
 
 

 

Utbildningsnämnden 
   

     Kallelse/föredragningslista 1 (2)  

     2022-12-06  

 

 

Sammanträde med utbildningsnämnden 

Tid: Tisdag den 13 december 2022, kl. 08:30  

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.  

Ordförande: Bengt-Ivar Fransson (M)  

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se.  

  

Föredragningslista 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

 
Informationsärenden   

4. Medarbetarpulsen  

5. KS budgetdag  

6. Framtida gymnasium  

7. Aktuellt från förvaltningen  

 
Beslutsärenden   

8. Resursfördelning och bidrag för förskola och 
grundskola 2023 
Styrkort 1 Förskola 2023 
Styrkort 2 Förskola 2023 
Styrkort 3 Förskola 2023 
Styrkort 1 Grundskola 2023 
Styrkort 2 Grundskola 2023 

Styrkort 3 Grundskola 2023 

Resursfördelningsmodell förskola 202012 

Resursfördelningsmodell grundskola 202212 

 
 

UN-2022/229 

http://www.knivsta.se/
mailto:stella.vallgarda@knivsta.se


 
 

 

Utbildningsnämnden 
   

     Kallelse/föredragningslista 2 (2)  

     2022-12-06  

 

 

 

 

9. KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) flyttas till 
AME (Arbetsmarknads och Integrationsenheten) 
 

UN-2022/220 

10.  Öppna förskolan Fröhuset flyttas från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden 
 

 

11. Fördelning av socioekonomiskt stöd grundskola 
2023-2025 

Tjänsteskrivelse 2022-10-13 Fördelning av 
socioekonomiskt stöd grundskola 2023-2025 

 

UN-2022/204 

12. Prislista Sjögrenska gymnasiet 2023 

Tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Bilaga 1 Prislista Sjögrenska gymnasiet 2023 

Bilaga 2 IKE Sjögrenska gymnasiet 2023 

 

UN-2022/230 

13. Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass 
och grundskola 

Rutiner Skolval, Knivsta kommun (tidigare dokument) 

Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och 
grundskola till UN 

 

UN-2022/233 

14. Uppföljning av utbildningsnämndens 
internkontrollplan 2022 
Tjänsteutlåtande 2022-10-27  

Rapport nämndspecifikt kontrollområde 2022 Rutiner 

vid kriser och särskilda händelser 

Rapport Uppföljning av Utbildningsnämndens intern 

kontrollplan 2022 kommunövergripande 

kontrollområden  

 
 

UN-2022/213 

15.  Anmälan av delegationsbeslut   

 - Förteckning över delegationsbeslut i 360 2022‐
10‐04 ‐ 2022‐12‐05 

- Förteckning över skolskjutsbeslut 2022-09-01 – 
2022-11-30  

 

   



 § 93 Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 - UN-2022/229-1 Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 : Tjänsteutlåtande 2022-11-16 - Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023

Sida 1 av 4 

   
 

  

Handläggare 
Maria Nordanberg 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-16 

Diarienummer 
UN-2022/229 

Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
1. att fastställa bidrag för budgetår 2023 för förskola, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt styrkort 2, samt 
2. att fastställa resursfördelningen för budgetår 2023 för förskola, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 samt pedagogisk omsorg enligt 
styrkort 1, 2 och 3, samt 

3. att fastställa resursfördelningsmodellerna för förskola samt förskoleklass, grundskola 
och fritidshem, samt 

4. att flytta 687 tkr i budget 2023 avseende lokalkostnader för Brännkärr från 
förskoleverksamhet till grundskoleverksamhet 

5. att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 
2023. För förskola och grundskola har en internbudget 2023 sammanställts med beräknade 
bidrag per barn/elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1, 2 och 3. 

 

Med anledning av att barnen på förskolan Lilla Brännkärr flyttas till Lustigkulla förskola i 
augusti 2023 och att lokalerna from då används av grundskolans verksamhet flyttas medel 
avseende lokalkostnader från förskoleverksamhet till grundskoleverksamhet om 687 tkr. 

 

Resursfördelningsmodellen för grundskola har justerats avseende fördelning av 
socioekonomiskt stöd där alla enheter som i regressionsanalysen har ett index över 100 får 
del av de socioekonomiska resurserna. Tidigare var det de tre enheterna med högst 
förväntad risk att eleverna inte skulle uppnå målen i årskurs 9 som fick del av resurserna. 
Ingen justering har skett av resursfördelningsmodellen för förskola. 

 

Bakgrund 

Bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt 
pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på 
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas innan kalenderårets 

början. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Internbudgeten är anpassad till givna budgetförutsättningar. Förutsättningen för 
internbudgeten för förskola och grundskola är indexering (uppräkning av föregående års 
budget) med 4 %. From 2023 ingår 1:1 medel om 5 750 tkr i den av KF beslutade budgeten 
för Utbildningsnämnden. Tidigare år har tillägg gjorts för dessa medel i Nämndbudgeten 
utifrån ansökan om medel från KS.  

 
Den höga inflationen medför högre kostnadsökningar än normalt där det beräknade 
kostnadstrycket för 2023 är 5,8 %. Men en del kostnader ökar betydligt mer än så. 
Exempelvis budgeteras hyreshöjningar om ca 9 % som dels medför ökade hyreskostnader 
dels ger en ökad lokalpeng till fristående aktörer. Kostnaderna för skolskjuts ökar med ca 12 
%.  
 
Uppräkningen av barnpengen till de kommunala förskolorna 2023 är 2,7 % jämfört med 
pengen för 2022. Uppräkningen av pengen till fristående enheter inom förskolan 2023 är 4,6 
%. Anledningen till den lägre uppräkningen för kommunala förskolor är en höjning av det 
avdrag som görs avseende centralt finansierade funktioner för de kommunala enheterna 
(”återtaget”). Höjningen beror dels på ökade kostnader i form av en satsning på 
arbetslagsledare och dels på färre barn i kommunala förskolor. Lokalpengen till fristående 
förskolor höjs med 4 025 kr/barn (17 %). Det beror på dels ökade lokalkostnader och dels 
färre barn i kommunala förskolor. Uppräkningen av peng för pedagogisk omsorg är 4,0 %. 
 
Uppräkningen av elevpengen till de kommunala grundskolorna 2023 blir i snitt 5,5 % för 
förskoleklass samt åk 1-9 och 3,3 % för fritidshem och fritidsklubb. Uppräkningen av 
elevpengen för fristående verksamheter 2023 blir 2,8 % för såväl grundskola som fritidshem. 
Att uppräkningen för fristående verksamheter skiljer sig mot kommunal verksamhet beror på 
återtaget som görs för kommunala enheter för centrala funktioner där kostnaderna i återtaget 
har minskat då kostnader för biträdande rektorer och skoladministratörer from 2023 inte tas 
centralt. Antalet elever i kommunala grundskolor har ökat något vilket också bidrar till det 
lägre återtaget. Lokalpengen till fristående grundskolor höjs för alla kategorier, i snitt med 5,1 
%, pga högre lokalkostnader och ett minskat antal kommunala elever i f-klass och fritids men 
ett ökat antal kommunala elever i åk 1-9.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Styrkort 1 Förskola 2023 
Styrkort 2 Förskola 2023 
Styrkort 3 Förskola 2023 
Styrkort 1 Grundskola 2023 
Styrkort 2 Grundskola 2023 

Styrkort 3 Grundskola 2023 

Resursfördelningsmodell förskola_202012 
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Resursfördelningsmodell grundskola_202212 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse 

Kommunfullmäktige 

 

Tapio Liimatainen 

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. 
 

 

 

 

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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Knivsta Kommun 

Resursfördelningsmodell 
för förskola 
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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. 
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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. 
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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 
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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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Knivsta Kommun 

Resursfördelningsmodell 
för förskoleklass, 

grundskola och fritidshem  
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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. 
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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 enheter som i regressionsanalysen har ett index över 100 och därmed en högre 

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. 
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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 
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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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Styrkort 1 Central förvaltning 2023 
Tkr

Budget 2023

Antal barn 1 305

Á-pris 144,060

Intäkter Budget 2023

Kommunbidrag 187 998

Flytt av medel till grundskola för minskad hyreskostnad Brännkärr -687

Barnomsorgsavgifter 18 200

Övriga intäkter - Moms 5 068

Övriga intäkter - Försäljning av platser 1 050

Övriga intäkter - Migrationsverket 0

A. Summa intäkter 211 629

Kostnader Budget 2023

Myndighet

Förvaltning:

Förvaltningskostnad 1 640

Förvaltn.ledning + verksamhetschef fsk 550

Adm Barn i behov av särskilt stöd 109

Kontaktcenter 232

2 531

Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:

Barn i behov av särskilt stöd* 5 747

Central elevhälsa 1 949

Försäkringar 111

Naturskolan 37

7 844

Övrigt:

Öppna förskolan 690

Kulturplan 118

Övrigt** 286

Pedagogiskt pris 10

Utvecklingskostnad 0

1 105

B. Summa centrala kostnader 11 480

C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2) 200 149

Resultat A-B-C 0

**Övrigt:

Forum för samverkan 10

Annons 10

Resor 21

Övrigt inom Övriga verksamhetskostnader (buffert) 63

IST 103

Skatteverket 2

Svensk e-identitet 2

Övrigt inom främmande tjänster (buffert) 44

Telefon 15

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 15

2022-11-28
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Styrkort 1 Central förvaltning 2023 Grundskola
Tkr

Budget 2023

Antal elever 3 276

Á-pris 128,00

Intäkter Budget 2023

Kommunbidrag inkl 1:1 datorer 419 315

Flytt av medel från förskola för ökad hyreskostnad Brännkärr 687

Barnomsorgsavgifter 10 400

Statsbidrag nyanlända 1 069

Övriga intäkter - Moms 3 695

Övriga intäkter - Försäljning av platser 5 000

Övriga intäkter - Migrationsverket 0

A. Summa intäkter 440 166

Kostnader Budget 2023

Myndighet

Förvaltning:

Förvaltningskostnader 3 155

Förvaltn.ledning 1 002

Adm Elever i behov av särskilt stöd 145

Kontaktcenter 78

4 380

Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter:

Socioekonomiskt stöd 1 375

Elever i behov av särskilt stöd* 11 967

Skolskjutsar 11 905

Modersmålsundervisning 4 523

Fritids obligatorisk särskola 1 156

Förberedelseklass 2 000

Försäkringar 256

Naturskolan 117

Ferieskola 250

Förstärkt elevhälsa nyanlända 614

34 163

Övrigt:

Hälsoäventyret 1 074

Kulturplan 118

Pedagogiskt pris 10

Bilpool 50

Övrigt** 1 327

Utvecklingskostnad 0

2 579

B. Summa centrala kostnader 41 122

C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) 399 044

Resultat A-B-C 0

**Övrigt:

Juridiska tjänster 3

Advania 5

Licenser IST 155

Sokigo (skolskjutsprogram) 180

Selfpoint 20

Svensk e-identitet 190

Dataprogram JP Infojet 100

Skatteverket 9

Forum för samverkan 30

First card 1

Webb-baserad projektstyrning (del av kommunlicens) 10

Utbildningspolitiskt nätverk 25

Annonsering 10

Resor 30

Samverkan Uppsala Universitet 40

Representation 5

Skolfederation, .SE Stiftelsen för internet infrastruktur 10

IT-avtal skolintendenter (tidigare 941) 20

Övrigt 50

Avtal Ung Företagsamhet 43

Utbildning (pott) 30

Entreprenader (spec städning mattor Adolfsbergsskolan) 325

Förbrukningsinv och material 3

Tele-, IT-kommunikation o post 35

2022-11-28
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Styrkort 2 Grundbelopp 2023 förskola
Kr

Grundbelopp 2023
Barn- resp. lokalpeng/år

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

7 403 5 182

59 221 41 454 55 773 39 041

88 831 62 182 83 658 58 561

155 455 108 818 139 431 97 602

27 698

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 157 580 550 5 068 436 2 429 872 35 070 005 200 148 863

Förändring 2023/2023
Grundbelopp 2022 Förändring 2023/2022

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

7 079 4 956 4,6% 4,6%

>15 timmar och ≤50 timmar förskola 56 634 39 644 53 627 37 540 4,6% 4,6% 4,0% 4,0%

≤15 timmar förskola (allmän fsk) 84 952 59 466 80 441 56 308 4,6% 4,6% 4,0% 4,0%

Lokalpeng förskola 23 672 17,0%

Vistelsetid

Lokalpeng förskola

>50 timmar förskola

>15 timmar och ≤50 timmar förskola

≤15 timmar förskola (allmän fsk)

Totalt (teoretisk maxersättning)

>50 timmar förskola

Vistelsetid
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Styrkort 2 Bidragsbelopp 2023, Grundskola
Kr

Grundbelopp 2023
Elev- resp. lokalpeng/år

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

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 63 122 77 523 89 770 29 483 13 289 17 893 30 368

Lokalpeng 16 704 19 982 19 982 13 573 13 573

Grundbelopp inkl lokalpeng* 79 826 97 505 109 752 43 056 26 862 17 893 30 368

*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 306 726 911 1 847 708 3 695 416 86 774 305 399 044 340

Förändring 2023/2022

2022 F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 61 426 75 441 87 358 28 691 12 932 17 412 29 552

Lokalpeng*** 15 898 19 170 19 170 12 794 12 794

Grundbelopp inkl lokalpeng* 77 324 94 611 106 528 41 485 25 726 17 412 29 552

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

Fritidshem ped. 

omsorg

Grundbelopp exkl. lokalpeng* 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

Lokalpeng*** 5,1% 4,2% 4,2% 6,1% 6,1%

Grundbelopp inkl. lokalpeng* 3,2% 3,1% 3,0% 3,8% 4,4% 2,8% 2,8%

 



 § 93 Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 - UN-2022/229-1 Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 : Styrkort 3 Förskola 2023

Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2023, förskola

Tkr

Adm avdrag kommunala enheter Budget 2023

Förvaltning:

Verksamhetschef förskola 1 028

Skolintendenter 269

Skoladministratörer 1 378

Rektorer 5 980

Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 177

NTA-administratör 53

Utvecklingsledare IKT 245

9 131

Fria nyttigheter kommunala enheter:

Rekrytering 0

Kompetensutveckling 200

Unikum 267

NTA-utbildning 49

System vikariehantering 48

Office 365 51

Resultatbuffert 250

Skolkopieringsavtal 18

Skadegörelser 144

Avskrivningar 0

1 026

Intäkter

Statsbidrag minskade barngrupper 0

0

Totalt 10 156

Återtag kr per barn 13 913

Grundbelopp efter avdrag - Kommunala enheter 2023
1-3 år fsk 4-6 år fsk 1-3 år dbv 4-6 år dbv

7 403 5 182

>15 timmar och ≤50 timmar förskola 59 221 41 454 55 773 39 041

74 918 48 269 83 658 58 561

141 542 94 905 139 431 97 602

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

Förändring 2023/2022 - Kommunala enheter

1-3 år fsk 4-6 år fsk

7 079 4 956

56 634 39 644

73 466 47 980

137 179 92 579

1-3 år fsk 4-6 år fsk

4,6% 4,6%

4,6% 4,6%

2,0% 0,6%

Vägd total 3,0% 2,3%

Vägt genomsnitt, kommunala enheter 2,7%

Totalt (teoretisk maxersättning)

≤15 timmar förskola (allmän fsk)*

>50 timmar förskola

≤15 timmar förskola (allmän fsk)*

Totalt (teoretisk maxersättning)

>50 timmar förskola

>15 timmar och ≤50 timmar förskola

>50 timmar förskola

Förändring

2022

≤15 timmar (allmän fsk)

>15 timmar och ≤50 timmar förskola
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Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2023, Grundskola

Tkr

Adm avdrag kommunala enheter Budget 2023

Förvaltning:

Verksamhetschef grundskola 1 151

Skolintendenter 763

Rektorer 8 522

Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 177

NTA-administratör 116

Utvecklingsledare IKT 573

Specialpedagog 830

Logoped 379

Skoldatatek 668

13 179

Fria nyttigheter kommunala enheter:

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 805

Rekrytering 0

Inläst material och alternativa verktyg - BBSS 215

Central elevhälsa 11 596

Bussar (simskola, bibliotek) 75

Kompetensutveckling 200

NTA-utbildning 115

Unikum 474

Lärarlöner 40 timmar 220

Förstelärare våren 85

Skolkopieringsavtal 227

Adm. system 226

System vikariehantering 66

Office 365 80

Digital utveckling 220

Rektorsutbildning 146

Bilpool 0

Rehab 100

Resultatbuffert 750

Skadegörelser 335

Resursplanering Stratsys 300

16 236

Avskrivningar och ränta:

Avskrivningar+ränta 610

610

Totalt 30 025

Återtag kr per elev (genomsnitt) 10 777

Grundbelopp 2023 efter avdrag - Kommunala enheter

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

Fritidshem 

ped. 

Grundbelopp 52 670 67 072 79 318 28 544 13 312 17 893 29 429

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

Förändring 2023/2022 - Kommunala enheter

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

Fritidshem 

ped. 

Grundbelopp 49 551 63 521 75 373 27 638 12 875 17 412 28 499

Förändring grundbelopp 6,3% 5,6% 5,2% 3,3% 3,4% 2,8% 3,3%

Vägt genomsnitt F-9, kommunala enheter 5,5%
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Utbildningsnämnden 

KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) och Studie- och yrkesvägledning 
inom SFI (Svenska för invandrare) flyttas från Utbildningsnämnden till 
Socialnämnden 

 

Förslag till beslut 

Utbildningnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för kommunala 
aktivitetsansvaret samt studie- och yrkesvägledning inom SFI från Utbildningsnämnden till 
Socialnämnden samt omfördela medel för detta mellan nämnderna, vilket för år 2023 
motsvarar 680 000 kr.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret genomför en organisatorisk förändring 
som innebär en flytt av resurs för SYV (studie och yrkesvägledare) som jobbar med 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och med SFI (Svenska 
för Invandrare). Denna organisatoriska förändring blir gynnsam för individen som får ett 
samlat stöd och inte splittrat på olika enheter inom kommunen. För en förenklad samordning 
och optimal styrning på helheten föreslås att denna förändring inte bara görs inom 
tjänstemannaorganisationen utan även avseende ansvarsfördelning mellan nämnderna.  
 

Bakgrund 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i 
samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) fastslår skollagen att 
kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar mellan 16 
och 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. 
Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna 
lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på 
eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som 
exempelvis arbete.  

I Knivsta ligger KAA ansvarsmässigt hos Utbildningsnämnden och har organisatoriskt funnits 
inom Sjögrenska gymnasiet sedan starten 2012. Även studie- och yrkesvägledning inom SFI 
(svenska för invandrare) inryms idag hos Utbildningsnämnden. Socialnämnden är i Knivsta 
kommun utsedd att utgöra kommunens arbetslöshetsnämnd enligt Lag om 
arbetslöshetsnämnd och arbetar på olika sätt med arbetsmarknadsåtgärder, bland annat 
med coaching och praktikplatser inklusive samverkan med SFI, Arbetsförmedlingen och 
kommunens arbetsgivare.  

Efter ett samverkansprojekt har Vård- och omsorgskontoret genomfört en omorganisation 
och samlat arbetsmarknadsresurser i den nya enheten Arbetsmarknad och integration (AMI). 
En serie workshops mellan Utbildningskontoret och Vård- och omsorgskontoret har visat att 
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det vore en bättre lösning om KAA finns under AMI eftersom de senare har bättre och större 
möjligheter att lotsa ungdomar ut i arbetspraktik. Vidare så har det stora flertalet ungdomar 
som tillhör målgruppen en problembild som bättre fångas upp av AMI än av Sjögrenska. Vad 
gäller studie- och yrkesvägledning inom SFI är det också ofta nära kopplat till det 
introduktionsarbete och samverkan med arbetsförmedlingen som bedrivs inom Vård- och 
omsorgskontoret. Inom AMI finns arbetsmarknadssekreterare med relationer med 
näringslivet, flyktingsamordnare som jobbar med nyanlända samt en organisatorisk närhet till 
Stegen som är en del av Knivstas socialpsykiatri.  
 
De ekonomiska medlen avser en flytt av SYV (studie och yrkesvägledare) som jobbar med 
KAA-ungdomar och SFI (Svenska för Invandrare). Detta stärker och breddar även 
kompetensen inom AMI då målet är att KAA-ungdomar ska återgå till utbildning alternativt 
arbete/praktik.     
 
Denna organisatoriska förändring blir gynnsam för individen som får ett samlat stöd och inte 
splittrat på olika enheter inom kommunen. Ofta ser en invånare inte skillnad på olika 
organisatoriska enheter inom kommunen utan ser kommunen som en helhet. Genom denna 
förändring kan flera olika behov mötas och därigenom förbättra stödet för individen. För en 
förenklad samordning och optimal styrning på helheten föreslås att denna förändring inte 
bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även avseende ansvarsfördelning mellan 
nämnderna.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För Knivsta kommun är förändringen ett ekonomiskt nollsummespel eftersom både kostnad 
och medel flyttas från Utbildningsnämnden till Socialnämnden.  
Innan ansvarsfördelningen reglerats mellan nämnderna har förvaltningen i avsikt att den 
organisatoriska förändringen finansieras genom ”köp/sälj” mellan Utbildningskontoret och 
Vård- och omsorgskontoret.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjort enligt checklista.  

 

Underlag till beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-25 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelse 

 

Tapio Liimatainen,  

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Det kommunala aktivitetsansvaret berör bland annat barn 16-18 år.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barns bästa är bakgrunden till varför omorganisationen görs och varför förslag lämnas om 
omfördelning av ansvar mellan nämnderna. Genom samlade resurser ges bästa stödet.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga intressekonflikter har identifierats.  

 

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. 

Förslag till beslut minskar inte innehållet i kommunala aktivitetsansvaret och förändrar inte 
heller vilka personer barnen möter.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Utbildningsnämnden 

Öppna förskolan Fröhuset flyttas från Socialnämnden till 
Utbildningsnämnden 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för Öppna förskolan från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden samt omfördela medel för detta mellan nämnderna, 
vilket för år 2023 motsvarar totalt 358 tkr.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för Öppna förskolan från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden för att ingå i utbildningskedjan och stärka det 
pedagogiska uppdraget. För en förenklad samordning och optimal styrning på helheten 
föreslås att denna förändring inte bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även 
avseende ansvarsfördelning mellan nämnderna samt att omfördela medel för detta mellan 
nämnderna.  
 
Trots att ansvaret för Öppna förskolan idag ligger hos Socialnämnden och att medarbetare är 
anställda inom Vård- och omsorgskontoret står Utbildningsnämnden sedan 2016 för 
lönekostnad för deltidsanställd förskollärare och socionom i Öppna förskolan. De kostnader 
och budgetmedel som i o m organisationsförändringen omfördelas mellan nämnderna är 
därför enbart 358 tkr, där 248 tkr utgör 50 % av lokalkostnaden och 110 tkr utgör övriga 
driftskostnader.  
 
Återstående 50 % av lokalkostnad belastar socialnämnden även i fortsättningen eftersom 
även familjecentralsverksamhet bedrivs i lokalen. Organisationsförändringen förändrar inte 
Socialnämndens samordningsansvar för familjecentralsarbetet.   
 

Bakgrund 

Under 2015 skickades en förfrågan (Dnr SN-2015/170) från Socialnämnden till 
Utbildningsnämnden om eventuell överflyttning av öppna förskolan. Bakgrunden var ett 
budgetunderskott samt en analys att öppna förskolan inte ingick i Socialnämndens ansvar. 
Utbildningsnämnden beslutade (Dnr UN-2015/229) att inte överta verksamheten men att 
Utbildningsnämnden från och med 2016 skulle finansiera lönekostnaderna för personalen på 
öppna förskolan. Som grund för beslut angavs att Utbildningsnämnden såg det som 
angeläget att den samverkan och samlokalisering med andra verksamheter som funnits 
sedan många år i kommunen skulle kvarstå, liksom en fortsatt gemensam arbetsledning.  
 
Nu är återigen frågan om överflyttning aktualiserad, i samförstånd mellan Utbildningskontoret 
och Vård- och omsorgskontoret. Frågan är inte aktualiserad mot bakgrund av något 
ekonomiskt underskott, utan mot bakgrund av att öppna förskolan och dess personal 
bedöms gynnas av att tillhöra och ledas av Utbildningskontoret. Öppna förskolans, såväl som 
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socialtjänstens, medverkan i Familjecentralen är inte ifrågasatt utan kommer att fortsätta 
enligt riktlinjen för familjecentraler i Uppsala län (styrdokument ”Vård i samverkan” 
DocPlusSTYR-28467). Socialnämnden föreslås även behålla sitt samordningsansvar. 

Ärendet 

Socialnämndens uppdrag från Kommunfullmäktige är att ansvara för äldreomsorg och stöd 
till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och 
riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Enligt socialtjänstlagen 3 kap. 
1§ ska socialnämnden ”svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, 
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det”.  
Socialnämnden ska också enligt socialtjänstlagen 5 kap 1§ bland annat  

 ”bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att 
barn och ungdom far illa”,  

 ”med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling” 

 
Öppna förskolan regleras av Skollagen (2010:800) 25 kap 3§: 
”En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg. 
Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen 
medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap.” 

 
Enligt Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för öppen förskola, är verksamheten en 
kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i 
förskola samt förälder, dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande 
barn. Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den 
kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Vidare framgår av de allmänna råden att ”Råden 

anknyter till skollagens bestämmelser om den öppna förskolan och utgår från den öppna förskolans 
särskilda förutsättningar. De har även anknytning till förskolans läroplan. Denna gäller inte för öppen 
förskola men Skolverket anser att den kan vara vägledande.” 
Öppen förskola är alltså främst en pedagogisk verksamhet, som även arbetar för att främja 
ett gott föräldraskap.  
 
Knivstas Familjecentral utgår ifrån en länsövergripande modell och har ett väl upparbetat 
samarbete mellan parterna (Barnmorskemottagning, Barnavårdscentral, Förskolan, 
Socialtjänsten och Svenska kyrkan), med en styrgrupp, en gemensam verksamhetsplanering 
och uppföljning samt slussning mellan verksamheterna när så behövs. Detta samarbete fyller 
ett viktigt syfte ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, vilket alltså kvarstår.   
 
För Vård- och omsorgskontoret innebär förändringen i praktiken att anställningsförhållandet 
och ledningen för nuvarande medarbetare på Öppna förskolan flyttas till Utbildningskontoret. 
Enheten för råd och stöd kommer därför att tillse att annan medarbetare finns på plats på 
öppna förskolan 4 timmar/vecka, på samma sätt som personal från MVC/BVC och Svenska 
kyrkan gör i dagsläget. Detta kan ses som en förstärkning av socialtjänstens närvaro på 
förskolan jämfört med dagsläget. Vård- och omsorgskontoret kommer även att behålla 
nuvarande samordningsuppdrag för Familjecentralsarbetet.   
 
För Utbildningskontoret innebär förändringen en egen rådighet över Öppna förskolan och 
dess medarbetare och en tydligare koppling till, och samverkan med, förskoleverksamheten.  
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Arbetsledaren för verksamheten kommer att ha kompetens och ledarskap inom 
utbildningsfrågor och vara orienterad i utbildningsväsendets styrdokument. Skollagens krav 
på kvalitet och systematisk uppföljning av öppna förskolans verksamhet (25 kap, 7-8 §§) 
kommer att bättre uppfyllas om huvudmannaskapet flyttades till Utbildningsnämnden. Vidare 
skulle en flytt till Utbildningskontoret medföra ökad möjlighet till kontinuerlig 
kompetensutveckling i förskolans uppdrag, ökad möjlighet till dialog och kollegialt utbyte, 
samt kollegor inom förskola. 
 
Från och med 1 juli 2022 har kommunen en skyldighet (Skollagen 8 kap, 12 a §) att öka 
deltagandet i förskolan genom att ta kontakt med vårdnadshavarna. Från att barnet ska fylla 
tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna upplysa om 
förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Det blir även obligatoriskt för kommunerna att 
erbjuda förskola bland annat till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska 
fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har 
ansökt om det.  
 
Möjligheten att uppfylla alla skyldigheter skulle underlättas av att öppna förskolan flyttas till 
Utbildningskontoret. För en förenklad samordning och optimal styrning på helheten föreslås 
att denna förändring inte bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även avseende 
ansvarsfördelningen mellan nämnderna.  

Ekonomisk konsekvensbeskrivning 

För Knivsta kommun är ansvarsfördelningen mellan nämnderna ett nollsummespel. 
Lönekostnader och motsvarande budgetmedel återfinns redan inom Utbildningsnämnden. 
De kostnader och budgetmedel som omfördelas mellan nämnderna är därför enbart 358 tkr, 
där 248 tkr utgör 50 % av lokalkostnaden och 110 tkr utgör övriga driftskostnader.  
 
Innan ansvarsfördelningen reglerats mellan nämnderna har förvaltningen i avsikt att den 
organisatoriska förändringen finansieras genom ”köp/sälj” mellan Utbildningskontoret och 
Vård- och omsorgskontoret.  
 
För socialnämnden kvarstår återstående 50 % av lokalkostnaden samt samordnarrollen som 
samfinansieras av Region Uppsala, Socialnämnden och Svenska kyrkan. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag till beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-25 
 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Öppna förskolan gäller barn i förskoleåldern.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barns bästa, och kommunens bästa möjliga förutsättningar att följa skollagens intentioner för 
små barn, är anledningen till föreslagen förändring.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga intressekonflikter har identifierats.  

 

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. 

Förändringen kommer inte att minska på innehållet i verksamheten eller förändra vilka 
personer de möter.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Utbildningsnämnden 

Fördelning av socioekonomiskt stöd grundskola 2023-2025 

 

Förslag till beslut 

1. Avsatta medel för socioekonomiskt stöd fördelas med 340 000 kr till Thunmanskolan, 
132 000 kr till Långhundra skola, 430 000 kr till Högåsskolan och 473 000 kr till 
Valloxskolan (helårsbelopp) under perioden juli 2023–juni 2025. 

 

 

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 2023–juni 2025. 
 

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. 
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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. 

 
 
Beräknade index: 

 

 

 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Fördelade medel uppgår till avsatta medel i internbudget för grundskolan 2023: 1 375 tkr. 
 
Fördelning (helår): 

Grundskola Belopp, tkr 

Långhundra 132 

Thunmanskolan 340 

Högåsskolan 430 

Valloxskolan 473 

Summa  1 375 

 
Under föregående period 2021-2023 fördelades det socioekonomiska stödet till 
Thunmanskolan, Långhundra skola och Valloxskolan (tidigare Segerstaskolan) som då hade 
ett index över 100. Regressionsanalys gjord under hösten 2022 visar att utöver dessa 
tidigare tre skolor har nu även Högåsskolan ett index över 100 och inkluderas därmed i 
fördelningen av det socioekonomiska stödet 2023-2025.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2022-10-13 Fördelning av socioekonomiskt stöd grundskola 2023-2025 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Tapio Liimatainen 

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 
Maria Nordanberg 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-16 

Diarienummer 
UN-2022/230 

Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Prislista Sjögrenska gymnasiet 2023 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
1. att fastställa ersättning för Sjögrenska gymnasiet 2023 enligt bilaga 1, samt 

2. att fastställa interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet 2023 enligt 
bilaga 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Grundpengen till Sjögrenska gymnasiet 2023 har räknats upp med i snitt 7,6 % jämfört med 
2022. Den relativt stora uppräkningen är möjlig pga en politisk förändring för att nå samma 
priser som Uppsalas gymnasieskolor. Lägre lokalkostnader jämfört med 2022 gör också att 
lokalpengen per elev minskar vilket får en positiv effekt på grundpengen.  

 

Grundpengen för IKE 2023 har på motsvarande sätt räknats upp med i snitt 7,6 %. IKE-
priserna för programmen är nu för de flesta program samma som Uppsalas IKE-priser. I snitt 
är Sjögrenskas IKE-priser 0,1 % lägre än Uppsalas och på det program som har störst 
avvikelse handlar det om 0,4 %, vilket är 771 kr lägre pris på ett programpris på 161 734 kr.  

 

Bakgrund 

Ersättningen för Sjögrenska gymnasiet 2023 utgår ifrån utbudet av program samt lokala 

förutsättningar såsom hyresnivå etc. 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Uppräkningen innebär att det interna gymnasiet beräknas nå budget i balans 2023, under 
förutsättning att elevantalet inte minskar. Ekonomin för det interna gymnasiet är till stor del 

avhängigt elevantalet, men även beviljandegraden för statsbidrag. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
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Bilaga 1 Prislista Sjögrenska gymnasiet 2023 

Bilaga 2 IKE Sjögrenska gymnasiet 2023 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Bilaga 1

Ersättning 2023 Sjögrenska gymnasiet, kr

Program Namn

Undervisning/

elev Lokaler/elev

Övrigt/

elev

Grund-

belopp/elev

Tillägg  

Moders-

mål

Tillägg 

Program-över-

gripande 

förvaltnings-

kostnad

Tillägg 

resor

Avdrag 

lokaler/

elev

Total 

ersättning 

2023, år

Total 

ersättning    

2023, månad

BFPED0L/B

FFRI0L Barn- & fritidsprogrammet - lärling, 58 595 20 410 8 055 87 059 707 4 757 2 659 20 410 74 771 6 231

FTPER0L
Fordons- & transportprogrammet; transport - lärling 119 469 20 410 8 167 148 046 707 4 757 2 659 20 410 135 758 11 313

HAHAN0L Handels- & administrationsprogrammet - lärling 54 723 20 410 7 995 83 128 707 4 757 2 659 20 410 70 841 5 903

FSFOR0L Försäljnings- och serviceprogrammet - lärling 54 723 20 410 7 995 83 128 707 4 757 2 659 20 410 70 840 5 903

VOVAR0L Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 62 180 20 410 8 204 90 795 707 4 757 2 659 20 410 78 507 6 542

IMYBF0L/ 

IMVBF0L

Barn- & fritidsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 93 273 20 410 7 871 121 555 707 4 757 2 659 20 410 109 267 9 106

IMYFT0L/ 

IMVFT0L

Fordons- & transportprogrammet; transport - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 128 461 20 410 7 972 156 842 707 4 757 2 659 20 410 144 554 12 046

IMYHA0L/ 

IMVHA0L

Handels- & administrationsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 102 206 20 410 7 872 130 488 707 4 757 2 659 20 410 118 201 9 850

IMYFS0L/ 

IMVFS0L

Försäljnings- och serviceprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 102 206 20 410 7 872 130 488 707 4 757 2 659 20 410 118 200 9 850

IMYVO0L/I

MVVO0L

Vård- & omsorgsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 114 017 20 410 8 317 142 744 707 4 757 2 659 20 410 130 456 10 871

IMA Introduktionsprogram - Individuellt alternativ 186 973 20 410 8 216 215 598 707 4 757 2 659 20 410 203 311 16 943

IMS Introduktionsprogram - Språkintroduktion 122 983 20 410 8 167 151 560 707 4 757 2 659 20 410 139 272 11 606
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Bilaga 2

IKE 2023, Sjögrenska gymnasiet, kr

Program Namn

Undervisning/

elev

Lokaler/

elev

Övrigt/

elev

Grund-

belopp/elev

Tillägg  

Moders-

mål

Tillägg Program-

över-gripande 

förvaltnings-

kostnad

IKE 2023 

exkl. adm, 

år Adm. 3%

IKE 2023 

inkl.adm.år

IKE 2023 

inkl.adm, 

månad

BFPED0L/ 

BFFRI0L Barn- & fritidsprogrammet - lärling 58 595 20 410 8 055 87 059 707 4 757 92 523 2 776 95 298 7 942

FTPER0L
Fordons- & transportprogrammet; transport - 

lärling 119 469 20 410 8 167 148 046 707 4 757 153 509 4 605 158 115 13 176

HAHAN0L Handels- & administrationsprogrammet - lärling 54 723 20 410 7 995 83 128 707 4 757 88 591 2 658 91 249 7 604

FSFOR0L Försäljnings- och serviceprogrammet - lärling 54 723 20 410 7 995 83 128 707 4 757 88 591 2 658 91 249 7 604

VOVAR0L Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 62 180 20 410 8 204 90 795 707 4 757 96 258 2 888 99 146 8 262

IMYBF0L/ 

IMVBF0L

Barn- & fritidsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 93 273 20 410 7 871 121 555 707 4 757 127 018 3 811 130 828 10 902

IMYFT0L/ 

IMVFT0L

Fordons- & transportprogrammet; transport - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 128 461 20 410 7 972 156 842 707 4 757 162 306 4 869 167 175 13 931

IMYHA0L/ 

IMVHA0L

Handels- & administrationsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 102 206 20 410 7 872 130 488 707 4 757 135 951 4 079 140 030 11 669

IMYFS0L/ 

IMVFS0L

Försäljnings- och serviceprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 102 206 20 410 7 872 130 488 707 4 757 135 951 4 079 140 030 11 669

IMYVO0L/ 

IMVVO0L

Vård- & omsorgsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 114 017 20 410 8 317 142 744 707 4 757 148 208 4 446 152 654 12 721

IMA Introduktionsprogram - Individuellt alternativ 186 973 20 410 8 216 215 598 707 4 757 221 062 6 632 227 694 18 974

IMS Introduktionsprogram - Språkintroduktion 122 983 20 410 8 167 151 560 707 4 757 157 023 4 711 161 734 13 478
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
UN-2022/233 

   

 

Utbildningsnämnden 

Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och grundskola 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner ”Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och 
grundskola” 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet ”Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och grundskola” är en 
uppdatering och bearbetning av de rutiner som Utbildningskontoret har haft rörande skolval 
och skolbyte.   

 

Bakgrund 

Varje år i början av januari påbörjas skolvalet för elever i förskoleklass och för elever som går 
i en skola där nästa årkurs inte finns. Skolvalet avslutas sedan i slutet av mars, början av 
april. 

De riktlinjer som har funnits behöver bli genomgångna och förtydligade. Detsamma gäller för 
riktlinjerna för skolbyte. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Riktlinjerna får ingen ekonomiska följd 

 

Barnkonsekvensanalys 

Tydliga riktlinjer stärker likvärdigheten i hanterandet av skolval och skolbyte. 

 

Underlag för beslut 

- Rutiner Skolval, Knivsta kommun (tidigare dokument) 

- Riktlinjer för skolval och skolbyte, förskoleklass och grundskola till UN 

Beslutet ska skickas till 

- Akten 

- Knivsta kommuns rektorer 

- Utbildningskontorets ledningsgrupp 

Tapio Liimatainen 

skolchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Tydliga och uppdaterade riktlinjer stärker likvärdigheten i hanterandet av skolval och 
skolbyte. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Att löpande gå igenom rutiner kring skolval och skolbyte säkrar ett korrekt och likvärdigt 
hanterande. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer kopplat till reserverade platser och möjligheten att 
använda sig av det fria skolvalet. 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

Riktlinjerna baserar sig på och är ett förtydligande av skollagen. En del av de förtydliganden 
som har gjorts grundar sig i återkoppling från vårdnadshavare, som i det här fallet får 
representera barnen/eleverna.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Syfte 
Syftet med rutinen för placering av elever i förskoleklass är att garantera att huvudmannen tar 

ansvar för skolpliktsbevakningen genom att ha en organisation och struktur för placering av de 

elever som ska börja förskoleklass samt att tillgodose vårdnadshavares rätt att fritt välja skola 

för sitt barn. Syftet är också att underlätta för skolenheterna vid placering av elever i 

förskoleklass. 
 

Övergång och överlämnande från förskola till förskoleklass 
Rutinen för placering av elever i förskoleklass gäller den organisatoriska delen kring placering 

av blivande förskoleklasselever. Utöver denna måste en överlämning mellan förskola och skola 

ske ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 

Skolplikt och rätt till utbildning 
Skolplikt innebär att barn måste/har rätt till att gå i skolan och delta i den verksamhet som 

anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om det finns synnerliga skäl kan den 

kommun barnet bor i (hemkommunen) fatta beslut om att barnet får fullgöra skolplikten på 

annat sätt.1 

 
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten 

börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl, och om 

barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten ska skjutas 

upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.2 

 

Skolplikten gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 

specialskolan. Den omfattar barn som är eller ska vara folkbokförda i Sverige enligt 

folkbokföringslagen (1991:481). Barn som vistas utomlands varaktigt, alltså under en längre tid, 

har inte skolplikt. Barn som lever under sådana förhållanden att man uppenbarligen inte kan 

begära att de ska gå i skolan har inte heller skolplikt.3 
 

Skolval 
Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där 

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna önskar att barnet ska gå.4 Denna önskan får dock inte gå ut 

över någon annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Om det 

är fler elever som önskar gå på en skola än det finns plats för görs placering utifrån kommunens 

urvalskriterier, se avsnittet om urval nedan. 
 

Genomförande 
För att säkerställa skolpliktsbevakningen, vårdnadshavares rätt till fritt skolval för sitt barn och 

för att ge samtliga elever en likvärdig start i kommunens förskoleklasser organiseras 

placeringen av blivande förskoleklasselever centralt på utbildningsförvaltningen. Placeringen 

ska också genomföras i samarbete med mottagande skolenheter. 

  

                                                        

1 7 kap. 2-7 § Skollagen (SFS 2010:800) 
2 7 kap. 10 § Skollagen (SFS 2010:800) 
3 7 kap. 2 § Skollagen (SFS 2010:800) 
4 9 kap. 15 § Skollagen (SFS 2010:800) 
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Tidplan 

 

Information 
Information om skolvalet och om placeringen av elever i förskoleklass samt den plats som 

barnet föreslås utifrån upptagningsområde erhålls digitalt för vårdnadshavare. För dem som 

ansökt via pappersblankett, skickas beslutet ut via brev. Här framgår vad man gör om man är 

nöjd med föreslagen placering, men också vad man gör om man önskar en annan skolplacering 

för sitt barn, ett fritt skolval. 

 

Urval 
Om det är fler sökande än det finns platser på en skola fördelas platserna enligt följande 

förutbestämda urvalskriterier: 

1. Upptagningsområde 

Barnen erbjuds alltid plats på den skola som barnen tillhör enligt kommunens 

upptagningsområden. Om fler barn söker till en skola än vad skolan har plats för måste skolan i 

första hand ta emot de barn som bor inom skolans upptagningsområde. 

2. Närhetsprincipen 

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste 

kommunen bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan. Det kan finnas flera 

skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att ditt barn 

automatiskt blir placerat vid den skola som ligger närmast hemmet. 
 

 

Datum Aktivitet Ansvar Kommentar 

november Information via 

skolportalen till berörda 

vårdnadshavare, 

”blänkare” via 

lokaltidning, 

information på 

Knivsta.se 

Utbildningskontoret Kort info om den 

kommande 

processen gällande 

skolval 

Från den måndag som 

ligger närmast 

vårterminens skolstart 

och 2 veckor framåt 

Digitalt skolval Utbildningskontoret Alternativ till digitalt 

val erbjuds 

Slutet av januari och 

fram till slutet av mars 

Översyn av aktiva 

skolval 

Utbildningskontoret  

Innan mars utgång Listor till rektorer för 

godkännande, dess åter 

till utbildningskontoret 

Utbildningskontoret samt 

rektor mottagande 

skolenhet 

 

mars-april Information till 

vårdnadshavare och 

elev 

Utbildningskontoret samt 

mottagande skolenhet           

Innehåll: Information 

om övergång och 

skolstart 
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INLEDNING 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra bestämmelserna för skolval och skolbyte 
samt att öka förutsättningarna för likabehandling. 

Med SKOLVAL avses skolvalet som sker under skolvalsperioden i början av 
januari varje år för de elever som inte har högre årskurs på sin skola och med 
SKOLBYTE avses när vårdnadshavare ansöker om skolbyte utanför 
skolvalsperioden. Riktlinjerna syftar även till att särskilja dessa båda begrepp för 
att tydliggöra för elever, vårdnadshavare och kommunens skolverksamheter. 

Riktlinjerna fokuserar på val till och byte mellan kommunal förskoleklass och 
grundskola, men de berör även  
• hantering vid val av fristående skola,
• ansökan om skolbyte mellan kommunal och fristående förskoleklass
samt
• ansökan om skolbyte mellan grund- och grundsärskola.
Mottagande till grundsärskola sker genom en särskild handläggning på
Utbildningskontoret.

Vid sidan om dessa riktlinjer finns följande rutiner upprättade som stöd för 
förvaltning och verksamheter:  
• Rutin för skolvalet under skolvalsperioden
• Rutin för skolbyte

Inför varje obligatoriskt skolval får vårdnadshavarna riktad information kring 
olika frågor som kan uppkomma. Det kan till exempel röra sig om ansökan, 
skolornas informationsmöten, antagningsregler, skolskjuts och fritidshem. 

A. OBLIGATORISKT SKOLVAL

Huvudprincipen enligt skollagen (2010:800) är att vårdnadshavarens val av 
skola som ska styra placeringen av en elev vid en skolenhet. Det är endast i 
undantagsfall som en kommun kan frångå vårdnadshavarens önskemål.1 

1. Omfattning
Dessa riktlinjer omfattar elever som har Knivsta kommun som hemkommun enligt 
29 kap. 6 § skollagen. 

Skolvalsbeslutet gäller under förutsättning att eleven har Knivsta kommun som 
hemkommun vid utgången av skolvalsperioden. Även en elev som senast vid 
skolvalsperiodens utgång bevisar sin intention att bosätta i sig i kommunen, 

1 9 kap. 15 § st. 1, 10 kap. 30 § st. 1 och 11 kap. 29 § st.1 skollagen 
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exempelvis genom köpekontrakt eller hyreskontrakt, får ingå i skolvalet. 
Detsamma gäller utlandssvenskar som innan flytt utomlands var folkbokförda i 
Knivsta kommun. 

I Knivsta kommun är skolvalet gemensamt för de kommunala skolorna och de 
fristående skolorna i kommunen. 

2. Fria skolvalet
Det fria skolvalet innebär att elevens hemkommun är skyldig att ordna en plats i 
skolan för alla barn som har rätt till utbildning och att elevens vårdnadshavare har 
rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Hur många elever som får plats 
på en kommunal skola bestämmer utbildningsnämnden. 

Många gånger råder det brist på platser vid skolenheterna, då ska ett urval göras. 
Kommunen har en viss frihet att bestämma vilka kriterier som ska läggas till 
grund för prioriteringen vid urvalet. Ett grundläggande krav är dock att urvalet 
sker på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt och med hänsyn till vad 
som sammantaget är bäst för samtliga elever. 

2.1 Huvudregel 
En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. 

2.2 Undantag 

2.2.1 Närhetsprincipen och skolområden 
Enligt skollagen får vårdnadshavarens önskemål om skola inte inkräkta på ett 
annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen).2  

Närhetsprincipen innebär dock inte att en elev alltid blir placerad närmast 
hemmet; flera skolor kan ligga nära hemmet. 

I bilden ovan har både elev A och elev B nära till både skola 1 och skola 2. 

2 9 kap. 15 § st. 1, 10 kap. 30 § st. 1 och 11 kap. 29 § st.1 skollagen 
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Utbildningsnämnden fastställer skolområden som omfattar kommunens 
grundskolor. Varje elev tillhör ett skolområde, vilket innebär att varje elev har en 
reserverad skola. Varje skola inom ett skolområde ligger nära den adress där 
eleven är folkbokförd. Det innebär att en elev placeras i en skola nära hemmet om 
placering sker på en skola i elevens skolområde. 

Utbildningsnämnden kan komma att ändra skolområden med hänsyn till 
föränderliga elevantal i Knivsta, exempelvis på grund av in- och utflyttning, 
storlek på barnkullar i olika åldrar samt med hänsyn till skolornas kapacitet. 

2.2.2 Organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
En kommun får frångå vårdnadshavarens önskemål om den placering de vill ha 
skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen3, exempelvis när antalet sökanden till en skola överstiger antalet 
elevplatser på skolan. 

2.2.3 Trygghet och studiero 
Vid placering av en elev i grundskola eller grundsärskola, får utbildningsnämnden 
frångå vårdnadshavarens önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till andra 
elevers trygghet och studiero.4 Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och ett 
beslut om sådan placering/omplacering ska föregås av utredning i samråd mellan 
skola, elev (med hänsyn till elevens ålder), vårdnadshavare och huvudman. 

3. Skolplacering i det obligatoriska skolvalet
Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att 
bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Skolvalet är en 
sådan angelägenhet. När ett barn har två vårdnadshavare ska båda 
vårdnadshavarna vara överens.  

Kommunen är skyldig att kontrollera vem eller vilka som är barnets 
vårdnadshavare i de fall där vårdnadshavarna gör ett aktivt val av skola. 

3.1 Reserverad skola 
Om vårdnadshavaren inte gör något aktivt val i det obligatoriska skolvalet, blir 
eleven placerad på sin reserverade skola.  

3.2 Fria skolvalet: första och andrahandsval 
De vårdnadshavare som använder sig av det fria skolvalet, det vill säga tackar nej 
till den reserverade skolplatsen, ska göra ett första- och ett andrahandsval. 
Skolplacering sker sedan så långt som möjligt utifrån den ordning som anges av 
elevens vårdnadshavare. 

I konkurrens om platserna sker följande prioritering: 
1. Barn som reserverats plats på skolan och vars vårdnadshavare inte gjort ett fritt

skolval

 
3 9 kap. 15 § st. 2, 10 kap. 30 § st. 2 och 11 kap. 29 § st.2 skollagen 
4 10 kap. 30 § st. 2 och 11 kap. 29 § st.2 skollagen 
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2. Barn vars vårdnadshavare använt sig av det fria skolvalet och önskat plats på
skolan.

Inom grupperna 1 och 2 sker urvalet enligt urvalskriterierna presenterade i 4.2. 
Observera att barnet förlorar sin plats på den reserverade skolan, om 
vårdnadshavare använder sig av det fria skolvalet! Om man skulle önska den 
tidigare reserverade skolan, så placeras barnet i grupp 2. 

Om eleven inte kan erbjudas plats på någon av de valda skolorna, placeras eleven 
på den skola där det finns plats. 

3.3 Fler antal sökanden än platser 
Ibland är antalet sökanden till en skola fler än antalet platser på skolan. I skolvalet 
ska vårdnadshavaren därför fylla i ett första och andrahandsval (se ovan). Det kan 
vara så att alla elever som har en skola som reserverad skola accepterar sin plats 
och att skolan inte kan erbjuda andra elever plats. Om det finns platser kvar, gör 
kommunen ett urval utifrån dessa riktlinjer (se punkten 4).  

Det är utbildningsnämnden som bestämmer utifrån vilka urvalskriterier en eller 
flera elever ska erbjudas plats på skolan. Vid bestämmande av urvalskriterier har 
utbildningsnämnden att ta hänsyn till närhetsprincipen, som redogjorts för tidigare 
(se 2.2.1). 

4. Urval
Utgångspunkten är att elevens vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn. 
Det kan dock under vissa omständigheter bli aktuellt att göra ett urval om det 
råder konkurrens mellan platserna på en viss skola. 

4.1 Grundläggande krav 
Det är utbildningsnämnden som beslutar om urvalskriterier. Ett grundläggande 
krav är att urval ska ske på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. 
Utbildningsnämnden ska även beakta vad som sammantaget är bäst för samtliga 
elever, med hänsyn till exempelvis elevernas ålder och resväg.  

Utbildningsnämnden får inte efterfråga och låta referenser från en tidigare skola 
vara en del av urvalsprocessen. 

4.2 Knivsta kommuns urvalskriterier: skolval till förskoleklass och 
grundskola 

I Knivsta kommun sker det obligatoriska skolvalet till förskoleklass och för elever 
som går i en skola där nästa årskurs inte finns.  

4.2.1 Val till förskoleklass 
Nedan följer urvalskriterierna för val till förskoleklass. Kriterierna ska tillämpas i 
fallande ordning (1–3). 
1. Närhetsprincipen absolut närhet
2. Syskonförtur årskurs F–3
3. Syskonförtur årskurs 4–6

Syskonförtur gäller endast om eleven har syskon i någon eller flera av årskurserna 
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F–3 (punkt 2) respektive årskurs 4–6 (punkt 3) under pågående skolval och 
vårdnadshavarna har angett vilka syskon som åberopas i skolvalet. 

4.2.2 Skolval till övriga årskurser 
Närhetsprincipen absolut närhet tillämpas. 

5. Val till fristående skola och skola i annan kommun
Vårdnadshavare kan välja en fristående skola för sitt barn i stället för en 
kommunal skola. Huvudregeln är att fristående skolor ska vara öppna för alla 
elever som har rätt till utbildning. Om det inte finns plats för alla som söker till 
den fristående skolan ska urvalet göras på ett sätt som Skolinspektionen godkänt. 
Exempel på vanliga urvalsgrunder är anmälningstid (kötid), syskonförtur och 
geografisk närhet. Skolan får inte efterfråga och låta referenser från en tidigare 
skola ligga till grund för urvalet eller beslutet. Fristående skolor inom Knivsta 
kommun finns med i skolvalet och kan väljas på samma sätt som de kommunala 
skolorna. 

Vårdnadshavare som vill välja en fristående skola (utanför kommunen) eller en 
skola i en annan kommun med kommunal huvudman, ska ange detta i skolvalet 
såsom ”annan skola utanför kommunen”. Vårdnadshavarna kontaktar själva den 
aktuella skolan för att få information om exempelvis antagningsförfarande och 
platstillgång. 

Helst ska vårdnadshavaren redan innan skolvalet ha fått besked från den fristående 
skolan/skolan i annan kommun om att eleven får en skolplacering. Oavsett bör 
vårdnadshavaren i skolvalet även fylla i andra- och tredjehandsval, i det fall 
eleven inte antas till den fristående skolan/skolan i annan kommun. 

Om eleven får plats på den fristående skolan eller en skola i en annan kommun 
med kommunal huvudman, ska vårdnadshavaren meddela Knivsta kommun detta. 

6. Skolplikt, uppskjuten skolplikt och tidigare skolstart
Den lagstadgade skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller 
sex år.5 Barnets vårdnadshavare får begära uppskjuten skolplikt hos 
Utbildningsnämnden. Uppskjuten skolplikt innebär att barnet börjar fullgöra 
skolplikten höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. För uppskjuten 
skolplikt krävs särskilda skäl. 

Ett barn får tas emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet 
fyller fem år.6 Vårdnadshavare ansöker hos Utbildningsnämnden om tidigare 
skolstart för sitt barn. Utbildningsnämnden prövar ansökan efter att perioden för 
det obligatoriska skolvalet är slut. 

7. Överklaga beslut
Att man inte fått önskad skolplacering kan bero på tre olika situationer: 

 
5 7 kap. 10 § skollagen 

6 7 kap. 11 § och 11 a § skollagen 
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1. Att en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet. Skollagen 9
kap. 15 § 1 stycket, 10 kap 30 § 1 stycket, 11 kap 29 § 1 stycket

2. Placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen (ex. skolan är full). Skollagen 9 kap. 15 § 2 stycket, 10 kap 30 § 2
stycket, 11 kap 29 § 2 stycket

3. Att eleven inte kan placeras på den önskade skolenheten med hänsyn till
övriga elevers trygghet och studiero. Skollagen 9 kap. 15 § 2 stycket, 10 kap
30 § 2 stycket, 11 kap 29 § 2 stycket

Skolplacering kan överklagas. Beslut enligt punkt 1 hanteras av Förvaltningsrätten 
i Uppsala enligt reglerna om laglighetsprövning. Beslut enligt punkt 2 och 3 
hanteras av Skolväsendets överklagandenämnd.  

B. SKOLBYTE
En elev har rätt att under ett läsår ansöka om att byta skola. Det är elevens 
vårdnadshavare som ansöker om skolbyte och byte kan endast ske i mån av 
plats. Ansökan om skolbyte sker således utanför det obligatoriska skolvalet 
och under fastställda bytesperioder. 

1. Omfattning
Dessa riktlinjer omfattar elever som har Knivsta kommun som hemkommun enligt 
29 kap. 6 § skollagen. 

Med folkbokförd ska jämställas elev som ska flytta till Knivsta kommun – under 
förutsättning att vårdnadshavare kan uppvisa köpekontrakt på en bostad, 
hyreskontrakt eller motsvarande. Detsamma gäller utlandssvenskar som innan 
flytt utomlands var folkbokförda i Knivsta kommun. 

2. Fria skolvalet
Liksom vid det obligatoriska skolvalet är utgångspunkten att elevens 
vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn. På motsvarande sätt är det 
utbildningsnämnden som bestämmer hur många elever som får plats på 
kommunens kommunala skolor. 

En elev som vill byta skola får även delta i det obligatoriska skolvalet under 
skolvalsperioden. Ett sådant byte kan bara ske till de årskurser och skolor som 
skolvalet avser. Vårdnadshavare behöver i dessa fall kontakta utbildningskontoret 
innan skolvalsperioden. 

2.1 Huvudregel 
En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. 

2.2 Undantag 
Liksom vid det obligatoriska skolvalet finns det vid skolbyte undantag från 
huvudregeln om det fria skolvalet. 
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2.1.1 Närhetsprincipen 
Enligt skollagen får vårdnadshavarens önskemål om skola inte inkräkta på ett 
annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen).7  

Närhetsprincipen innebär dock inte att en elev har en rätt att blir placerad i den 
skola som ligger närmast hemmet, utan flera skolor kan ligga nära hemmet. Läs 
mer om skolområden under OBLIGATORISKT SKOLVAL, punkten 2.2.1. 

2.1.2 Organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
En kommun får frångå vårdnadshavarens önskemål om den placering de vill ha 
skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen.8 Det blir fallet när en vårdnadshavare ansöker om skolbyte till en 
skola som inte har någon ledig plats. 

3. Bytesperioder

Om vårdnadshavare vill byta skola för sitt barn, eller har flyttat till kommunen 
och ska söka skolplats, kan det ske under fasta bytesperioder. Bytesperioderna är 
två per termin, fyra per läsår, och fastställs inför varje läsår. 

4. Ansökan
Ansökan om skolbyte sker utanför det obligatoriska skolvalet. Det innebär att en 
ansökan om skolbyte kan göras i alla årskurser (F–9). 

4.1 Byte till kommunal skola i Knivsta kommun 
Vårdnadshavaren ansöker om skolbyte digitalt i Knivsta kommuns e-tjänst via 
Knivsta kommuns hemsida. 

Hantering av ansökan och eventuellt urval sker enligt dessa riktlinjer och gällande 
rutiner. 

4.2 Byte till fristående skola eller skola utanför kommunen med offentlig 
huvudman 

Om vårdnadshavaren vill göra ett skolbyte till en fristående skola i eller utanför 
kommunen eller till en skola med offentlig huvudman i en annan kommun, måste 
vårdnadshavaren själv kontakta den aktuella skolan. För att ett skolbyte sedan ska 
kunna genomföras ska vårdnadshavaren ansöka om byte i Knivsta kommuns e-
tjänst via Knivsta kommuns hemsida. 

5. Erbjudande av plats eller avslag
Ansökningar om skolbyte handläggs efter bytesperiodens slut. 

Om det vid ansökningstillfället finns en ledig plats på den mottagande skolan ska 
eleven skyndsamt erbjudas platsen. Det sker genom att handläggare på 
utbildningskontoret skickar ett beslut via Knivsta kommuns e-tjänst till elevens 

7 9 kap. 15 § st. 1, 10 kap. 30 § st. 1 och 11 kap. 29 § st.1 skollagen 
8 9 kap. 15 § st. 2, 10 kap. 30 § st. 2 och 11 kap. 29 § st.2 skollagen 
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vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren tackar ja till den erbjudna platsen kontaktar 
skolan vårdnadshavaren. 

Om det vid ansökningstillfället inte finns någon ledig plats ska ansökan avslås. 
Detta sker då med hänvisning till skäl angivna i detta dokument och relevant 
lagrum. 

5.1 Akut skolbehov 
Om eleven inte kan invänta bytesperioden kontaktas utbildningskontoret för 
bedömning och hantering. 

6. Urval
Liksom vid det obligatoriska skolvalet återfinns utgångspunkten för skolbyte i 
principen om det fria skolvalet. 

Om det vid handläggningen av en ledig plats på den mottagande skolan finns flera, 
fortfarande aktiva, ansökningar om skolbyte, ska skolan göra ett urval enligt dessa 
riktlinjer och gällande rutiner. Urvalskriterierna är utformade utifrån samma 
principer som vid det obligatoriska skolvalet. 

Urvalskriterierna omfattar följande: 
• byte mellan två kommunala skolor i Knivsta kommun,
• byte från en fristående skola i Knivsta kommun till en kommunal skola i

Knivsta kommun
eller

• byte från en skola utanför kommunen med offentlig huvudman till en
kommunal skola i Knivsta kommun.

Ovanstående omfattar även elever som tidigare har beviljats tidigare skolstart. 

6.1 Grundläggande krav 
Det är utbildningsnämnden som beslutar om urvalskriterier. Ett grundläggande 
krav är att urval ska ske på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. 

Utbildningsnämnden får inte efterfråga och låta referenser från en tidigare skola 
vara en del av urvalsprocessen. 

6.2 Knivsta kommuns urvalskriterier: skolbyte 

6.2.1 Byte förskoleklass eller årskurs 1–6 
Nedan följer urvalskriterierna för byte till annan förskoleklass eller årskurs 1–6. 
Kriterierna ska tillämpas i fallande ordning (1–3). 
1. Närhetsprincipen, absolut närhet
2. Syskonförtur årskurs F–3
3. Syskonförtur årskurs 4–6

Syskonförtur gäller endast om eleven har syskon i någon eller flera av årskurserna 
F–3 (punkt 2) respektive årskurs 4–6 (punkt 3) under pågående sansökan om 
skolbyte och om vårdnadshavarna har angett vilka syskon som åberopas i 
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skolvalet. 

6.2.2 Byte årskurs 7–9 
Närhetsprincipen absolut närhet tillämpas. 

7. Överklaga beslut
Avslag på ansökan om skolbyte i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan 
överklagas antingen till Förvaltningsrätten eller till Skolväsendets 
överklagandenämnd.9  

8. Förklaringar av ord och begrepp
Upptagningsområde  
Barnen erbjuds alltid plats på den skola som barnen tillhör enligt 
utbildningsnämndens upptagningsområden. Om fler barn söker till en skola än vad 
skolan har plats för, måste skolan i första hand ta emot de barn som bor inom 
skolans upptagningsområde.  
Syskonförtur  
Syskonförtur gäller för barn som har syskon på den önskade skolan det läsår 
ansökan gäller. Syskonförturen gäller samtliga barn som är folkbokförda på 
samma adress.  
Närhetsprincipen 
Hur många elever som får plats vid varje kommunal skola bestäms av 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden ska i första hand utgå från 
vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering. Men 
vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering 
vid en skola nära hemmet. Det brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan finnas 
flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte 
alltid att barnet blir placerat vid den skola som ligger närmast hemmet. 
Utbildningsnämnden tillämpar absolut närhet. 

 
9 9 kap. 15 § st. 2, 10 kap. 30 § st. 2 och 11 kap. 29 § st. 2 skollagen 
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Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner rapporterna 
a. Rapport nämndspecifikt kontrollområde 2022 Rutiner vid kriser och särskilda 

händelser 
b. Uppföljning av Utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022 kommunövergripande 

kontrollområden  

2. Utbildningsnämnden uppdrar till utbildningskontoret att åtgärda de åtgärdspunkter som 
identifierats i rapporterna ovan 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnden har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Nämnden ansvarar för att vidta 
åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten.  
 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller 
när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till 
någon annan. 
 
Nämnden har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. I intern kontrollplanen 
föreligger dels nämndspecifika risker, dels kommunövergripande risker. Nämnden ansvarar 
för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den 
interna verksamheten.  
 
Inom ramen för detta ärende redovisas uppföljning av:  

 Rutiner vid kriser och särskilda händelser (nämndspecifikt kontrollområde) 

 Ekonomisk förvaltning (kommunövergripande kontrollområde) 

 Upphandling och inköp (kommunövergripande kontrollområde) 



 § 98 Uppföljning av utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022 - UN-2022/213-1 Uppföljning av utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022 : Tjänsteutlåtande - Uppföljning av utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 

 Arbetsmiljö (kommunövergripande kontrollområde) 

 Delegation (kommunövergripande kontrollområde) 

 Bisyssla (kommunövergripande kontrollområde) 

Rapporterna synliggör angiven risk, kontrollområde samt metod för inhämtande av information. 
I rapporterna redovisas åtgärdspunkter som framkommit vid uppföljning av respektive kontroll-
område. Rapporterna kan användas som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Det 
nämndspecifika kontrollområdet Skolplikt och det kommunala aktivitetsansvaret har 
genomförts och återrapporterats till nämnden under året. Kontinuerlig uppföljning kommer ske 
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande 2022-10-27  

 Rapport nämndspecifikt kontrollområde 2022 Rutiner vid kriser och särskilda 

händelser 

 Rapport Uppföljning av Utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022 

kommunövergripande kontrollområden  

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Utbildningschef/skolchef 

Verksamhetscontroller 

 

 

Tapio Liimatainen 
 
Utbildningschef/skolchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av nämndens intern kontrollplan syftar till att visa på hur arbetet med intern 
kontroll utförts. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och 
information, måluppfyllelse och efterlevnad av lagar och regler. Beslutet om att godkänna 
rapporterna och uppdra till kontoret att åtgärda åtgärdspunkter bedöms inte påverka barn på 
ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem 
 

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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Rapport nämndspecifikt 

kontrollområde 2022 

Rutiner vid kriser och 

särskilda händelser 

 

 

  

Beslutande nämnd: Utbildningsnämnden 
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Inledning 

I utbildningsnämndens internkontrollplan för år 2022 anges kontrollmomentet: Att 

nämndens verksamheter har tydliga och likvärdiga rutiner för krissituationer 

Kontrollmomentet baseras på risken att nämndens verksamheter har svårt att agera 

likvärdigt i en krissituation.  

Efter att utbildningsnämnden beslutat om intern kontrollplan 2022 har en intern utbildning 

och ett utvecklingsarbete inom pågående dödligt våld skett inom förvaltningen under 

hösten 2022. 

Syfte och frågeställningar 

Uppföljningens syfte är att undersöka hur den angivna risken hanteras inom ramen för 

ordinarie verksamhet.  

Fokus för kontrollområdet utgörs av följande frågeställningar: 

1. om nämndens verksamheter har rutiner för pågående dödligt våld (PDV), 

2. hur likvärdiga rutinerna är,  

3. om rutinerna är kända/implementerade hos berörda medarbetare. 

Genomförande 

En enkät har skickats till samtliga rektorer i kommunala skolor och förskolor för att 

undersöka om det finns eller håller på att utformas rutiner som hanterar pågående dödligt 

våld. Sammanställning har gjorts av hur förekommande det är att verksamheterna har 

rutiner. De rutiner som finns har granskats utifrån hur likvärdiga de är. En enkät har 

skickats till ett slumpmässigt urval av medarbetare i de verksamheter där styrdokument 

för pågående dödligt våld finns. Enkäten har utgått från påståenden om hur kända och 

implementerade rutinerna är där respondenterna har fått tagit ställning  

Avgränsning har gjorts till att granska det avsnitt som berör PDV om avsnittet ingår i ett 

styrdokument som även berör andra områden för verksamheten.  

Resultatredovisning  

Befintliga styrdokument 

Enkäten till rektorer har besvarats av fjorton av utbildningsnämndens femton rektorer. Av 

de rektorer som besvarar enkäten har åtta rektorer angett att det finns ett styrdokument 

gällande pågående dödligt våld för den eller de verksamheter denne ansvarar för. 

Resterande rektorer svarar att styrdokument inte finns, varav två anger att styrdokument 

är under framtagande. 
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Likvärdighet i styrdokument 

Sex rektorer har inkommit med kopia av styrdokumentet, vilka har ingått i granskningen. 

Samtliga granskade styrdokument har hantering av pågående dödligt våld som en del i 

ett bredare styrdokument, till exempel krisplan, krishanteringsplan eller handlingsplan vid 

kris och katastrof.  

Rubriksättning 

I två av styrdokumenten tydliggörs området med rubriken Pågående dödligt våld. 

Samtliga resterande fyra styrdokument har avsnitt som behandlar området pågående 

dödligt våld under rubriker som exempelvis väpnat våld, allvarligt våld och hot eller 

handlingsplan vid hot och terror. 

Inrymning  

Alla styrdokumenten anger hur personal kan eller ska agera och vad som är viktigt att 

göra vid inrymning. 

Utrymning  

Några av styrdokumenten anger hur personal kan eller ska agera och vad som är viktigt 

att göra vid utrymning. I två av dokumenten finns ingen beskrivning av denna åtgärd.  

Utestängning 

Några av styrdokumenten anger hur personal kan eller ska agera och vad som är viktigt 

att göra vid utestängning. I två av dokumenten finns ingen beskrivning av denna åtgärd.  

Vikten av att agera och larma 

Majoriteten av styrdokumenten belyser vikten av att personal agerar direkt och att larma 

112. I ett styrdokument finns instruktion om ett särskilt utrop vid en sådan situation. I ett 

styrdokument finns inte information om att larma 112. 

Instruktioner och/eller information 

Det finns en variation i styrdokumenten i hur de är skrivna. Två styrdokument innehåller 

genomgripande instruktioner i punktform om hur personalen ska agera. De andra fyra 

innehåller instruktioner inom vissa delar och information i andra delar om hur det kan vara 

aktuellt att agera i en allvarlig situation. 

Hur implementerade rutinerna är  

Enkäten har skickats till 49 medarbetare varav 32 (65 procent) har besvarat enkäten. 

Majoriteten av respondenterna arbetar inom grundskola (81 procent), 13 procent arbetar 

inom förskola och 6 procent arbetar inom gymnasieskolan. 

Enkäten innefattar ett antal påståenden som är av vikt för att säkerställa implementering. 

Vid svaren ”instämmer i låg grad” och ”instämmer inte alls”, görs bedömningen att låg 

grad av implementering föreligger hos medarbetarna, varför värdet av dessa svar 

redovisas i denna uppföljning. Svaren ”instämmer helt”, ”instämmer i hög grad” och 

instämmer delvis” redovisas inte. Höga siffror i tabellen påvisar låg grad av 

implementering.  

 
Totalt antal medarbetare som besvarat enkäten 32 personer 
 

Andel % (antal) 
Medarbetare som 
svarat ”i låg grad” 
eller ”inte alls” 

Jag har kännedom om innehållet i verksamhetens plan gällande 
pågående dödligt våld 

31 % (10 pers) 

Jag upplever att mina arbetskamrater har kännedom om 
innehållet i verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld 

25 % (8 pers) 
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Jag har fått information om verksamhetens plan gällande 
pågående dödligt våld 

28 % (9 pers) 

Jag har fått utbildning för att kunna arbeta i enlighet med 
verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld 

65 % (21 pers) 

Jag har resurser/utrymme för att kunna arbeta i enlighet med 
verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld 

28 % (9 pers) 

Jag har ett tydligt ansvar utifrån verksamhetens plan gällande 
pågående dödligt våld 

16 % (5 pers) 

Jag vet vem jag kan vända mig till vid behov av praktiskt 
stöd/frågor kring verksamhetens plan gällande pågående dödligt 
våld 

22 % (7 pers) 

Jag vet vart jag kan vända mig för att lämna 
synpunkter/avvikelser kring innehållet i verksamhetens plan 
gällande pågående dödligt våld 

22 % (7 pers) 

Analys 

Likvärdighet i styrdokument 

I granskningen av styrdokuments likvärdighet framkommer att det finns vissa likheter. 

Samtliga innehåller området PDV, men det benämns olika. Även åtgärder (inrymning, 

utrymning och utestängning) har lite olika karaktär även om de till största del liknar 

varandra. Variationer finns också huruvida styrdokumenten innehåller instruktioner eller 

information. Den samlade bedömningen är att styrdokumenten inte ger en enhetlighet i 

struktur och innehåll och det är svårt att säkerställa en tydlighet. Det kan finnas både för- 

och nackdelar med att styrdokument ser olika ut men en större organisation, som Knivsta 

kommun kan anses vara, kan ha en fördel av att styrningen av utformande av 

styrdokument är tydlig och efterlevs i organisationen. Det är också viktigt att 

organisationen säkerställer att alla erforderliga instruktioner förekommer i aktuella 

styrdokument.  

Hur implementerade rutinerna är  

Resultaten av enkäten till medarbetare visar att det föreligger en relativt låg grad av 

implementering hos medarbetarna gällande verksamhetens plan avseende pågående 

dödligt våld. Det finns hos medarbetarna en förhållandevis låg nivå av kännedom om 

styrdokumentet liksom en uppfattning av att även arbetskamraterna har låg nivå av 

kännedom. En majoritet av medarbetarna upplever inte att de fått utbildning om 

styrdokumentet och nästan en tredjedel upplever att de inte fått information om innehållet 

i styrdokumentet. Den låga graden av utbildning och information kan tänkas bidra till att 

kännedomen om innehållet i styrdokumentet upplevs som relativt låg hos flertalet. Den 

relativt låga graden av kännedom om innehållet och att en låg andel säger sig fått 

utbildning inom innehållet kan antas göra det svårare för medarbetarna att agera i en 

skarp situation.  

En systematisk implementering tillsammans med en strukturerad uppföljning säkerställer 

följsamheten av antagna styrdokument och kvaliteten i verksamheten. Enkäten till 

medarbetare kan användas som ett verktyg för att löpande analysera implementeringen 

av gällande styrdokument. Det utvecklingsarbete inom området som skett under hösten 

2022 innebär att verksamheten tagit steg för att öka kunskap och beredskap. Resultatet 

som denna rapport visar och de åtgärdspunkter som anges kan utgöra ett stöd för det 

fortsatta utvecklingsarbetet som pågår inom förvaltningen. 
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Åtgärdspunkter 

Nämndens verksamheter ska inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa 

att:  

 styrdokument gällande PDV finns inom berörda verksamheter 

 styrdokumentet innehåller erforderliga instruktioner  

 medarbetarna har kunskap gällande styrdokumentets innehåll 
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Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2022 

(UN-2022/213) 
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Inledning 
Nämnden har för år 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. I intern kontrollplanen förelig-
ger dels nämndspecifika risker, dels kommunövergripande risker. Från och med år 2020 har 
fastslagits fem kommunövergripande kontrollområden. I denna rapport redovisas uppföljning 
av dessa. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt 
förbättra och utveckla den interna verksamheten.  
 

Anmälan av delegationsbeslut  
Risk och kontrollmoment 
Risken är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Kontrollmomentet 
sker genom uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna delegations-
listor under utvald period. 
 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Be-
slut 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. 
 
Metod  
Registraturen har genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet under perioden 
januari-juni 2022. Stickproven är gjorda på ärendetyper där det finns beslut som fattas på dele-
gation. Besluten har jämförts mot delegationslistor och kontroll har gjorts huruvida rätt delegat 
har fattat beslutet, om hänvisning till delegationspunkt finns och om beslutet är fastställt och 
anmälts till nämnd.  
 
Resultat och analys 

Period Antal 
stickprov 

Antal ärenden 
med rätt delegat 

Antal ärenden 
anmält till nämnd 

Antal hänvisningar till 
delegationspunkt i beslut 

Januari-juni 15 11 15 11 
 

För utbildningsnämnden granskades 15 stickprov för perioden januari till juni 2022. Vid stick-
provstillfällena var alla beslut anmälda till nämnd och fyra beslut saknade hänvisning till dele-
gationspunkten, vilket är en mindre avvikelse. Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämn-
dens delegationsordning bedöms inte fungera tillfredsställande. Olika mallar används samt fel 
delegater fattar besluten. Antalet delegationsbeslut borde vara fler med tanke på kontorets stor-
lek. Nämnden bör kontrollera att alla delegationsbeslut som fattas nedtecknas och registreras. 
 



 § 98 Uppföljning av utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022 - UN-2022/213-1 Uppföljning av utbildningsnämndens intern kontrollplan 2022 : Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2022 redovisade för utbildningsnämnden

 
   

2 
 

Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamheter ska: 

 se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas 
 säkerställa att rätt mall används 

 

Arbetsmiljö  
Risk och kontrollmoment 
Risken bedömdes vara hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i 
verksamheten. Kontrollmomentet utgörs av om kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och 
rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs med fokus på konsekvenser av 
Covid-19. 
 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kom-
mun 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 arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmil-
jölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljö-
arbete för mer information om arbetsmiljöansvaret. 
 
Samtliga chefer ska genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Un-
der år 2022 har ett verktyg för att systematisera arbetsmiljöarbetet implementerats i kommunen 
och ska användas av samtliga chefer. Utifrån implementering av verktyget beslutades att den 
årliga uppföljningen skulle ske under våren. Rutin för den årliga uppföljningen har tagits fram 
under året. Respektive chef behöver dels ha en arbetsmiljöutbildning, dels ha fått en arbetsmil-
jöfördelning.  
 
Metod 
Inom ramen för kontrollområdet har undersökts i vilken omfattning den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts av chefer inom verksamheten. Statistik 
har tagits fram genom registerslagning i det implementerade verktyget för att systematisera 
arbetsmiljöarbetet.  
 

Resultat och analys 
Utbildningsnämndens verksamhet har 29 enheter vars chefer bör ha genomfört den årliga upp-
följningen. Resultatet visar att 27 enhetschefer har genomfört den.  
 
Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamhet ska  

 säkerställa att årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i alla berörda 
enheter 

 

Bisysslor 
Risk och kontrollmoment 
Risken för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun, bedömdes 
vara hög. Kontrollmomentet utgörs av kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av 
regelverk och rutiner kopplade till bisysslor. 
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Bakgrund  
Bisyssla regleras i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning 
(LOA) 7-7c §. Medarbetarna i kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkur-
rerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig.  
 
Metod  
Kontrollen genomfördes genom en enkät som innefattade ett antal påståenden av vikt för att 
säkerställa implementering samt ett antal påståenden av vikt för att säkerställa om utförande 
skett i enlighet med kommunens antagna rutiner. Kontroll av antalet godkända bisysslor har 
skett genom registerslagning. 
 
Resultat och analys 
Av de 24 chefer, inom utbildningsnämndens verksamhetsområde, som besvarat enkäten har en 
chef arbetat kortare tid än ett år. Enkätsvaren visar att flera av de som besvarat enkäten inte 
upplever sig ha tillräcklig kännedom om eller kompetens att göra bedömningar i enlighet med 
gällande regelverk. De upplever inte heller att de fått information om regelverket och dess in-
nehåll eller att det föreligger ett tydligt ansvar. Det finns även en tvekan om deras medarbetare 
har kännedom om regelverket samt vart man kan vända sig vid behov av praktiskt stöd/frågor. 
Resultatet anger att ett antal respondenter inte följt kommunens rutin gällande årlig förfrågan, 
beslut eller registrering.  
 
Registerslagning av godkända bisysslor anger att det inom kommunen förekommer; omsorg av 
egen anhörig, arbete HVB-hem, konsultverksamhet/eget företagande (styrelsearbete, föreläs-
ningstjänster, projektledning), arbete hos annan arbetsgivare och ospecificerat. Utbildnings-
nämnden har under perioden 2021-01-01 till 2022-07-01godkänt sex anmälda bisysslor.  
 
Åtgärdspunkter 
Utbildningsnämndens verksamhet ska: 

 säkerställa implementering av gällande regelverk hos chefer och medarbetare 
 säkerställa att kommunens rutin gällande förfrågan, beslut och registrering efterföljs 

 

Ekonomisk förvaltning 
Risk och kontrollmoment  
Risken för att den ekonomiska förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konse-
kvenserna kan bli allvarliga. Kontrollmomentet utgörs av om regler och riktlinjer för ekonomisk 
förvaltning efterlevs. 
 
Bakgrund  
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 förut-
sättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna. 
 
Metod  
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig 
redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Stickprov genomfördes slump-
mässigt av fakturor sorterat på datum och kontrollerade korrekt attest vid representation, att 
utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt 
kontering.  
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Resultat och analys 

Kontroll Antal stickprov Resultatet visar: 

Korrekt attest vid representation 3 Ingen avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 3 Ingen avvikelse 

Rätt kontering 4 Ingen avvikelse 
 
 

I helhet bedöms hanteringen av ovan kontrollmoment fungera tillfredsställande.  
 
Åtgärdspunkter 
Inga åtgärdspunkter har identifierats.  
 

Upphandling och inköp  
Risk och kontrollmoment 
Risken att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kom-
munens styrdokument bedöms som sannolik medan konsekvenserna kan vara kännbara. Kon-
trollmomentet utgörs av kontroll gällande avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer. 
 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på mark-
naden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upp-
handling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), lag  
om (2026:1146) upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner. Grundläggande principer för offentlig upphandling är ickediskri-
minering, 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 ramav-
tal är en överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upp-
handlas 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.  
 
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktig-
aste 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. 
 
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 det gångna året har granskats. För att granska ett helt år används som 
kontrollperioden sep 2021 till augusti 2022. 
 
Det som analyserats är: 

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 kom-
munens styrdokument. 
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Resultat och analys 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Förskolan hade 2021 inga fler upphandlingspliktiga fakturor då stickproven utfördes. 
** Kategorin övrigt består av Sjögrenska gymnasiet, Vuxenutbildningen, Elevhälsan och den Administrativa en-
heten 
 
Av de 9 granskade fakturorna uppfyller 8 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstro-
het. En faktura uppfyller inte dessa krav då det saknas dokumentation kring hur inköpet har 
genomförts. Det finns varken någon dokumentation i ärendehanteringssystem Public 360 eller 
i Upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Det finns heller inga avtal i avtalskatalogen. 
 
Åtgärdspunkter  
Nämndens verksamhet ska: 

 säkerställa att samtliga inköp och upphandlingar uppfyller kraven genom lag, kommu-
nens styrdokument eller genom avtalstrohet 

 
 



Förteckning över delegationsbeslut i 360 2022‐10‐04 ‐ 2022‐12‐05
Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp‐datum Ansvarig person
UN‐2022/138‐4 Regelbunden tillsyn Solstigens förskola‐ tillsynsbeslut 2022‐10‐26 Frida Nordström
UN‐2022/202‐2 Delegationsbeslut om utökad tid 2022‐10‐10 Annelie Hallhagen Fröberg
UN‐2022/73‐11 Tillsynsbeslut Lilla Alsike förskola 2022‐10‐26
UN‐2022/47‐6 Regelbunden tillsyn I ur och Skur Villavillekulla förskola‐ 

Tillsynsbeslut
2022‐10‐26
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