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 2021-10-05  

 
 

  

Sammanträde med Utbildningsnämnden 

Tid: Tisdag den 12 oktober 2021, kl 08:30  

Plats: Sal i kommunhuset är Tilas  

Ordförande: Bengt-Ivar Fransson (M) 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

 

Förhinder: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller ska delta på distans kan maila 
till stella.vallgarda@knivsta.se.  

Föredragningslista    
 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

Beslutsärenden   

4. Upphandling av transport av måltider 
 

Tjänsteutlåtande 2021-09-09 

Ksenia Etibarsson, upphandlare, informerar.  

UN-2021/215 

5. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
utbildningsnämnden per augusti 2021 
 

Tjänsteutlåtande 2021-09-15 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
utbildningsnämnden per augusti 2021 

UN-2021/4 

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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6. Uppdrag att ta fram ett förslag till gemensamt 
trygghetsprogam för de kommunala 
utbildningsverksamheterna i Knivsta kommun 
 

Tjänsteutlåtande 2021-09-21 

UN-2021/221 

Informationsärenden   

7. Hälsosamtal 
 

Anna-Lena Persbacke informerar 

 

8. Extra ordinärt stöd 
 

Anna-Lena Persbacke informerar  

 

9. Effektivisering av Måltidsverksamheten kopplad till 
Agenda 2030. 
 

Ingela Nannström informerar.  

 

10. Aktuellt från förvaltningen  

11. Covid-19-läget  

12. Anmälan av delegationsbeslut 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-08-31 – 
2021-10-04 

- Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildning 2021-
06-18–2020-09-08. 

  

13. Övriga anmälningsärenden   
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Handläggare 
Ingela Nannström 
Kostchef 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-09 

Diarienummer 
UN-2021/215 

Utbildningsnämnden 

Upphandling av transport av måltider 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner att Knivsta kommun ska påbörja en upphandling av 
transport av måltider mellan tillagningskök och mottagningskök på skolor, förskolor och 
fritidshem samt fritidsklubben. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommuns skolmåltidsverksamhet är i behov av en leverantör för transporter av 
varma och kalla måltider samt i förekommande fall tillbehör. 
Transporter ska ske mellan tillagningskök och mottagningskök på skolor, förskolor och 
liknande. I uppdraget ska ingå även returtransporter av tom utrustning. 
Transport av måltider till skola och förskola, fritidshem samt fritidsklubben ska ske främst 
terminstid men transporter ska förekomma även i viss omfattning utanför terminstid och 
under skollov. 

Bakgrund 
Nuvarande avtal är upphandlat av Uppsala kommun. Detta avtal löper ut 2022-02-28 och 
Knivsta kommun är i behov av en ny leverantör. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Verksamheterna är i ständig förändring vilket innebär att leveransställen under avtalstiden 
kommer att tillkomma och försvinna. Under föregående år har kommunen köpt transport av 
måltider för c:a 600 000 SEK. 
Det är oklart vilket avtalsvärde upphandlingen kommer generera, då detta helt blir beroende 
av antal leveransställen samt antal leveransdagar under avtalsperioden.  

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-09 

Beslutet ska skickas till 
Akten  

Ingela Nannström 
Kostchef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej X 

Förklara oavsett svar. 

Beslut om att genomföra upphandling påverkar inte barn. Detta påverkar förvaltningens 
möjligheter att välja olika metoder vid effektivisering av sitt arbete. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



Bilaga 1, Körschema och priser

UN-2021/103 Transport av måltider
Anbudsgivare fyller i samtliga gula fält
Anbudsgivare

Körschemat under lov kan variera.
Enheter kan tillkomma och falla bort

Samtliga matleveranser utgår från produktionsköket på Thunmanskolanskök, Högåsskolans kök och Adolfsbergsskolans kök

Levererande kök Mottagande kök Leveransadress Leveranstid
Ankomst-

tid 

Retur 
samma 

dag

Retur näst-
kommand

e dag

Värmeskå
p

Värmebox
Thermobox, 

xx
Varuvagn Övriga kommentarer Ange pris per 

leveransdag
Thunmanskolan Forsbyvägen13
tel 018 34 71 58 Segerstaskolan Vårsångsvägen 7 10:20 10:30 x 2 1 1 st/dag 178 dagar/år

Ängbyskolan Fikonvägen 4 09:30 09:45 x 2 1 178 dagar/år
Ängbyskolan Fikonvägen 4 09:30 09:45 x 1 under vissa lov

Högåsskolans kök Lertagsvägen 1A
tel 018 34 69 30 

Lagga Byggdegården 09:15 10:00 x 1 1 2 dagar/vecka 178 dagar/år
Laggagubben Byggdegården 09:15 10:10 1 dag/vecka 220 dagar/år
L-100 Långhundra skola 74195 Knivsta 09:15 09:45 x 1 1 1 dag/vecka 178 dagar/år
Skutan Forsbyvägen 13 10:20 10:30 x 2 2 220 dagar/år

Fritids under lov
Gäller även enheter ovan vid olika 

lov*
x tider x tider

Högåsskolans kök Lertagsvägen 1 A
Alsike fritids Brunnbyvägen 2 09:30 09:45 x 1 1 1 dag/vecka under vissa lov
Segersta fritids Vårsångsvägen 7 10:30 10:45 x 1 1 1 dag/vecka under vissa lov
Lagga fritids Byggdegården 09:15 10:00 x 1 1 1 dag/vecka under vissa lov
L-100 fritids Långhundra skola 74195 Knivsta 09:15 09:45 x 1 1 1 dag/vecka under vissa lov

x Tider kan ändras vid lov

xx Thermobox/varubox kan komma att ställas på sk tralla m hjul.

Adolfsberg kök Brunnbyvägen
tel. 018 -34 72 44

Trollskogen Gränsgatan 25 09:20 09:30 x 1 1 1 dag/vecka 220 dagar/år
Verktygslådan Morkullegatan 6 09:20 09:40 x 4 2 1 dag/vecka 220 dagar/år

Fritids under lov Gäller även enheter ovan vid olika lov* x tider x tider

Brännkärrskolan Skogsgläntevägen15 09:30 09:45 x 1 1 1 dag/vecka under vissa lov
Lilla Brännkärr förskola Skogsgläntevägen15 09:30 09.45 1 1 1 dag/vecka under vissa lov

xx Thermobox/varubox kan komma att ställas på sk tralla m hjul

Utvärderingssumma
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Handläggare 
Maria Nordanberg 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-30 

Diarienummer 
UN-2021/4 

   

 

Utbildningsnämnden 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden 
per augusti 2021 

 
Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
utbildningsnämnden.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för 
kännedom.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott om 379 tkr. Resultatet per 
den 31 augusti 2021 är 20,5 mkr, vilket till stor del är kopplat till semesterlöneskulden. 
 
Bakgrund 
 Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad. 
 
Ev underrubrik 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Helårsprognosen visar ett överskott om 379 tkr men där resultatet för verksamheterna är 
varierande. Underskott prognostiseras inom intern gymnasieskola  pga borttaget statsbidrag 
och färre elever. Underskott prognostiseras även inom VUX & SFI pga att verksamheten har 
för lite medel i förhållande till uppdraget. Förskolan prognostiseras få ett överskott men där 
de kommunala verksamheterna och huvudman beräknas få ett underskott medans 
pengsystemet bedöms få ett överskott. Grundskolan prognostiseras få ett överskott där de 
kommunala verksamheterna beräknas gå med underskott medans överskott prognostiseras i 
pengsystemet och på huvudmannanivå. Grundsärskolan beräknas få ett överskott pga fler 
elever. 
 
Överskottet på 20,5 mkr i delårsbokslutet beror främst på semesterlöneskulden om 12,6 
mkr. Utöver detta är grundskolans överskott kopplat till samma faktorer som det 
prognostiserade helårsöverskottet och beror även på att hela årets intäkter för skolmiljarden 
bokförs i delårsbokslutet men kostnader fördelas över hela året. Kostnader för skolskjutsar är 
också lägre pga att kostnaderna 2020 blev lägre än väntat som ger en resultateffekt på 2021. 
Grundsärskolas överskott är precis som årsprognosens överskott grundat i fler elever på 
Alsikes grundsärskola. Underskottet inom VUX & SFI beror på återbetalning av statsbidrag 
om 1 mkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per augusti 2021 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Akten 
 

 
 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Verksamhetsberättelse- och 
delårsbokslut för 
Utbildningsnämnden 

 

 

 

 

Antagen av xxx  
xx månad Delår 2021  
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Nämndens uppdrag 

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). Grunden för 

verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner. Från och med 2021 ingår 

även måltidsverksamheten i utbildningsnämndens verksamheter. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Pandemi 

Den pågående pandemin har påverkat utbildningsnämndens verksamheter på flera sätt. 

Hanteringsfrågorna har tagit mycket ledningstid i anspråk och sjukfrånvaron har ökat markant. 

Undervisningen har dock kunnat genomföras enligt plan tack vare stora insatser från alla 

medarbetare vilket medfört en höjning av meritvärdet. 

Mötesformer har förändrats samt utvecklats och pandemin har tvingat det digitala användandet 

att utvecklas i positiv riktning. 

Skolmiljarden 

Som en konsekvens av pandemin beslutade staten om ett extra statligt stöd kallat Skolmiljarden. 

För Knivstas del innebar det ett extra stöd om 2,5 mkr. vilka fördelades enligt tabell nedan. 

Medlen tilldelas såväl kommunala som fristående skolor i Knivsta kommun. När det gäller 

långsiktiga lärverktyg så kommer de fristående grundskolorna i kommunen få ta del av 

licenserna. 

Post Belopp Andel av totalen 

Centrala Elevhälsan 300 000 12% 

Förstärkt sommarlovskola 200 000 8% 

SYV-förstärkning komvux 100 000 4% 

Långsiktiga lärverktyg 1 904 055 76% 

Under sommaren kom ett beslut om en tilläggssatsning gällande Skolmiljarden vilket innebar 

ytterligare 633 000 kronor till Utbildningskontoret. Fördelningen av dessa medel kommer att 

beslutas på oktobernämnden. 

Kompetenssatsning 

Genom Omställningsfonden erbjöds tillsvidareanställda outbildade barnskötare verksamma på 

förskolor och skolor möjlighet att genomföra en kompetenssatsning som resulterade i behörighet 

som barnskötare. Målgruppen var personer som var tillsvidareanställda och som arbetat minst ett 

år inom området men saknade formell utbildning. Tjugotre medarbetare deltog från start och 

arton medarbetare fullföljde utbildningen vilket är 78%. 

Förskolorna blev även i år tilldelade statsbidrag för "Bättre språkutveckling i förskolan". 

Samarbetet med Uppsala Universitet gällande partnerskolesamarbetet har intensifierats genom 

bland annat forskar och lärarsamverkan. 

Fritidsklubb 

Som en konsekvens av pandemin hade fritidsklubben i Kultur och fritids regi ett vikande antal 

besökare. Av den anledningen valde de att lämna tillbaka ansvaret för klubben till 

Utbildningskontoret inför sommarlovet. Det innebär att vi idag har fritidsklubbar på Alsike, 

Högåsen och Segersta för alla Knivstas mellanstadieelever. 

Den centrala administrationen 
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Den centrala administrationen ska stötta god utbildning, öka jämlikhet och jämställdhet genom 

ett genomtänkt arbetssätt. Vi har fortsatt arbetet med att digitalisera och effektivisera 

organisationen med både miljömässig och social hållbarhet som utgångspunkt. Under 2021 har 

det nya systemets IST administration implementerats. Som en följd av detta nya system har en 

pensionsavgång inte ersatts med en nyanställning. 

Som en följd av ett nytt taxiskolskjutsavtal har skolskjutskostnaderna minskat väsentligt. 

Framtiden 

Digitalisering 

De kommunala grundskolorna kommer att nå 1:1 (en digital enhet per elev) under läsåret 2021-

2022 vilket möjliggör ytterligare satsningar på digitalisering av undervisningen. 

Det extra stödet i form av Skolmiljarden  kommer också att bidra till en digitalisering av 

undervisningen och ett ökat nyttjande av de digitala resurserna. 

Statsbidrag 

Statsbidraget för mindre barngrupper kommer sannolikt att upphöra efter hösten 2021. 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 aviserat att statsbidrag för mindre barngrupper i 

förskolan och statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder bör föras samman till ett sammanhållet 

bidrag riktat mot förskolan från och med 2022. Det innebär att statsbidrag för mindre 

barngrupper planeras att upphöra efter den 31 december 2021. 

De minskade statsbidragen för nyanlända har och kommer att påverka gymnasieskolans ekonomi 

mycket kännbart. 

Särskilt stöd 

Andelen barn och elever som är i behov av individuella anpassningar tycks öka i våra 

verksamheter. Det ställer krav på oss som utbildningsanordnare att utveckla vår förmåga och 

våra metoder för att möta varje barn och elev där de befinner sig för att vi ska lyckas med det 

övergripande målet om en studentmössa till alla. 

Utveckla undervisningen 

För att möta framtidens utmaningar med reviderade kursplaner i grundskolan har vi initierat 

ämnesgrupper från våra olika skolor för ett kollegialt lärande. Elevernas engagemang för och 

delaktighet i skolan, som den ser ut idag, har varit fallande över tid och med ambitioner om 

höjda resultat måste vi se över hur och vad vi gör. Vi står dessutom inför en ökande lärarbrist i 

samhället vilket kommer att kräva en översyn av vad skola är och hur skola kan vara. Detta är 

något vi kommer att fördjupa under kommande år. 
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 

och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

I samband med årsskiftet 2020 och 2021 genomfördes en trygghetsundersökning via ungdoms-

appen. Undersökningen var kontorsövergripande och syftade till att få information från 

ungdomar om ställen som de upplevde som otrygga samt vad som behövs åtgärdas för att öka 

deras trygghet i Knivsta kommun. Underlaget har sedan bearbetats i en samordningsgrupp och 

olika kommunaktörer arbetar vidare utifrån detta. 

Under sommaren 2021 påbörjades bygget av en sporthall i anslutning till Adolfsbergsskolan. 

Under våren gavs eleverna på Adolfsbergsskolan möjlighet att komma med namnförslag på 

sporthallen. 

Utbildningskontoret har stående möten varje halvår med de fristående aktörerna för att lyssna in 

behov och önskemål samt förmedla nyheter som är relevanta för olika utbildningsanordnare. 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Nämnder och bolag ska ha en helhetssyn i sin verksamhetsplanering och tar ansvar för Knivsta 

kommuns utveckling, utöver den egna verksamhetens behov och intressen. Som en viktig del av 

Utbildningsnämndens sätt att bidra är att kommunens resurser tillvaratas, för att på så sätt skapa 

största möjliga nytta för knivstabon. Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med såväl budget- 

och kapacitetsplanering som uppföljning av det ekonomiska utfallet i nära samverkan med 

verksamheterna. Den kommungemensamma befolkningsprognosen är central i planeringen och 

utgör grunden för arbetet liksom ett tydligt årshjul. En väl fungerande styrkedja från huvudman 

via förvaltning ut till respektive verksamhet är ytterligare en framgångsfaktor. 
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Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med 

likvärdiga villkor och höga resultat. 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Utifrån offentlig statistik, tillsyn av förskolor och verksamhetsberättelser för 2020/2021 så visar 

uppföljning att kommunens förskolor håller god kvalitet. En stor andel av föräldrarna är nöjda 

med verksamheten och 96 procent uppger att deras barn trivs på förskolan. 

Grundskolorna 

Digitalisering 

Pandemin har haft en positiv effekt på digitaliseringen, hos både elever och personal. Den effekt 

vi ser är att vi har utvecklat kommunikationsvägar kopplat till elevers lärande och utveckling. 

Exempelvis har utvecklingssamtal genomförts via digitala möten och under dessa har fler 

vårdnadshavare medverkat än vid de "vanliga" fysiska utvecklingssamtalen. Användandet av 

Unikum och Teams har ökat vilket bland annat innebär att elever och vårdnadshavare har lättare 

att ta del av till exempel uppgifter och kunskapsmål. Den digitala kompetensen, som är en av 

EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande, har ökat. 

Skolmiljarden - långsiktiga lärverktyg 

Inom ramen för Skolmiljarden har vi bland annat valt att avsätta medel till digitala lärverktyg 

som över tid ska bidra positivt till elevers lärande och utveckling. Verktygen ska ha en 

kompensatorisk effekt vilket förväntas bidra till än mer likvärdiga villkor för eleverna i skolan. 

Förskolan tilldelas medel utifrån barnantal. 

Liv och hälsa ung 2021 

Jämfört med förra Liv och hälsa ung-undersökning från 2019 så har områdena Skolmiljö och 

Trygghet (i kommunen) förbättrats, Framtidstro och Självskattad hälsa är oförändrade medan 

områdena Delaktighet (i kommunen som helhet) och ANDT har haft en negativ utveckling. 

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan 

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökade jämfört med föregående läsår 

för eleverna i Knivsta. 

Gymnasieskolan 

2021 fortsatte Knivstas resultat av andelen elever med examen inom 4 år öka. 

Vuxenutbildning 

2020 var andelen elever på grundläggande och gymnasiala kurser som fått minst betyget E 84%. 

Första halvåret 2021 är det 87% av alla elever på grundläggande och gymnasiala kurser som fått 

minst betyget E. 

Pandemin hade även på SFI och komvux en positiv effekt på digitaliseringen, hos både elever 

och personal. Med 
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Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås under 2021. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 

kostnad 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Från 2021 ingår även måltidsverksamheten i Utbildningsnämndens verksamheter. Som en del i 

sitt systematiska kvalitetsarbete och för ett hållbart Knivsta mäts tallrikssvinn i verksamheten. 

Information och dialog med eleverna kring svinn sker regelbundet under året. 

Utbildningskontoret följer kostnadsläget inom både förskola och grundskola med stöd av 

nettokostnadsavvikelsen. Statistik för de två skolformerna finns i regions- och kommundatabasen 

Kolada med möjlighet till jämförelser med andra kommuner. Knivsta har de senaste åren legat på 

ett högre kostnadsläge inom grundskolan medan förskolans kostnadsläge är lägre än det 

förväntade. För att justera läget krävs det att förvaltningen identifierar orsakerna till kommunens 

avvikelser och söker framgångsfaktorer till effektivitet i nuläget men också över tid. 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

 

 

 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Måltidsverksamheten kommer att nå en nivå på 24% ekologisk mat under första halvåret. 

Kostnadsläget påverkar möjligheterna att välja ekologiska alternativ. 



 § 74 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per august 2021 - UN-2021/4-7 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Utbildningsnämnden per august 2021 : Verksamhetsberattelse- och delarsbokslut 2021

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 9(28) 

Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Alla kommuner har enligt lag skyldighet att följa upp alla folkbokförda ungdomar som fullgjort 

sin skolplikt (avslutat grundskolan) men inte studerar på nationellt gymnasieprogram, inte fått 

examensbevis och inte hunnit fylla 20 år. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga individuella 

åtgärder. 

Utbildningsnämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret i Knivsta kommun. Det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en hjälp för den som är 16-19 år. Utifrån ungdomens 

behov erbjuder kommunen vägledning och/eller annat stöd för att ungdomen på sikt ska komma 

vidare i arbete eller med studier. Åtgärder som erbjudits inom KAA vt 2021 är studie- och 

yrkesvägledning, stöd i kontakt med arbetsmarknadsenhet, stöd vid inskrivning på 

gymnasieskola eller vuxenutbildning och i kontakt med andra myndigheter, praktik, coachning. 

En stor utmaning är att nå ut till alla i målgruppen, och att kunna erbjuda stöd till de som är i 

mest behov. T.ex. de som behöver särskilda åtgärder, de som saknar förmåga att arbeta eller 

studera. 

  Vt 2021 Föregående mätning 

Antalet inrapporterade ungdomar 33 18 

Antalet inrapporterade med gymnasieexamen 4 - 

Antalet inrapporterade ungdomar med minst 1 kontakt 24 (72,7%) 17 (94,4%) 

Antalet inrapporterade ungdomar med minst 1 åtgärd 19 (57,6%) 17 (94,4%) 

  

  Antalet folkbokförda 16-20 år Antal inrapporterade 16-20 år 
Andel inrapporterade (%) 16-

20 år 

Totalt 1398 33 2,4 

16 år 303 0 0 

17 år 318 9 2,8 

18 år 277 5 1,8 

19 år 274 9 3,3 

20 år 226 10 4,4 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 

kompetens tas tillvara 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Det övergripande målet, Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 

kompetens tas tillvara, följs upp med hjälp av tre indikatorer som är Ledarskapsindex, 

Motivationsindex och sjukfrånvaro. Som största nämnd räknat till antalet medarbetare är 

utbildningsnämndens resultat avgörande för det kommunövergripande resultatet. 

Indexresultaten kommer från Medarbetarpulsen som är ett verktyg för utveckling och inte en 

traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker 

också analysarbetet samt framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens 

medarbetare. Medarbetarpulsen utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att gemensamt 

reflektera och tillsammans sätta planer för en hållbar arbetsmiljö. Den skapar också underlag för 

utveckling i förhållande till verksamhetens uppdrag. Medarbetarpulsen sker minst en gång per år 

där den obligatoriska mätningen sker under hösten 

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Nämndens arbete sker genom bland annat Elevhälsan, Hälsoäventyret och det systematiska 

hälsofrämjande arbetet ute i verksamheterna. Indikatorerna för detta mål visar på en negativ 

utveckling på uppskattad hälsa hos elever i årskurs nio och indikatorn gällande 

narkotikaanvändning går att läsa en ökning med nästan 4 procentenheter i jämförelse med 

undersökningen från 2019. Delåret 2021 har präglats av en pandemi och ett osäkert läge, vilket 

kan påverka resultatet för målet negativt på sikt. 

På några av våra skolor har det under våren skett en rörelsesatsning i samarbete med RF-SISU i 

Uppsala. 
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Måluppföljning nämnd 

Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med 

likvärdiga villkor och höga resultat. 

Knivstas förskolor ska hålla god kvalité 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Nämndens mål innebär att läroplanen för förskolan uppfylls samt att vårdnadshavarna är nöjda 

med den utbildning och undervisning som förskolan bedriver. Under 2020 har en 

enkätundersökning genomförts där andelen nöjda föräldrar ökat till 95,9 procent. Knivsta 

kommun bedriver en förskoleverksamhet av hög kvalitet med stort fokus på utveckling. En 

undervisning av hög kvalitet innebär en undervisning som hjälper så många barn/elever som 

möjligt att nå så höga resultat som är möjligt utifrån förmåga och att få rätt stöd att nå detta i en 

trygg miljö. Förskolan i Knivsta kommun har en organisation som stödjer genomförandet av det 

nationella uppdraget. Personaltätheten har sjunkit något vilket innebär en utmaning för 

förskolorna. Målet är delvis uppnått. 

  

Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

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

 
 

5,4  
 

5,65      
 

6 6 5,4  

Andel föräldrar som 
är nöjda med 
verksamheten har 
bibehållits  
 

 
 

92,7 
% 

 
 

94,7 
% 

     
 

  
93 
%  

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

Knivsta har som växande kommun med stor inflyttning av barnfamiljer lyckats möta ökningen 

av barn och därmed också uppfyllt lagen om att erbjuda alla barn en plats inom fyra månader 
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från ansökningsdag. Personaltätheten i kommunens förskolor har minskat från 5,6 barn per 

vuxen (2020) till 6,0 barn per vuxen under delåret 2021. Målet för indikatorn är inte uppnått. 

Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits 

En stor andel av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet, 96 procent anger att de 

upplever att deras barn trivs på förskolan. Denna indikator anger hur stor andel av föräldrarna 

som deltagit i kommunens föräldraenkät och som angett att de är nöjda med sitt barns förskola 

som helhet. 2017 angav 92,3 procent av föräldrarna att de var nöjda med sitt barns förskola, 

2018-2019 ökade siffran något och resultatet för 2020 är 95,9 procent. Vårdnadshavares 

upplevelse om barnens välmående på förskolan har betydelse för kommunikation och dialog 

mellan förskola och hemmet. Denna del är en av flera delar av läroplanens mål för förskolan. 

Förskolans identifierade styrkor är välarbetade lärprocesser, en god omsorg, föräldrar som är 

trygga och nöjda med sitt barns förskola samt huvudmannens kompetensutvecklingsinsatser. 

Målet för indikatorn är uppnått. 

Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet. 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

 

Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

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

 
 

88,9
% 

 
 

87% 87% 87% 88,46% 
82,9
9% 

 
 

 
90,2
6% 

100
%  

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

 
 

77,4
% 

 
 

82,8
% 

82,6% 83% 91,1% 
75,4
7% 

 
 

 
82,4
% 

100
%  

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

 
 

81,5
% 

 
 

88,7
% 

89% 90% 84,35% 
86,2
3% 

 
 

  
100
%  
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Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

 

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

Betyg används bland annat för att följa elevers kunskapsutveckling, för urval till fortsatta studier 

och i utvärderingssyfte. Nyckeltalet bygger på antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett 

yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt 

det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till 

ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 

matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Andelen elever behöriga till ett 

yrkesprogram som avslut årskurs nio i en kommunal grundskola har ökat något i jämförelse med 

2020. Resultatet för flickor är högre än resultatet för pojkar. Snittmeritvärdena för åk 9 VT-21 

(234,4) var något högre än motsvarande VT-20 (231,6). 

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd 

bakgr.), kommunala skolor, andel (%) 

Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning ligger på samma 

nivå som under 2020, vilket är väldigt positivt då undervisningen under året påverkats av 

pandemin. Dock är målet om 100 % ännu inte uppnått. 

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

Indikatorn kommer från en elevenkät som normalt genomförs med eleverna under vårterminen. 

På grund av den belastning som pandemin har medfört i våra verksamheter beslutades det i år att 

inte genomföra enkäten. Grundskolan fortsätter dock arbetet med att förbättra lärmiljöer i syfte 

att alla elever ska känna sig trygga i skolan. From läsåret 20/21 använder grundskolan ett nytt 

stödverktyg, Draftit TOR, i syfte att bättre kartlägga var tillbud, olycksfall och risker finns. Detta 

ger verksamheterna en bättre grund att göra riktade förbättringar. Verktyget är ett komplement 

till redan befintligt verktyg, Draftit KB, i arbetet med att förebygga mot och följa upp kränkande 

behandlingar. 

Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet. 

 

 

Prognos måluppfyllelse 
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Analys 

Målet mäts genom resultat från föräldraenkät och nyckeltal över personaltäthet. Föräldraenkäten 

som normalt genomförs under vårterminen har på grund av den belastning som pandemin har 

medfört inte genomförts i år. Gällande nyckeltal för personaltäthet finns ännu inte värdet för 

innevarande år men för 2020 var utfallet 29,42 barn per årsarbetare vilket är en ökning i 

jämförelse med året innan. Rekryteringssvårigheterna på fritidshemmen de senaste åren är en av 

flera orsaker till det ökande antalet barn per årsarbetare. 

Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

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

 
 

56,2 
% 

 
 

68 
% 

     
 

  
70 
%  

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

 
 

25,6
3 

 
 

29,4
2 

  20,23 20,5  
 

  26  

Föräldrar till barn på fritidshemmet anser att verksamheten erbjuder aktiviteter som 

stimulerar barnets lärande har ökat 

För 2021 har ingen enkätundersökning genomförts med hänsyn till de ansträngda läget ute på 

enheterna kopplat till pandemin. 

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

antal 

Ingen data finns ännu tillgänglig för 2021. För år 2020 har antalet barn per årsarbetare ökat med 

drygt 4 i jämförelse med 2019. Ökningen kan till viss del bero på svårigheten att rekrytera 

personal till fritidshemmen och att därmed organisationsförändring lett till lägre personaltäthet. 

Grundsärskolan ska hålla god kvalitet. 

 

 

Prognos måluppfyllelse 
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Analys 

Knivsta kommuns grundsärskola håller en god kvalitet med utarbetade rutiner för mottagande, 

målgruppsbestämning samt uppföljning av att eleven tillhör rätt målgrupp och får den utbildning 

han/hon har rätt till. Uppföljning på individnivå visar att eleverna har tillgång till en verksamhet 

av god kvalitet. Antalet elever i Knivsta kommuns grundsärskola ökar kontinuerligt, några av 

grundsärskoleeleverna är individintegrerade i några av kommunens grundskolor och ett antal 

grundsärskoleelever får sin utbildning i Uppsala. 

  

Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet. 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Sjögrenska gymnasiet håller god kvalitet. Distans- och fjärrundervisning har påverkat 

måluppfyllelsen negativt till viss del, framför allt för årskurs 3 under vt20 och ht20. 

Undervisningen har under vt21 helt bedrivits i skolans lokaler som närundervisning, vilket 

skapat förutsättningar för högre måluppfyllelse och inhämtande av kunskaper och luckor från 

föregående läsår. Pandemin har påverkat elevernas mående och psykosociala tillvaro negativt 

och sjukfrånvaron har varit hög hos eleverna. 

Fokus för fortbildningsinsatser under vårtermin 2021 har varit digitalisering och IKT genom 

kollegialt lärande och samarbete. 

 

Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

Andel elever på 
introduktionsprogra
mmen som uppnår 
målsättningen med 
sina studier har ökat  
 

 
 

65 
% 

 
 

90 
% 

     
 

85 % 
85 
% 

100 
%  

Andelen elever på 
lärlingsprogrammen 
som nått 
yrkesexamen har 
ökat  
 

 
 

20 
% 

 
 

81 
% 

     
 

80 % 
80 
% 

100 
%  
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Andel elever på introduktionsprogrammen som uppnår målsättningen med sina studier 

har ökat 

Det finns stora svårigheter med att mäta andelen introduktionselever som uppnår målen för sina 

studier, då det är stora variationer i målsättningar och om studieplanen sträcker sig över 1 år eller 

3. För att kunna göra rättssäkra mätningar så kommer mättalen baseras på elever som avslutar 

sina studier och därmed fullföljer sin studieplan. 

 

Våra introduktionselever i åk 3 fick gymnasieintyg med mellan 650p-2600p godkända 

gymnasiepoäng. Utav dessa bedömer vi att 85% uppnådde målen med sina studier och 15% inte 

uppnådde målen för sina studier fullt ut. 

 

Utav totalt 87 introduktionselever i åk 1,2,3 under läsår 20/21 uppnådde 20 elever behörighet till 

nationella program och ytterligare 10 elever behörighet till andra introduktionsprogram. För 

några elever som kommer ifrån ett skolmisslyckande är förmågan att tillgodogöra sig 

undervisning över huvud taget ett uppnått mål även om det inte resulterar i så många betyg. 

 

 

 

Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat 

Andel elever med yrkesexamen läsår 20/21 är 81 %, i det närmaste oförändrad från föregående 

år. 

Utav 10 elever på nationella program i årskurs 3 fick 8 elever yrkesexamen varav 3 med 

grundläggande högskolebehörighet och 7 med utökade kurser. 20% (2 elever) fick studiebevis 

varav 1 elev blev behörig till nationella program terminen innan studenten. Godkända poäng 

varierade från 1250 till 2800. 

Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet. 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Elever mottagna i gymnasiesärskolan har till största del sin placering på skolor i Uppsala. 

Uppföljning på individnivå visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet. 
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Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Utifrån rådande omständigheter med distans- och fjärrundervisning har SFI-undervisningen 

utvecklats mycket när det gäller digitalisering, och i övrigt även nya samarbetsformer och 

undervisningsformer. Eleverna organiseras i de tre olika studievägarna utifrån studieförmåga. 

Utifrån gamla resultat på nationella prov 2019, läggs extra fokus på skrivprocess för studieväg 

två, och för studieväg tre ligger en del extra fokus på muntlig produktion. Undervisningen på SFI 

har strukturerats i åtta olika teman där temat "arbete och studier" återkommer två gånger per år. 

I och med en ny upphandling som startar 1/10 kommer Vuxenutbildningen också att kunna 

erbjuda fler kurser inom kommunal Vuxenutbildning på distans, inklusive SFI studieväg 2 och 3. 

Vuxenutbildningen uppskattar att söktrycket till både gymnasiala teoretiska kurser och yrkesvux 

har ökat med ca 20% sedan våren 2020. 

Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

Andelen elever inom 
Vuxenutbildningen 
som uppnår minst 
betyget E har ökat  
 

 
 

93 
% 

 
 

      
 

  
95 
%  

Andelen elever inom 
SFI som uppnår 
minst betyget E har 
bibehållits  
 

 
 

100 
% 

 
 

      
 

  
100 
%  

Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E har ökat 

Denna indikator mäts i januari varje år, så några resultat finns ännu inte. Trenden är dock att fler 

studerande med studiebevis från gymnasieskolan ansöker till Vuxenutbildningen för att så 

småningom kunna ta ut sin gymnasieexamen. Första halvåret 2021 är det dock 87% av alla 

elever på grundläggande och gymnasiala kurser som fått minst betyget E. 

Vuxenutbildningen har också infört nya rutiner för uppföljning av resultat på de upphandlade 

gymnasiala och grundläggande kurserna. 
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Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 

kostnad 

Måltidsverksamheten ska hålla god kvalité 

 

 

 

 

 

 

 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Måltidsverksamheten har ett nära samarbete med skola och förskola kring barnens måltider 

under skoldagen. Alla måltider näringsberäknas i ett kostsystem som har Svenska 

näringsrekommendationer som referens. Vid måltidsplanering är barnen och eleverna delaktiga, 

matråd är ett exempel. Måltidsverksamheten i Knivsta utvecklar elevernas intresse och kunskap 

kring mat. Det gör dem bland annat med projektet "Minska matsvinnet" som ska bidra till mindre 

tallrikssvinn samtidigt som tanken är att ge barnen kunskap om matens ursprung, att äta i lugn 

takt, att hellre hämta två gånger av allt som erbjuds, än att ta mycket på en gång och inte orka äta 

upp. 

Under hösten 2021 planeras även enkäter till både yngre och äldre barn som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet. 
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Indikator  
Utfal

l 
2019 

 
Utfal

l 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
kommu
ner 2020 

Rike
t 

2020 
 

Utfall 
delår 
2021 

Utfal
l 

2021 

Mål 
2021 

Progn
os 

Svinnmätning av 
tallrikssvinn gram 
per portion/ per dag  
 

 
 

25  
 

      
 

  25  

Andel elever nöjda 
med matsalsmiljön  
 

 
 

  
 

      
 

    

Andel elever som i 
helhet är nöjda med 
skolmaten  
 

 
 

  
 

      
 

    

Svinnmätning av tallrikssvinn gram per portion/ per dag 

Med tallrikssvinn avses all mat som skrapas av från tallriken, det vill säga som gästen tagit eller 

fått upplagt men valt att inte äta upp. I genomsnitt har tallrikssvinnet sjunkit från 25 g per elev 

till XX g per elev och dag. Myndigheternas mål är 55 g per elev och dag(lunch). Målet är att ha 

så låga värden som möjligt dock är ett nollvärde orealistiskt. 

Andel elever nöjda med matsalsmiljön 

Under 2021 har måltidsverksamheten arbetat fram enkäter för yngre och äldre barn i 

grundskolan. Enkäterna har som syfte att bidra till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete 

och underlag för att mäta måluppfyllelsen på nämnden mål. Den första enkäten kommer att 

genomföras under hösten 2021. 

Andel elever som i helhet är nöjda med skolmaten 

Under 2021 har måltidsverksamheten arbetat fram enkäter för yngre och äldre barn i 

grundskolan. Enkäterna har som syfte att bidra till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete 

och underlag för att mäta måluppfyllelsen på nämnden mål. Den första enkäten kommer att 

genomföras under hösten 2021. 
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

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

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

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

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

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

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

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara 
hållbara. 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 

nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 

och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Året har präglats av pandemin vilket i sin tur påverkat den storskaliga utvecklingen. Förskolan 

har fortsatt med sitt språkutvecklingsprojekt medan de övriga skolformerna fokuserat mer på 

lokala utvecklingsinsatser. Förändringar i Utbildningskontorets ledning har också påverkat 

utvecklingstakten negativt. Det finns dock tankar och planer på att intensifiera utvecklingsarbetet 

under kommande år. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 

verksamhetsområden 

Enligt uträkningar kring barn/elever per enhet och lokalbidragets storlek kan vi konstatera att UK 

minskat utbetalningarna av lokalbidrag med 1,8 msek under perioden 2018-2020. Detta är något 

som kommer få fortsatt effekt vid en förtätning av barn/elever i de kommunala verksamheterna 

under det kommande läsåret. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i 

kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer om en giftfri förskola. Dessutom har kommunen 

endast elbilar i bilpoolen som nyttjas av medarbetare inom UK. 
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Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär 

resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 

produktionsvillkor. 

Vi följer upphandlingsdirektiv i möjligaste mån. 
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Nämndens ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 

budget 2021 (MoB). Budgeten har därefter reviderats enligt beslut i kommunfullmäktige. 

De generella förutsättningarna för nämndens budget 2021 är: 

• Indexering: 1 % för förskola, grundskola och grundsärskola och 1,5 % för övriga 

verksamheter 

• Volymreglering för förskola, grundskola, gymnasium samt grundsärskola i egen regi 

• Ytterligare effektiviseringsavdrag: -987 tkr 

• Avdrag avseende friskvårdsbidrag (kostnaden tas av HR fr om 2021): -715 tkr 

• Tillskott avseende avvecklade statsbidrag inom grundskolan: 6 770 tkr 

• Ackumulerad satsning 1:1: +5 750 tkr 

• Intäkterna för barnomsorgsavgifter för förskola och fritidshem tillfaller 

utbildningsnämnden, ett avdrag på motsvarande summa har gjorts från kommunbidraget 

• Måltidsverksamheten flyttas från KS:s budget till utbildningsnämnden 

I MoB ligger ett ackumulerat effektiviseringsbeting på -5 440 tkr. 4 453 tkr har fördelats per 

verksamhet redan i nämndbudgeten 2018-2020 och denna fördelning kvarstår 2021. Den 

tillkommande delen om 987 tkr har i sin helhet fördelats till förskolan. 

En omfördelning av kommunbidrag från grundskolans budget sker med 300 tkr till förskolan och 

20 tkr till vuxenutbildningen. 

Ett tillägg för 1:1 har gjorts på grundskolans internbudget då medel finns avsatta i 

kommunstyrelsens budget 2021. Nämnden räknar därmed med att hela den avsatta summan 

kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2021 och kommer skolorna tillgodo. 

  

Delårsbokslutet 

Resultatet per den 31 augusti 2021 för utbildningsnämnden visar ett överskott om 20,5 mkr. 

12,6 mkr av överskottet beror på semesterlöneskulden som ger en minskad kostnad efter 

sommarledigheten då personalen har tagit ut en större del av ledigheten än de har dittills har 

tjänat in till. Utöver detta är grundskolans överskott kopplat till samma faktorer som det 

prognostiserade helårsöverskottet och beror även på att hela årets intäkter för skolmiljarden 

bokförs i delårsbokslutet men kostnader fördelas över hela året. Kostnader för skolskjutsar är 

också lägre pga att kostnaderna 2020 blev lägre än väntat som ger en resultateffekt på 2021. 

Grundsärskolas överskott är precis som årsprognosens överskott grundat i fler elever på Alsikes 

grundsärskola. Underskottet inom VUX&SFI beror på återbetalning av medel om 1mkr. 

Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna
d delår 2020 

KF Budget 
delår 2021 

Tillägg och 
avdrag, 

delår 2021 

Nettokostna
d delår 2021 

Budgetavvik
else delår 

2021 

Nämndkostnader 707 989 -117 666 207 
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Förskola, barn 1-5 år 123 085 118 613 -1 656 115 416 1 542 

Skolverksamhet & 
skolbarnomsorg 

243 372 253 119 3 324 238 298 18 144 

Grundsärskola 7 691 6 956 1 765 6 428 2 292 

Gymnasieskola, internt 4 727 5 409 -965 4 103 341 

Gymnasieskola, externt 61 153 68 703 -2 434 66 269 0 

Gymnasiesärskola 2 736 2 859 -1 078 1 781 0 

Vuxenutbildning & SFI 4 645 5 309 0 6 802 -1 494 

Måltidsverksamhet  169 0 652 -484 

Effektiviseringsbeting 0 -3 627 3 627 0 0 

Summerat 448 116 458 500 2 465 440 417 20 548 

Prognos helår och avvikelse (tkr) 

Utbildningsnämndens ekonomiska prognos per augusti för helåret 2021 uppgår till + 380 tkr. 

  

Förskola 

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 2 240 tkr. De kommunala enheterna har ett 

underskott till följd av färre barn där man inte har lyckats kompensera helt med lägre 

personalstyrka. Huvudman har ett underskott pga utökade lönekostnader. Pengsystemet har ett 

överskott på 3 mkr dels pga en ökning med 6,5 barn som ger en volymreglering om drygt 700 tkr 

och dels att det har skett en förskjutning från barn 1-3 år till 4-6 år vilket gör att det går gå ut 

mindre pengar. En förskjutning har skett från kommunala till fristående förskolor men den 

ekonomiska effekten av att barnen är äldre är större. 

 

  

Grundskola 

Grundskolan bedöms få ett underskott i de kommunala verksamheterna på drygt 3 mkr pga färre 

elever, kostnader för elever med särskilda behov där medel inte räcker till och att 

personalkostnaderna inte har minskat i nivå med det minskade elevantalet. För huvudman 

prognostiseras ett överskott om 868 tkr kr pga lägre kostnader för skolskjutsar men som dämpas 

av högre lönekostnader. Pengsystemet prognostiseras med ett överskott på knappt 3,3 mkr pga 

högre försäljningsintäkter av platser till andra kommuner och en ökning med 5 fler elever som 

ger en volymreglering. Det är färre elever på fritidshem och fritidsklubb som gör att det går ut 

mindre pengar men effekten dämpas något av att det är färre elever i förskoleklass och åk 1-5 
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men fler elever i åk 6-9 som kostar mer. Även inom grundskolan finns en liten förskjutning från 

kommunala till fristående skolor. Summerat ger detta ett överskott för skolan med drygt 1 mkr. 

 

  

Grundsärskola 

Grundsärskolan prognostiserat med ett överskott om 820 tkr pga fler elever än budgeterat och 

lägre lönekostnader pga att lärare har tillsatts senare än planerat. 

Gymnasieskola, intern 

Den interna gymnasieskolan bedöms landa på ett underskott på 1 066 tkr pga att Sjögrenska 

gymnasiet går med underskott i samband med det borttagna statsbidraget och 12 färre elever som 

genererar en negativ volymreglering på central nivå. 

 

Gymnasieskola, extern 

Den externa gymnasieskolan bokslutsregleras vid årets slut och medel bedöms tillkomma 

motsvarande 750 tkr. 

  

Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan bokslutsregleras vid årets slut och bedömningen är att medel kommer att 

lämnas tillbaka motsvarande 1 mkr. 

Vuxenutbildning & SFI 

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

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

skett om knappt 1 mkr för medel som vi samsöker tillsammans med Uppsala kommun. Där finns 

det nu en förhoppning om att vi kan få tillbaka dessa pengar som då skulle minska underskottet. 

Måltidsverksamhet 

Måltidsverksamheten prognostiseras med underskott om 277 tkr pga lägre intäkter vid färre 

portioner men i princip bibehållen lönekostnad. Kostnadsminskning återfinns inom förskola och 

grundskola. 
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Förändring mot tidigare prognos 

Den totala prognosen för utbildningsnämnden per augusti visar en förbättringen med 1 980 tkr 

jämfört med prognosen som gjordes efter juli. Inom förskola och grundskola beror detta på ett 

förbättrat resultat inom de kommunala verksamheterna men också på större överskott inom de 

båda pengsystemen pga ökade barnomsorgsavgifter inom förskola och ökade försäljningsintäkter 

inom grundskola. Däremot har ökade lönekostnader inom huvudman för både förskola och 

grundskola påverkat prognosen negativt. Intern gymnasieskola bidrar också med en förbättrad 

prognos pga lägre lönekostnader. 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna
d helår 2020 

KF Budget 
helår 2021 

Tillägg och 
avdrag helår 

2021 

Prognos 
nettokostna
d helår 2021 

Prognos 
budgetavvik

else helår 
2021 

Nämndkostnader 1 060 1 484 -175 1 309 0 

Förskola, barn 1-5 år 187 954 177 920 -2 482 173 196 2 240 

Skolverksamhet & 
skolbarnomsorg 

382 987 379 678 4 986 383 619 1 045 

Grundsärskola 11 209 10 434 1 828 11 443 819 

Gymnasieskola, internt 7 048 8 114 -1 448 7 732 -1 066 

Gymnasieskola, externt 98 224 103 055 142 103 197 0 

Gymnasiesärskola 3 374 4 289 -1 116 3 137 0 

Vuxenutbildning & SFI 7 731 7 963 0 10 345 -2 382 

Måltidsverksamhet  253 0 530 -277 

Effektiviseringsbeting  -5 440 5440   

Summerat 699 588 687 750 7 173 694 544 379 

 

Förskola, tkr 
Prognos 
augusti 

Prognos 
juli 

Prognos 
april 

Prognos 
mars 

Prognos 
februari 

Verksamhetschef fsk 362 324 289 123  

Elevhälsan -255 -200 -236 -202  

EOS 446 88 0 0  

Hyresbudget 0 0 0 0  

Stödverksamhet 553 212 54 -79  

      

Verktygslådans och Skutans fsk -537 -539 -393 -441  

Lilla Brännkärr, Lustigkulla och 
Trollskogen fsk 175 22 0 0  

Långhundra fsk 0 -100 0 0  

Tallbackens och Gredelby fsk -255 -115 -131 0  

V:a Ängby, Diamantens och 
Lagga fsk -35 -128 8 0  
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Norrgårdens fsk 0 0 0 0  

      

      

Totalt -653 -857 -515 -441  

      

Grundskola, tkr      

Verksamhetschef skola 1 002 821 740 260  

Elevhälsan 455 364 236 202  

EOS -446 -88 0 0  

Hyresbudget 0 0 0 0  

Stödverksamhet 1 011 1 097 975 462  

      

Alsike skola 395 103 109 46  

Brännkärrsskolan 0 0 0 0  

Adolfsbergsskolan -989 -996 -673 -682  

Thunmanskolan 0 0 0 0  

Ängbyskolan -258 -177 0 0  

Högåsskolan -1 484 -1 811 -774 -209  

Segersta skola -895 -1 091 -780 -724  

Lagga 100 57 46 38  

Långhundra -615 -578 -420 -375  

      

Totalt -3 745 -4 493 -2 492 -1 907  
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Investeringar 

Årsprognosen för investeringar 2021 är 1,9 mkr vilket är 425 tkr lägre än investeringsramen. 

Investeringsplan 2021 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2021 

Tillägg 
investeringsr

am 2021 

Utgift 
investering 8 

mån 

Prognos 
investeringsu

tgift 2021 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2021 

Alsike skola, Inventarier 
och läromedel 

 100     100 

Brännkärrsskolan, 
Inventarier och läromedel 

 100   72 100  

Genomförande IT-plan, 
IT-investeringar 

 100     100 

Lagga/Långhunda 
förskola & skola, 
Inventarier och läromedel 

 100   50 100  

Ängbyskolan, Inventarier 
och läromedel 

 300   194 300  

Thunmanskolan, 
Inventarier och läromedel 

 150   84 150  

Citronen/V:a Ängby fsk, 
Inventarier och läromedel 

 -      

Skutans fsk, Inventarier 
och läromedel 

 75     75 

Diamantens fsk, 
Inventarier och läromedel 

 75    75  

Gredelby förskola, 
Inventarier och läromedel 

 75    75  

Högåsskolan, Inventarier 
och läromedel 

 250   12 250  

Adolfsbergsskolan, 
Inventarier och läromedel 

 200   177 200  

Segersta skola, 
Inventarier och läromedel 

 250    250  

Lustigkulla förskola, 
Inventarier och läromedel 

 75     75 

Norrgårdens fsk, 
Inventarier och läromedel 

 75   16 75  

Tallbacken/Tärnan, 
Inventarier och läromedel 

 75    75  

Trollskogens förskola, 
Inventarier och läromedel 

 -      

Lilla brännkärrs förskola, 
Inventarier och läromedel 

 -      

Sjögrenska gymnasiet,  75    75  
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Inventarier och läromedel 

Verktygslådans fsk, 
Inventarier och läromedel 

 75     75 

Stöd och 
konsultationsteam, 
Inventarier och läromedel 

 50    50  

Skolhälsovården, 
Inventarier och läromedel 

 50    50  

Vuxenutbildning och SFI, 
Inventarier och läromedel 

 75    75  

Summering 2 325  605 1 900 425 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef  

Tjänsteskrivelse

 2021-09-21
Diarienummer 
UN-2021/221 

Utbildningsnämnden 

Uppdrag att ta fram ett förslag till gemensamt trygghetsprogam för 
de kommunala utbildningsverksamheterna i Knivsta kommun 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ett 
gemensamt trygghetsprogram för de kommunala utbildningsverksamheterna i Knivsta 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
I dag finns det inget kommungemensamt trygghetsprogram för våra kommunala 
utbildningsverksamheter. Ett respektfullt bemötande och arbetsro skapas genom tydliga 
rutiner och gemensamt förhållningssätt enligt skolledarna. 

Bakgrund 
För att ytterligare höja de redan goda resultaten i kommunens utbildningsverksamheter finns 
det en stor utmaning i att få alla barn och elever att uppleva förskolan och skolan som positiv 
och utmanande. Där ett tryggt, stödjande och uppmuntrande klimat råder och i en miljö som 
är fri från diskriminering och kränkande behandling kan varje barn och elev lära och 
utvecklas maximalt. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de 
undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers resultat. Kommunens 
förskolor och skolor ska kännetecknas av professionella medarbetare som leder barns och 
elevers kunskapsutveckling, gör dem delaktiga och stimulerar genom att variera 
undervisningen och sätta mål och förväntningar som utmanar varje barn och elev i ett 
engagerat lärande. 
Några av skolorna har genomfört pilotprojekt med verktyget KIVA vilket gett goda resultat. 
KIVA är vetenskapligt belagt verktyg för ett förebyggande och främjande arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-21 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Utbildningskontoret  
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Tapio Liimatainen 

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X 

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



Delegationslista utbildningsnämnden 2021-08-31 - 2021-10-04 

Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp-datum Ansvarig person Dokumentkategori  
UN-2021/211-2 Delegationsbeslut om utökad tid på Högåsskolans 

fritidshem 
2021-09-13 Annelie Hallhagen Fröberg Delegationsbeslut 

 
UN-2021/210-1 Yttrande till Överklagandenämnden, överklagat beslut 

om skolplacering (Dnr 2021:1641) 
2021-09-15 Isak Bergdahl Delegationsbeslut 
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