrenska gymnasiet

Hans Åhnberg UN‐2020/345 Beslut gällande fjärr‐ och distansundervisning 

vid Sjögrenska gymnasiet

Utbildningsnämnd
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