
 
 
 

KALLELSE 
2019-06-04 

 
 
 
Sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Dag och tid:  Onsdag 12 juni, kl 13.00. 
Plats:   Adolfsbergsskolan. 
 
Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta 
meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.  
 
Obs! Slutet sammanträde 
Observera att sammanträdet är slutet under punkten 10, eftersom ärendet innebär 
myndighetsutövning. Under denna tid har endast de förtroendevalda och 
föredragande/ansvariga tjänstemän rätt att delta i sammanträdet. 
 
 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2. Justering av protokoll 
 
Förslag: Protokollet justeras den 19 juni 2019. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
 
Beslutsärenden 
 
4. Plan för utbildningar på introduktionsprogram Sjögrenska gymnasiet 
UN-2019/372 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-28 
Plan för utbildningar på introduktionsprogram 
Ansvarig handläggare: Tomas Henriksson, rektor Sjögrenska gymnasiet 
 
5. Svar på initiativärende angående ”byggprogram” i Knivsta gymnasieskola 
UN-2018/261 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-21 
Initiativärende från (C) – byggprogram i Knivsta gymnasieskola 
Ansvarig handläggare: Tomas Henriksson, rektor Sjögrenska gymnasiet 
 
6. Svar på initiativärende angående mobilfri skola i Knivsta kommun 
UN-2019/250 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-21 
Initiativärende från (L) – mobilfri skola i Knivsta kommun 
Ansvarig handläggare: Hans Åhnberg, utbildningschef 
 



 
 
 

7. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 
UN-2019/338 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-17 
Förslag till delegationsordning 2019-05-17 
Ansvarig handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
 
8. Revidering av dokumentet Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk 

verksamhet och fritidshem 
UN-2019/339 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-17 
Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem – förslag 
2019-05-17 
Ansvarig handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
 
9. Revidering av Riktlinjer för skolskjuts 
UN-2019/340 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-17 
Riktlinjer för skolskjuts – förslag 2019-05-17 
Skillnader skolskjutsregler 2012 och 2019 
Ansvarig handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
 
10. Återrapportering av Hjärtstenens förskolas vidtagna åtgärder efter tillsyn 
UN-2018/487 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-16 
Rapport 
Ansvarig handläggare: Karin Carlsson, verksamhetscontroller 
 
11. Informationsärenden 
 

a) Uppföljning resultat gymnasiet (Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef 
grundskola och Karin Carlsson, verksamhetscontroller) 

b) Skolplaceringar förskoleklass, läsåret 2019–2020 (Ann Ohlsson Ax, administrativ 
chef) 

c) Återrapportering Skolriksdag 2019 (alla deltagare) 
d) Aktuellt från förvaltningen (Hans Åhnberg, utbildningschef) 

 
12. Anmälan av delegationsbeslut 
 

- Lista delegationsbeslut 2019-04-09–2019-06-03. 
- Förteckning delegationsbeslut, Skutans förskola, utökning av tid, 2019-05-01–2019-

05-31, Ulrika Wiklund. 
- Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning 2019-04-16–2019-05-15, Tomas 

Henriksson. 
- Förteckning delegationsbeslut, tidigare start i förskoleklass, 2019-05-01–2019-05-31, 

Ann Ohlsson Ax. 
 
Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas 
på sammanträdet. 
 



 
 
 

 
 
Välkomna 
 
Bengt-Ivar Fransson, ordförande 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Henriksson Datum UN-2019/372 
Rektor 2019-05-28   
 
 
 

  Utbildningsnämnden   
 
 
 
 
Plan för utbildningar på introduktionsprogram Sjögrenska 
gymnasiet 
UN-2019/372 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa Plan för utbildningar på introduktionsprogram vid Sjögrenska gymnasiet.  
 
 
Sammanfattning  
Introduktionsprogrammen riktar sig till elever som inte är behöriga till gymnasieskolan. 
Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Programmen syftar 
till att hjälpa obehöriga elever att komma in på ett nationellt program, ett annat 
introduktionsprogram eller att underlätta en ingång på arbetsmarknaden.  
 
Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, med studierna flexibelt organiserade 
utifrån elevens kunskapsutveckling och förutsättningar, så att elevens mål för utbildningen 
ska nås. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den 
individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon 
programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. 
Det finns fyra introduktionsprogram i gymnasieskolan.  
 

• Programinriktat val 
• Yrkesintroduktion 
• Individuellt alternativ 
• Språkintroduktion 

Knivsta kommun ansvarar för att alla elever som är folkbokförda i kommunen och behöriga 
till respektive introduktionsprogram erbjuds en plats på programmen, antingen på Sjögrenska 
gymnasiet eller på en annan skola inom samverkansområdet. Sjögrenska gymnasiet 
erbjuder samtliga introduktionsprogram. 
 
Plan för utbildningar på introduktionsprogram Sjögrenska gymnasiet bifogas.  
 
Bakgrund 
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av 
huvudmannen i enlighet med skollagen 17 kap. 7 §. Utbildningsplanen ska innehålla 
uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. 
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Förslag till Plan för utbildningar på introduktionsprogram Sjögrenska gymnasiet har 
upprättats utifrån Skolverkets stödmaterial.  
  

Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Hans Åhnberg  
Utbildningschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Rektor Sjögrenska gymnasiet 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet innefattar ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte är behöriga till ett 
nationellt program i gymnasieskolan.. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Ja 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

 
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. 
 
Då det handlar om en övergripande plan för hur Introduktionsprogrammen på Sjögrenska 
gymnasiet ska organiseras tillfrågas inte barn/ungdomar. Barn/ungdomar tillfrågas när de 
påbörjar studierna på respektive program och den individuella studieplanen upprättas.  

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 

   
 

 

 

 
 

 

 

Plan för utbildningar på introduktionsprogram 

 

 
 

 

 

 

  

  



Introduktionsprogram 

Introduktionsprogrammen riktar sig till elever som inte är behöriga till gymnasieskolan. Huvudregeln 
är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Programmen syftar till att hjälpa 
obehöriga elever att komma in på ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller att 
underlätta en ingång på arbetsmarknaden. Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, 
med studierna flexibelt organiserade utifrån elevens kunskapsutveckling och förutsättningar, så 
att elevens mål för utbildningen ska nås. Alla elever följer en individuell studieplan. På 
introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns 
något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen visar vad utbildningen ska 
innehålla. Det finns fyra introduktionsprogram i gymnasieskolan.  

• Programinriktat val 
• Yrkesintroduktion 
• Individuellt alternativ 
• Språkintroduktion 

Knivsta kommun ansvarar för att alla elever som är folkbokförda i kommunen och behöriga till 
respektive introduktionsprogram erbjuds en plats på programmen, antingen på Sjögrenska 
gymnasiet eller på en annan skola inom samverkansområdet.1 Sjögrenska gymnasiet erbjuder 
samtliga introduktionsprogram. Nedan följer plan för utbildning på introduktionsprogram på 
Sjögrenska gymnasiet. 

Programinriktat val 

Utbildningens syfte 

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt 
program och att de så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.2  

Behörighet 

Programmet står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet 
till ett visst nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska 
som andraspråk och:  

• i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller  
• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.3  

Utbildningens inriktning 

Utbildningen inriktas mot ett av följande program: 

• Barn- och fritidsprogrammet 
• Fordons- och transportprogrammet 
• Handels- och administrationsprogrammet 
• Vård- och omsorgsprogrammet 

                                                            
1 Skollagen (2010:800) 17 kap. 16 §. 
2 Skollagen (2010:800) 17 kap. 3 § 
3 Skollagen (2010:800) 17 kap. 10 § 



Utbildningens längd 

Längden på utbildningen är inte reglerad i några bestämmelser utan ska beslutas utifrån elevens 
förutsättningar och mål. Utbildningen längd beslutas då elevens individuella studieplan upprättas. 
Den individuella studieplanen sträcker sig i regel över tre läsår.  

Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas till det 
nationella program som utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det programmet. 
Målsättningen är att eleven bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Utbildningens struktur, upplägg och innehåll 

Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som hen behöver för att kunna antas 
till ett yrkesprogram. Eleven läser samtliga gymnasiegemensamma ämnen samt gymnasiekurser i 
karaktärsämnen. 

Grundskoleämnen läses i egen grupp tillsammans med andra elever som går ett 
introduktionsprogram. När eleven når ett godkänt betyg i de grundskoleämnen som hen läser 
påbörjas dessa på gymnasial nivå.  

Gymnasiegemensamma kurser läses integrerat tillsammans med alla elever som går ett nationellt 
program och gymnasiekurser i karaktärsämnen läser integrerat tillsammans med elever som går det 
nationella program som utbildningen är inriktad mot.  

Eleven deltar i arbetsplatsförlagt lärande (APL) 1-2 dagar i veckan. APL sker på en arbetsplats inom 
den bransch som utbildningen inriktas mot. Eleven har en handledare på arbetsplatsen som hjälper 
och stöttar eleven i kunskapsutvecklingen.   

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett yrkesprogram schemaläggs och 
organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut ges möjlighet att bli behörig till ett 
nationellt yrkesprogram.  

Eleven ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.4 

Utbildningen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier vilket innebär en 
genomsnittlig undervisningstid om minst 23 timmar i veckan.5 

Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det nationella 
programmet senast då andra läsåret börjar. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått 
utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det 
nationella programmet, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare 
om möjliga orsaker samt för vidare planering av utbildningen. Det kan innebära att eleven fortsätter 
på programmet eller föreslås söka till programmet yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.  

 

 

                                                            
4 Gymnasieförordningen (2010:2039) 9 kap. 9 § 
5 Skollagen (2010:800) 17 kap. 6 § 



Yrkesintroduktion 

Utbildningens syfte 

Yrkesintroduktion syftar till att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att 
etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.6 

Behörighet 

Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet 
till ett yrkesprogram. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får 
ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. 
Utbildningen står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion.7 

För att vara behörig till programmet ska eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket. En 
bedömning av elevens språkkunskaper görs av Sjögrenska gymnasiet vid antagning. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen inriktas mot ett av följande program: 

• Barn- och fritidsprogrammet 
• Fordons- och transportprogrammet 
• Handels- och administrationsprogrammet 
• Vård- och omsorgsprogrammet 

Utbildningens längd 

Längden på utbildningen är inte reglerad i några bestämmelser utan ska beslutas utifrån elevens 
förutsättningar och mål. Utbildningen längd beslutas då elevens individuella studieplan upprättas. 
Den individuella studieplanen sträcker sig i regel över tre läsår.  

Utbildningens struktur, upplägg och innehåll 

Eleven ska ges möjlighet att läsa de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som hen behöver 
för att kunna antas till ett nationellt yrkesprogram. Eleven ska ges möjlighet att läsa gymnasiekurser i 
karaktärsämnen och kan ges möjlighet att läsa gymnasiegemensamma ämnen. Vilka 
grundskoleämnen och gymnasiekurser som eleven läser beslutas utifrån elevens förutsättningar och 
mål med utbildningen då den individuella studieplanen upprättas. 

Grundskoleämnen läses i egen grupp tillsammans med andra elever som går ett 
introduktionsprogram.  

Gymnasiekurser i karaktärsämnen läser integrerat tillsammans med elever som går programinriktat 
val och det nationella program som utbildningen är inriktad mot. Om eleven läser 
gymnasiegemensamma kurser läses dessa integrerat tillsammans med elever som går ett nationellt 
program och med elever som går programinriktat val.  

Eleven deltar i arbetsplatsförlagt lärande (APL) 1-2 dagar i veckan. APL sker på en arbetsplats inom 
den bransch som utbildningen inriktas mot. Eleven har en handledare på arbetsplatsen som hjälper 
och stöttar eleven i kunskapsutvecklingen. 

                                                            
6 Skollagen (2010:800) 17 kap. 3 § 
7 Skollagen (2010:800) 17 kap. 11 § 



Eleven ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.8 

Utbildningen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier vilket innebär en 
genomsnittlig undervisningstid om minst 23 timmar i veckan.9 

Uppföljning av elevens utbildning 

Elevens studieresultat följs upp i slutet av varje läsår tillsammans med eleven och vårdnadshavare. 
Vid uppföljningen revideras den individuella studieplanen då om det är nödvändigt. Om eleven blir 
godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas till det nationella program som 
utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det programmet. 

 

Individuellt alternativ 

Utbildningens syfte 

Individuellt alternativ syftar till att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt 
utbildning eller arbetsmarknaden. 10  

Behörighet 

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett yrkesprogram. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga 
skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till 
yrkesintroduktion. Utbildningen står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas 
språkintroduktion.11 

Utbildningen vänder sig i första hand till elever med olika behov av särskilt stöd, elever med stora 
kunskapsbrister eller elever med svag motivation. 

Kartläggning 

I anslutning till skolstart genomförs inledande samtal med eleven och vårdnadshavare. Vid detta 
samtal kartläggs elevens skolbakgrund och behov av stöd, samtidigt som eleven får möjlighet att visa 
sina styrkor och förmågor. Överlämningar från tidigare grundskola samlas in. Informationen om 
eleven överförs från de lärare som genomför den inledande kartläggningen till de som senare ska 
undervisa eleven. Det kartläggande samtalet ligger till grund för den individuella studieplanen som 
därefter upprättas. 

Utbildningens längd 

Längden på utbildningen är inte reglerad i några bestämmelser utan ska beslutas utifrån elevens 
förutsättningar och mål. Utbildningen längd beslutas då elevens individuella studieplan upprättas.  

Utbildningens innehåll 

Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde 
elevens förutsättningar, behov och mål med utbildningen. Utbildningen innehåller grundskoleämnen 

                                                            
8 Gymnasieförordningen (2010:2039) 9 kap. 9 § 
9 Skollagen (2010:800) 17 kap. 6 § 
10 Skollagen (2010:800) 17 kap. 3 § 
11 Skollagen (2010:800) 17 kap. 11 § 



som eleven saknar godkända betyg i och kan innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen 
och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling och motivation kan ingå i utbildningen t. ex. praktik på en arbetsplats. 

Eleven ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.12 

Utbildningen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier vilket innebär en 
genomsnittlig undervisningstid om minst 23 timmar i veckan.13 

Uppföljning av elevens utbildning 

Elevens studieresultat följs upp i kontinuerligt under läsåret tillsammans med eleven och 
vårdnadshavare. Vid uppföljningen riktas stor uppmärksamhet mot elevens mål med sin utbildning. 
De olika insatser som finns för eleven utvärderas och den individuella studieplanen revideras om det 
är nödvändigt.  

För att stödja eleven i det framtida studie- och yrkesvalet ges eleven regelbunden studie- och 
yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledaren följer upp den individuella studieplan samt 
kunskapsutvecklingen tillsammans med lärarna för att vägleda eleven inför fortsatta studier eller 
arbete.  

 

Språkintroduktion 

Utbildningens syfte 

Språkintroduktion syftar till att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.14 

Behörighet 

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs 
för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får 
även andra elever gå språkintroduktion.15 

Kartläggning 

I anslutning till skolstart genomförs en inledande kartläggning av elevens språkkunskaper och andra 
kunskaper. Vid detta samtal kartläggs elevens skolbakgrund, samtidigt som eleven får möjlighet att 
visa sina styrkor och förmågor. Skolverkets kartläggningsmaterial används vilket ger ett gott stöd för 
att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. 
Informationen om eleven överförs från de lärare som genomför den inledande kartläggningen till de 
som senare ska undervisa eleven. Det kartläggande samtalet ligger till grund för den individuella 
studieplanen som därefter upprättas. 

 

                                                            
12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 9 kap. 9 § 
13 Skollagen (2010:800) 17 kap. 6 § 
14 Skollagen (2010:800) 17 kap. 3 § 
15 Skollagen (2010:800) 17 kap. 12 § 



Utbildningens längd 

Längden på utbildningen är inte reglerad i några bestämmelser utan ska beslutas utifrån elevens 
förutsättningar och mål. Utbildningen längd beslutas då elevens individuella studieplan upprättas.  

Utbildningens struktur, upplägg och innehåll 

Utbildningen på språkintroduktion omfattar huvudsakligen grundskoleämnet svenska som 
andraspråk samt ytterligare grundskoleämnen utifrån elevens språkkunskaper, förutsättningar och 
mål med utbildningen. Långsiktigt erbjuds eleven möjlighet att läsa alla de grundskoleämnen som 
eleven behöver för att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. 
Grundskoleämnen läses i egen grupp tillsammans med andra elever som går Språkintroduktion. 

Eleven ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.16 

Utbildningen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier vilket innebär en 
genomsnittlig undervisningstid om minst 23 timmar i veckan.17 

Uppföljning av elevens utbildning 

Elevens resultat följs upp kontinuerligt under läsåret tillsammans med eleven och vårdnadshavare. 
Huvudfokus är elevens språkutveckling med stöd av Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska. 
Den individuella studieplanen revideras om det är nödvändigt.  

För att stödja eleven i det framtida studie- och yrkesvalet ges eleven regelbunden studie- och 
yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledaren följer upp kartläggningen av eleven och dennes 
individuella studieplan samt kunskapsutvecklingen tillsammans med lärarna för att vägleda eleven 
inför fortsatta studier eller arbete.  

                                                            
16 Gymnasieförordningen (2010:2039) 9 kap. 9 § 
17 Skollagen (2010:800) 17 kap. 6 § 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Henriksson Datum UN-2018/261 
Rektor 2019-05-21   
Hans Åhnberg 
Utbildningschef 

   
Utbildningsnämnden  

 
 

 

Svar på initiativärende angående ”Byggprogram” i Knivsta 
gymnasieskola 
UN-2018/261 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att avslå initiativärendet. 
 

Sammanfattning  
Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 11 juni 2018 inkom ett initiativärende från 
Centerpartiet med förslaget ”Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till 
införande av ett gymnasieval i Knivsta, ett byggprogram med inriktning på energi- och 
passivhusteknik”. Syftet var att då Knivsta kommun befinner sig i framkant vad gäller att 
bygga så kallade passivhus i kombination med att Region Uppsala, Stiftelsen för samverkan 
mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) och utbildningen för 
materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet uppges vara mycket intresserade av att 
samarbeta med Knivsta kommun kring energi- och passivhusteknikutveckling bedöms 
kommunen ha en unik position och möjlighet att starta en gymnasieutbildning för hantverkare 
inom energi- och passivhusteknik.  
Vid en sammanvägning av de lokala förutsättningarna, investeringsbehoven samt det övriga 
utbudet vad gäller byggprogrammet i länet bedömer förvaltningen att det i dagsläget inte är 
möjligt att starta byggprogrammet vid Sjögrenska gymnasiet men att frågan bör aktualiseras 
igen i samband med ställningstagande kring en framtida större gymnasieskola i Knivsta. 
 
Bakgrund 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 11 juni 2018 inkom ett initiativärende från 
Centerpartiet med förslaget ”Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till 
införande av ett gymnasieval i Knivsta, ett byggprogram med inriktning på energi- och 
passivhusteknik”. Syftet var att då Knivsta kommun befinner sig i framkant vad gäller att 
bygga så kallade passivhus i kombination med att Region Uppsala, Stiftelsen för samverkan 
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mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) och utbildningen för 
materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet uppges vara mycket intresserade av att 
samarbeta med Knivsta kommun kring energi- och passivhusteknikutveckling bedöms 
kommunen ha en unik position och möjlighet att starta en gymnasieutbildning för hantverkare 
inom energi- och passivhusteknik.  
 
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 
eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och 
anläggningsbranschens yrken. 
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och 
anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och 
anläggningsarbete påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska 
utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. 
Utbildningen ska också ge kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser samt 
om entreprenörskap och företagande, vilket ger en god grund för samverkan på 
arbetsplatsen och med kunder. 
Programmet har 5 inriktningar: 

Inriktningen anläggningsfordon ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och 
materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap. 
Inriktningen husbyggnad ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av 
bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner. 
Inriktningen mark och anläggning ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, 
husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. 
Inriktningen måleri ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, 
uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och 
skyddande värden. 
Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse 
byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av 
design och teknisk funktion. 
Koppling till passivhus 

I det fall Knivsta kommun väljer att starta en utbildning med egen inriktning för programmet  
måste kommunen följa Skolverkets programstrukturer. Husbyggnad är den inriktning som 
framförallt kan kopplas till passivhus. Det innebär att delar av innehållet i kurser som 
eleverna läser kan riktas mot passivhus förutsatt att det finns möjlighet till samarbete för 
denna typ av byggprojekt så eleverna ges möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL) över 
tid inom området. 
Kraven på att bygga energieffektivt kommer att öka vilket gör att byggnadsindustrins 
yrkesnämnd (BYN) bedömer att kompetens inom området är viktigt för framtidens 
byggnadsarbetare.  
Möjlighet till arbete 

BYN menar att det framgent finns ett stort behov av utbildad personal framförallt inom 
inriktningarna ”mark och anläggning” samt inom ”anläggningsfordon”, men även inom 
husbyggnad. Även om marknaden avstannat något så står branschen inför stora 
pensionsavgångar inom de närmsta åren.  
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Arbetsförmedlingens (Af) prognoser visar också att rekryteringsbehovet inom branschen 
kommer att vara stort. På ett års sikt bedömer Af att träarbetare och snickare kommer ha 
mycket goda möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömes träarbetare och snickare 
ha mycket goda möjligheter till arbete. 
 
Sökhistorik Knivsta och beläggning på Uppsalas gymnasieskolor 

 
Nedan redovisas antalet förstahandssökande från Knivsta till bygg- och 
anläggningsprogrammet. 
 
År Sökande 1:a hand 

2014 6 

2015 4 

2016 1 

2017 6 

2018 14 

 
Då eleverna väljer inriktning i åk 2 är andelen som sökt inriktningen husbyggnad inte känd då 
förvaltningen för att få kännedom om detta måste kontakta varje enskild skola och följa upp 
respektive elev vilket inte prioriterats i nuläget.  
 
2018 antog gymnasieskolorna i Uppsala kommun (kommunala och fristående) totalt 95 
elever i åk 1. Det fanns 17 platser på programmet som inte fylldes vilket innebär att det 
erbjöds fler plaster än det fanns behöriga sökande elever.  
För att programmet ska klara av att gå runt ekonomiskt så bedömer förvaltningen att det 
behövs minst fem elever per årskurs vilket innebär sammanlagt underlag om 15 elever. Då 
det alltid finns en risk för att elever gör omval torde ett årligt intag landa på sju elever. 
Investeringar 

Om Sjögrenska gymnasiet ska starta bygg- och anläggningsprogrammet krävs investeringar 
i ändamålsenliga lokaler. Programmet bör ha tillgång till en byggnadshall där eleverna ges 
möjlighet till praktisk undervisning för att utveckla sina kunskaper. Hallen behöver även 
utrustas med diverse maskiner. 
Ett liknande behov av verkstadshall finns idag när det gäller fordonsprogrammet. Där sker 
idag en samverkan med ett fristående gymnasium i Uppsala men förvaltningen bedömer inte 
att det är en framkomlig väg för byggprogrammet då behovet av halltid är stort.  
Sammanfattning 

Förvaltningen anser att byggprogrammet skulle vara en intressant utveckling för Sjögrenska 
gymnasiet och komplettera det nuvarande utbudet men ser en problematik med de behov av 
investeringar som behövs, inte minst med anledning av nuvarande ekonomiska läge i 
kommunen. I dagsläget råder en överetablering av byggprogrammet i länet även om det är 
troligt att inriktningen skulle kunna väcka intresse hos de sökande eleverna.  
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Förvaltningen anser dock att frågan bör aktualiseras igen i samband med ställningstagande 
kring en framtida större gymnasieskola i Knivsta. 
 
Hänvisande till ovanstående bedömer förvaltningen att det i dagsläget inte är möjligt att 
starta byggprogrammet vid Sjögrenska gymnasiet.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Bilaga 1: Initiativärende från Centerpartiet 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Hans Åhnberg   
Utbildningschef   
 
Beslutet ska expedieras till  
Akten 
Rektorer 
Rektor Sjögrenska gymnasiet 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej  

 
Ett ytterligare program vid Sjögrenska gymnasiet skulle bredda möjligheten att studera i 
hemkommunen. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Då kostnaderna i dagsläget troligen skulle vara betydande och därmed belasta 
resursfördelningen till andra program/skolformer  

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Se punkt två ovan. 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Utbildningsnämnden – Ledamotsinitiativ om ”Byggprogram” i Knivsta 
gymnasieskola 
 

Centerpartiet föreslår: 
Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till införande av ett gymnasieval i 
Knivsta, ett ”byggprogram med inriktning på energi- och passivhusteknik”. 
 

Bakgrund 
 

Knivsta kommun har flest referensobjekt av passivhus i Sverige, två skolor, två förskolor 
och ett Centrum för Idrott- och Kultur (CIK). Tre av dessa kommer mer eller mindre vara 
sk. ”plushus” då de även utrustas med större solcellsanläggningar för produktion av 
förnybar sol-el. När samtliga passivhusen är färdigbyggda (2019/2020) kommer 
kommunen att ha cirka 32 000 m2 BTA passivhus. 
 

Detta gör Knivsta till en ”hot spot” för passivhusteknik. Mer än 40 sk. Clean Tech-företag 
från Sverige och Europa  visar intresse för att etablera sig i kommunen med försäljning, 
utbildning och representation. På sikt även för tillverkning av produkter och 
byggelement. Tiotalet av dessa företag förhandlar just nu med kommunen om att teckna 
avtal och ”letter of intent” om etablering i de 1 200 m2 kontorsytor som också byggs i 
CIK med beräknad inflyttning inom 1,5 år. 
 

Flera av landets kommuner, utbildare och arkitektbolag, t.ex. Ramböll, kommer 
tillsammans med sina leverantörer och kunder till Knivsta för utbildning och visning av 
energi- och passivhusteknik. I oktober 2017 arrangerade Alsikebolaget tillsammans med 
Intressegrupp Passivhus en ”Passivhusvecka” som drog ca 200 besökare. Fler likande 
arrangemang planeras återkommande vart annat år, 2019, 2021, 2023, etc. 
 

Även Region Uppsala, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv 
och samhälle (STUNS) och utbildningen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet 
är mycket intresserade av att samarbeta med Knivsta kommun kring energi- och 
passivhusteknikutveckling. Denna utveckling stödjs ytterligare av EU:s ”2020-mål” då 
alla hus som byggs ska vara sk. ”nollenergihus”. 
 
Förslag 
 

Men det räcker inte bara med forskning och utveckling. Någon ska också kunna bygga 
dessa ”framtidshus” som redan nu byggs i Knivsta. Det ger Knivsta kommun en unik 
position och möjlighet att starta en gymnasieutbildning för hantverkare inom energi- 
och passivhusteknik. Här finns förutsättningar med både forskning, företag och 
referensobjekt för kunskapsutveckling, utbildning och praktik i området. 
 

Med Knivsta kommuns läge i tillväxtregionen Stockholm – Arlanda – Uppsala och 
mycket goda kommunikationer ges bra möjligheter för ett riks-/regionintag av elever 
från både Uppsala län och norra Storstockholm. Något som skulle kunna vitalisera och 
ge en extra skjuts till utvecklingen av hela den framtida gymnasieskolan och även 
Komvuxutbildningen i Knivsta. 
 

Centerpartiet anser, mot bakgrund av ovanstående, att uppdraget bör få hög prioritet 
för att ”tajma” färdigställandet av de passivhus som är under uppförande och de 
företagsetableringar som sannolikt kan vara på plats i Knivsta 2019. 
 

Johan Eskhult (C) 
ledamot Utbildningsnämnden 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Hans Åhnberg Datum UN-2019/250 
Utbildningschef 2019-05-21   
 

   
Utbildningsnämnden  

 
 

 

Svar på initiativärende angående mobilfri skola i Knivsta kommun 
UN-2019/250 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att avslå initiativärendet. 
 

Sammanfattning  
Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 9 april 2019 inkom ett initiativärende från 
Liberalerna med förslaget ”Att ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
mobilfira skolor i Knivsta kommun med start hösten 2019 och därigenom skapa bästa möjliga 
förutsättningar för en gynnsam lärmiljö för våra elever”. Syftet var att undvika att lektioner 
störs av mobiler och därigenom skapa bättre förutsättning för studiero och möjliggöra för 
lärare att ägna sin tid åt kärnuppdraget dvs undervisning och stöd till elevernas lärande. 
Förvaltningen bedömer det som att frågan om huruvida mobilförbud ska råda på en skola 
ska hanteras inom ramen för skolans ordningsregler och därmed ett beslut för rektor. 
 
Bakgrund 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 9 april 2019 inkom ett initiativärende från 
Liberalerna med förslaget ”Att ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
mobilfira skolor i Knivsta kommun med start hösten 2019 och därigenom skapa bästa möjliga 
förutsättningar för en gynnsam lärmiljö för våra elever”. Syftet var att undvika att lektioner 
störs av mobiler och därigenom skapa bättre förutsättning för studiero och möjliggöra för 
lärare att ägna sin tid åt kärnuppdraget dvs undervisning och stöd till elevernas lärande 
Förvaltningen anser att allt som bidrar till att skapa studiero för eleverna och därigenom en 
god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever är av största vikt. Ett av skolornas verktyg 
för att hantera detta är de ordningsregler som rektor fattar beslut om. Skolverket skriver på 
sin hemsida:  
”Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att elever och lärare ska kunna arbeta och 
trivas. Lärarna och eleverna på skolan ska tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö och 
komma överens om ordningsregler på skolan.” 



Sida 2 av 3 

 
 

Vidare framgår ” De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma 
tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha 
bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. I reglerna står det vad man får göra och inte 
göra i skolan. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna 
på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Reglerna är till 
för att skapa ordning, trivsel och studiero. För att alla ska kunna följa reglerna är det viktigt 
att alla, både elever och vuxna på skolan, får veta att det finns ordningsregler och vad som 
står i dem. Alla som är i skolan har ett ansvar för att följa skolans regler och ta hänsyn till 
varandra så att det blir en bra arbetsmiljö på skolan.” 
 
Hänvisande till ovanstående bedömer förvaltningen det som att frågan om huruvida 
mobilförbud ska råda på en skola ska hanteras inom ramen för skolans ordningsregler och 
därmed ett beslut för rektor. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Bilaga 1: Initiativärende från Liberalerna 

 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Hans Åhnberg   
Utbildningschef   
 
Beslutet ska expedieras till  
Akten 
Rektorer 
Verksamhetschef grundskola 
Rektor Sjögrenska gymnasiet 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej X 

 
Frågan om mobilförbud hanteras inom ramen för respektive skolas ordningsregler 
 

 
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 X 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



	
Initiativärende 

201904-09 
	

Mobilfri skola i Knivsta kommun. 
	

Den svenska skolan har stora problem med stök och oro. Om skolan ska vara en plats där barn 
skapar sin framtid och tack vare kunskap kan få drömmar att gå i uppfyllelse oavsett bakgrund 
måste undervisningen präglas av studiero. Att ständigt bli störd av klasskamrater som sms:ar, 
chattar, spelar eller är närvarande på sociala medier försämrar möjligheten att nå kunskapsmålen 
och det är eleverna med sämst förutsättningar som förlorar mest på stöket i klassrummet. 

Lärarna får lägga mycket tid i klassrummet för att komma tillrätta med elever som använder 
mobiltelefoner istället för att fokusera på skolarbetet. Tid som lärarna istället skulle kunna 
använda för att hjälpa elever i undervisningen. Vi behöver mobilfira skolor så att lärarna ska få 
ägna sig åt sitt kärnuppdrag, undervisning. 

Vi behöver även skapa förutsättningar för att tiden i skolan ägnas åt kunskapsinlärning, varje gång 
en mobiltelefon ringer tar det tid innan fokus kan läggas på skoluppgifter igen. Vi behöver 
mobilfria skolor utan avbrott för att eleverna ska kunna ägna sig åt skolarbetet en sammanhållen 
tid.  

Kommuner och skolor som infört mobilfria skoldagar har fått förbättrade skolresultat och elever 
upplever även att stressen minskar.  

Alla elever har rätt till en mobilfri skola och därmed få bästa förutsättningar att forma sin framtid. 

 

 

Jag förslår: 

 

- Att ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa mobilfira skolor i Knivsta kommun 
med start hösten 2019 och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam 
lärmiljö för våra elever. 

Liberalerna 

Anna Koskela-Lundén (L) 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Ann Ohlsson Ax Datum UN-2019/338 
Administrativ chef 2019-05-17   
 
 
 

   Utbildningsnämnden 
 
 
 
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 
UN-2019/338 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta reviderad delegationsordning. 
 
Sammanfattning  
Då en omorganisation har skett där Kultur och Fritid separerats från Utbildningsnämnden har 
detta även medfört det ändringar i delegationsordningen. De delegationsärenden som berör 
Kultur och Fritid har tagits bort. 
 
Bakgrund 
På grund av den kommunala organisationens komplexitet har de förtroendevalda inte 
möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del 
av besluten. Anställda har ingen egen beslutanderätt men kan fatta sådana beslut som är av 
rent förberedande eller rent verkställande art. En stor del av vad de anställda gör är vad som 
kallas för faktiskt handlande och innebär inte handläggning av ett ärende. När de anställda 
ska utföra handläggning som ska utmynna i någon form av beslut som inte är av 
verkställande eller förberedande art måste detta delegeras. I utbildningsnämndens 
delegationsordning regleras vilka beslut som delegerats till olika funktioner bland de 
anställda.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet förväntas inte påverka ekonomin. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Hans Åhnberg  
utbildningschef  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Förskolechefer  
Rektorer 
Utbildningschef 

Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Administrativ chef 
Verksamhetschef elevhälsan 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet har ingen direkt påverkan på barn.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

• Budgetansvarig chef 

• Ekonomichef 

• Verksamhetschef, förskola 

• Rektor 

• Verksamhetschef, grundskola 

• Skolskjutssamordnare 

• Administrativ chef 

• Upphandlingsstrateg 

• Utbildningschef 

• Utbildningsnämndens (UN:s) ordförande 

• Utbildningsnämndens (UN:s) sekreterare  

• Utbildningsnämndens (UN:s) vice ordförande 

• Verksamhetschef för elevhälsan  

 

Förkortningar av lagar 
FL  Förvaltningslagen (1986:223) 
KL Kommunallagen (2017:725) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
SL Skollagen (2010:800) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
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A. SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

A.1 
Myndighetsprövning av begäran om utlämnande av  
allmänna handlingar 

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

Utbildningschef 
 

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

OSL 10 kap. 14 § Utbildningschef 

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

 Utbildningschef 

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

OSL 25 kap. 7 §  Utbildningschef 

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

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

Verksamhetschef för elevhälsan 
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B. DOMSTOLSÄRENDEN 
 

  

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

 Utbildningschef  
UN:s ordförande  

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

FL 27 § Delegat i det överprövade beslutet 
 
 

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

FL 24 §  UN:s nämndsekreterare 
 
 

B.4 
Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagade beslut   

 Utbildningschef 

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

FL 22 § Utbildningschef  

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

FL 29 § Utbildningschef  

 
 

C. FÖRVALTNING 
 

  

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

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

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

 Utbildningschef 
 

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

 Utbildningschef  
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D. ALLMÄNNA ÄRENDEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

D.1 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ledamöter  

 UN:s ordförande 

D.2 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ordförande  

 UN:s vice ordförande 

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

 UN:s ordförande 

D.4 
Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kronor     

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

D.7 
Skadestånd upp till ett halvt prisbasbelopp 

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Utbildningschef 
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E. INKÖP OCH UPPHANDLING 
 

  

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 
 

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

 

LOU  
 
 
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas  
av utbildningsnämnden. 
 
Budgetansvarig chef 

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

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

 

LOU  
 
 
 
Budgetansvarig chef 
 
Budgetansvarig chef 

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

LOU Utbildningschef  

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

LOU Upphandlingsstrateg 

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

LOU Budgetansvarig chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 
 

  

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

2 kap. 19 § Rektor/Förskolechef 

 
5 kap. Trygghet och studiero 
 

  

5.1 
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna. 

5 kap. 17 §  Rektor 

5.2 
Avstängning av elev från praktik. 

5 kap. 19 § Rektor 

 
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
 

  

6.1 
Upprätta likabehandlingsplan 

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

Rektor/Förskolechef 

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

6 kap. 10 § första stycket Rektor/Förskolechef 

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

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

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 
 

  

7.1 
Mottagande i grundsärskolan. 

7 kap. 5 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 

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

7 kap. 5 b § Verksamhetschef för 
elevhälsan  

7.3 
Mottagande på försök i grundskola eller grundsärskola.  

7 kap. 8 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 

7.4 
Integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola. 

7 kap. 9 § Rektor och verksamhetschef 
för elevhälsan i förening 

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

7 kap. 10 § Rektor 

7.6 
Tidigare skolstart 

7 kap. 11§ Rektor 
 

7.7 
Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.               

7 kap. 13 § Rektor 

7.8 
Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten. 

7 kap. 14 § Rektor 

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

7 kap. 15 § Rektor 

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

7 kap. 15 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
8 kap. Förskolan 
 

  

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

8 kap. 5 §  
 

Förskolechef 
 

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

8 kap. 5 §  
 

Administrativ chef 

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

8 kap. 6 § Administrativ chef 

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

8 kap 6 § Administrativ chef 

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

8 kap. 7 §,  
14 § andra stycket 

Administrativ chef 

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

8 kap. 7 §,  
14 § 2.a stycket 

Administrativ chef 

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

8 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

8 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

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

8 kap. 22 §  Administrativ chef 

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

8 kap. 23 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 

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

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Förskoleklassen 
 

  

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

9 kap. 13 § första stycket Rektor  

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

9 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

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

Rektor 

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

9 kap. 16 § andra stycket andra meningen Administrativ chef 

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

9 kap. 16 § andra stycket tredje meningen Verksamhetschef för 
elevhälsan 

9.6 
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass – tilläggsbelopp 

9 kap. 19 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
10 kap. Grundskolan 
 

  

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

10 kap. 25 § Rektor 

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

10 kap. 25 § Administrativ chef 

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

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

Rektor 

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

10 kap. 30 § andra stycket punkten 2 Rektor 

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

10 kap. 32 § Skolskjutssamordnare 

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

10 kap. 32 §  Skolskjutssamordnare 

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

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

10 kap. 34 § andra stycket tredje 
meningen 

Verksamhetschef för 
elevhälsan 

10.9 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola – tilläggsbelopp 

10 kap. 37 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 

 
11 kap. Grundsärskolan 
 

  

11.1 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundsärskola – tilläggsbelopp 

11 kap. 36 § 
 

Verksamhetschef för 
elevhälsan  

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

11 kap. 8 § Rektor  
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
14 kap. Fritidshemmet 
 

  

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

14 kap. 5 § Administrativ chef 

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

14 kap. 6 § Rektor 

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

14 kap. 7 § Rektor 

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

14 kap. 14 § andra stycket andra 
meningen 

Verksamhetschef för 
elevhälsan 

14.5 
Lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem – tilläggsbelopp 

14 kap. 15 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 

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

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
 

  

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

15 kap. 32 § Administrativ chef 

 
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 
 

  

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

16 kap. 48 § Administrativ chef 

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

16 kap. 51 § första stycket Administrativ chef 

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

16 kap. 52 § Administrativ chef 

 
17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan 
 

  

17.1 
Förlänga preparandutbildning till två år. 

17 kap. 5 § Rektor 

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

17 kap. 6 § Rektor 

17.3 
Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram 

17 kap. 7 § Rektor 

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

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

17 kap. 16 § Rektor 

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

17 kap. 19 § Rektor 

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

17 kap. 21 § Rektor 

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

17 kap. 22 § Administrativ chef 

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

17 kap. 22 § Administrativ chef 

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

17 kap. 29 § Administrativ chef 

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

17 kap. 31 § Administrativ chef 

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

17 kap. 36 § Administrativ chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 
 

  

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

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

 
19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan 
 

  

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

19 kap. 13 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 

19.2 
Tillämpa interkommunal ersättning avseende särskolan. 

19 kap. 22 § första stycket Administrativ chef 

19.3 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – grundbelopp. 

19 kap. 45-46 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 

19.4 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – tilläggsbelopp. 

19 kap. 47 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
20 kap. Kommunal vuxenutbildning  
 

  

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

20 kap. 7 § andra stycket Rektor 

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

20 kap. 9 § andra stycket Rektor  

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

20 kap. 9 § tredje stycket Rektor  

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

20 kap. 13 § Rektor  

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

20 kap. 14 § Rektor  

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

20 kap. 21 § Rektor  

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

20 kap. 22 § Rektor  

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

20 kap. 23 § Rektor  

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

20 kap 33 § Rektor 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
21 kap. Särskild utbildning för vuxna 
 

  

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

21 kap. 6 § Rektor  

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

21 kap. 7 § första stycket Rektor  

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

21 kap. 7 § andra stycket Rektor  

21.4 
Besluta att anta en sökande till särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § tredje stycket Rektor  

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

21 kap. 9 § andra stycket Rektor  

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

21 kap. 9 § tredje stycket Rektor  
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
23 kap. Entreprenad och samverkan 
 

  

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

23 kap. 1 § Skolchef 

 
24 kap. Särskilda utbildningsformer 
 

  

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

24 kap. 23 § Utbildningschef 

24.2  
Återkallande av medgivande att fullfölja skolplikten på annat sätt. 

24 kap. 24 § Utbildningschef 

 
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet 
 

  

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

25 kap. 13 § Verksamhetschef för 
elevhälsan 
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G. SKOLFÖRORDNINGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Grundskolan 
 

  

G.9.1 
Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. 

9 kap. 4 § Verksamhetschef, grundskola  

G.9.2 
Besluta om vilka språkval som ska erbjudas. 

9 kap. 5 § Rektor 

 
H. PERSONAL OCH ADMINISTRATION 

 

  

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

 Utbildningschef 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Ann Ohlsson Ax Datum UN-2019/339 
Administrativ chef 2019-05-17   
 
 
 

  Utbildningsnämnden   
 
 
 
Revidering av dokumentet Regler och avgifter för förskola, annan 
pedagogisk verksamhet och fritidshem 
UN-2019/339 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna det reviderade förslaget av Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk 
verksamhet och fritidshem. 
 
Sammanfattning  
 
Revideringen är en uppdatering av det tidigare dokumentet på följande sätt: 

- texten om Omsorg på obekväm arbetstid (1 d.) har ändrats 
- texten om rättigheter för vårdnadshavare som är arbetssökande har ändrats (1 a.,  

1 e. samt 2 a.) 
 
Bakgrund 
 
Ändringar i vad som erbjuds i Knivsta kommun gör att dokumentet behövde bearbetas och  
revideras.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Hans Åhnberg  
Utbildningschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
  



Sida 2 av 2 

 
 

Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej X   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Förändringarna är gjorda för att uppdatera dokumentet. 

 
 

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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1. Regler för förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem i Knivsta kommun 
Verksamheten styrs av skollagen (2010:800), 8 kapitlet (förskolan), 25 kapitlet (annan pedagogisk 
verksamhet) och 14 kapitel (fritidshem). 
Verksamhet bedrivs dels i kommunal regi, dels i fristående regi och riktar sig till alla barn i åldern 
1−13 år som är bosatta och stadigvarande vistas i kommunen. 
Administrationen i kommunen är gemensam för all verksamhet som får kommunala bidrag, vare 
sig den bedrivs i kommunal eller i fristående regi. 

 
1 a. Förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn 1−5 år 
Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i åldern 1−5 år, och den ska följa Förskolans 
läroplan. Barn erbjuds plats i förskola utifrån vårdnadshavarens behov av omsorg på grund av 
förvärvsarbete, studier eller  arbetssökande. Som arbetssökande räknas den som är inskriven 
vid arbetsförmedlingen. För barn vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon och för barn 
vars vårdnadshavare är arbetssökande erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka. För barn 
vars vårdnadshavare är föräldraledig vid tvillingfödsel erbjuds 25 timmar/vecka. 

 
Ett barn kan även ha rätt till förskola med anledning av barnets eget behov, vilket prövas särskilt. 
Det kan till exempel handla om barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling, och detta erbjuds i form av förskola. 

 
Allmän förskola erbjuds för barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. 
Verksamheten omfattar minst 525 timmar om året och följer skolans läsårstider. Barn som har 
en plats i förskoleverksamhet och som går mer än 15 timmar får under perioden september-maj 
automatiskt en reducering med 25 % på avgiften. Detta gäller även barn som har en plats och 
vars föräldrar är föräldralediga och har valt att använda sin plats även under tid då skolan har 
lov. Under perioden juni−augusti sker ingen reducering utan full avgift betalas. 

 
Allmän avgiftsfri förskola erbjuds för barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. 
Tiden är förlagd till vardagar mellan 8:00 och 11:00. Särskild ansökan måste göras. Rätten till 
allmän avgiftsfri förskola under perioden september till maj inträder en månad efter inkommen 
ansökan.  

 
Pedagogisk omsorg kan finnas i flera former såsom till exempel familjedaghem i den egna 
bostaden, flerfamiljssystem eller familjenätverk. 

 
1 b. Ansökan 
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst och kan göras tidigast sex månader före det 
datum plats önskas. För att plats skall kunna erbjudas önskat datum skall ansökan ha inkommit 
senast fyra månader innan. Platsgaranti gäller för barn folkbokförda i Knivsta kommun. 
Ansökan registreras efter inkommet datum och blir din plats i kön. Ansökan kommer att 
bekräftas. 
 
För att kunna stå i kö ska barnet vara folkbokfört i eller vara på väg att flytta till kommunen. Adress 
och datum för inflyttning ska kunna styrkas. Vårdnadshavare ska i ansökan ange när och var plats 
önskas. 

 
1 c. Placering 
• Plats i förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg erbjuds tidigast från 1 års ålder. 
• Senast 4 månader efter anmälan till kommunens kö erbjuds vårdnadshavare plats för sitt 

barn. Om behov uppstår tidigare, kan placering ske i mån av plats. 
• Vid önskemål om byte behöver ny ansökan göras. 
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Knivsta kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet ska ske på ett sådant sätt att 
den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och föräldrar. 

 
Vid placering tas hänsyn till barn i behov av särskilt stöd, syskons förskoleplacering, 
barnets/barnens plats i kön, vårdnadshavarens önskemål, barngruppens sammansättning med 
beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser samt närhet. Med 
närhet menas att hänsyn tas till ett geografiskt område i vilken en eller flera förskolor/pedagogisk 
omsorg är belägna. Om närhet bedöms som likvärdig blir ålder avgörande. 

 
Ett erbjudande om förskoleplats/pedagogisk omsorg skickas till vårdnadshavarna. 
Erbjudandet måste besvaras av båda vårdnadshavarna. Vid ja/nej-tack till erbjuden plats har 
barnet inte kvar sin plats i kön. För att registrering åter ska kunna ske i kommunens aktuella 
kö måste en ny ansökan inkomma. 
 
Den som, vid annat än sommarledighet, inte ska använda sin plats under mer än två 
månader kan ansöka om att ha kvar platsen upp till tre månader. Ansökan om att behålla 
platsen sker skriftligen till Knivsta@knivsta.se. Avgift betalas även när platsen inte används. 
Man kan inte inleda en placering med att ansöka om att inte använda sin plats. 
 
1 d. Öppettider 
Förskola/pedagogisk omsorg öppnar tidigast klockan 06:30 och stänger senast klockan 
18:30. Öppettider kan justeras inom dessa ramar efter barnens behov. 
 
Knivsta kommun erbjudande om omsorg på obekväm arbetstid för de vårdnadshavare 
som har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger (Skollagen 25 kap § 5) 
upphör från och med 1 januari 2020. 

 
1 e. Schema 
Schema för barn 1−5 år skall upprättas mellan vårdnadshavare och kommunen. 
 
Det är vårdnadshavares arbetstid, studietid eller tid för arbetssökande samt restid som ligger till 
grund för barnets vistelsetid. Det är mycket viktigt att verksamheterna känner till barnets tider. 
Eventuella ändringar skall anmälas av vårdnadshavare minst en månad i förväg om inte 
särskilda skäl föreligger. 
 
Rätten till 15 timmars förskola vid föräldraledighet träder i kraft en månad efter syskons födelse. 
Samma rätt gäller när vårdnadshavare blir arbetssökande. 
 
2. Regler för fritidshem/fritidsklubb och annan pedagogisk verksamhet för elever  

6–13 år 
Verksamhetens styrs av Skollagen (2010:800); 14 kap. (fritidshemmet) och 25 kap. (annan 
pedagogisk verksamhet). 
 
2 a. Fritidshem, fritidsklubb och annan pedagogisk verksamhet 
Fritidshem erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 
13 år. Pedagogisk omsorg kan erbjudas i stället för fritidshem och vänder sig till barn i 
samma åldrar som de elever som går i fritidshem. Fritidsklubb får erbjudas elever från och 
med höstterminen eleven fyller 10 år. Vårdnadshavare som är arbetssökande erbjuds ej 
fritidshem, fritidsklubb eller annan pedagogisk verksamhet. 

 
2 b. Ansökan 
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst. 
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2 c. Placering 
Ett erbjudande om plats på fritidshem/fritidsklubb eller pedagogisk omsorg skickas till 
vårdnadshavarna. Erbjudandet måste besvaras av båda vårdnadshavarna. 
2 d. Schema 
Schema för elev skall upprättas mellan vårdnadshavare och kommunen. 

 
Det är vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt restid som ligger till grund för 
elevens vistelsetid. Det är mycket viktigt att verksamheterna känner till elevens tider. 
Eventuella ändringar skall anmälas av vårdnadshavare minst en månad i förväg om inte 
särskilda skäl föreligger. 
 
Barn med plats i fritidshem, fritidsklubb samt pedagogisk fritidsverksamhet får behålla sin 
plats en månad efter syskonets födelse. Detta gäller även vid vårdnadshavares 
arbetslöshet. 

 
3. Gemensamt för förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb 

 
3 a. Inkomstanmälan 
Inkomstanmälan skall lämnas vid nyplacering i samband med att vårdnadshavare tackar ja 
till en plats, vid ändrade inkomst- eller familjeförhållanden eller på begäran av kommunen. 
När ny inkomstanmälan inkommit debiteras den nya avgiften från nästföljande 
kalendermånad om inget annat angivits. Inkomstanmälan skall lämnas senast 14 dagar efter 
inkomständring. Vid utebliven inkomstanmälan debiteras full avgift enligt maxtaxan.  
 
För Fritidsklubb gäller andra regler, se Avgifter s. 6. 

 
3 b. Uppsägning 
Uppsägning av plats ska göras till kommunen och kan göras via kommunens E-tjänst. 
Båda vårdnadshavarna behöver godkänna en uppsägning. Uppsägningstiden för plats i 
förskola/ pedagogisk verksamhet/fritidshem är två månader och avgift betalas under 
uppsägningstiden. Uppsägning bekräftas från kommunen. 

 
Uppsägning av plats under perioden juni–augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet 
återkommer till förskoleverksamhet eller fritidshem/pedagogisk verksamhet före den 
1 oktober samma år. 
 
Uppsägning av plats på fritidsklubb sker terminsvis. Detta innebär att uppsägning inför 
vårterminen ska ske senast höstterminens sista skoldag och uppsägning inför höstterminen 
ska ske senast vårterminens sista skoldag. 

 
3 c. Avstängning 
Vid utebliven betalning av avgiften har Knivsta kommun rätt att stänga av barnet från fortsatt 
verksamhet. En omprövning av rätt till plats sker i dessa fall. 
 
3 d. Planerings- och studiedagar 
Förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem har rätt att stänga sin verksamhet under fyra 
dagar/ läsår för att ge personalen möjlighet till planering och fortbildning. Reducering av avgiften 
medges ej. Tillfälliga lösningar ska vid behov tillgodoses för barn och elever. 

 
4. Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem samt fritidsklubb 

 
4 a. Allmänt om avgifter 
Knivsta kommun tillämpar maxtaxa. Alla som har barn placerade i förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg betalar full månadsavgift. Månadsavgiften betalas för innevarande 
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månad från och med det datum då platsen erhållits enligt platserbjudandet. 
 

För barn placerade i Knivsta kommuns fritidsklubbar betalar man terminsavgift, och 
den betalas för innevarande termin oavsett när under terminen som platsen erhållits. 

 
4 b. Avgifter för barn från och med höstterminen det år de fyller tre (barn som har 
rätt till allmän förskola) 
Barn som har en plats i förskoleverksamhet och som går mer än 15 timmar, får under september-
maj ett avdrag med 25 % på avgiften. Detsamma gäller barn som har en plats och vars föräldrar 
är föräldralediga med syskon och har valt att använda sin plats även under tid då skolan har lov. 
Under perioden juni-augusti sker inget avdrag utan full avgift betalas. 
 
Särskilda regler för barn 3–5 år (allmän avgiftsfri förskola) 
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola tre timmar mellan 
8:00 och 11:00 per dag. För allmän förskola betalar du ingen avgift. 

 
4 c. Avgifter för barn i behov av särskilt stöd 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas 
plats i förskolan om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt (8 kap. 7 § 
skollagen). Ett barns rätt till förskola med anledning av barnets eget behov fastställs efter särskild 
prövning.  
 
De barn som erhållit sin plats efter särskild prövning betalar ingen avgift för tid upp till 15 
timmar/vecka. För barn med tillsynsbehov som överstiger 15 timmar/vecka erläggs avgift 
med motsvarande 75 % av maxtaxan. 

 
4 d. Avgifter för ”lovfritids” 
Avgiften för lovfritids är ett dagspris som beräknas med utgångspunkt i månadskostnaderna 
nedan. Särskild ansökan måste göras. 

 
4 e. Familjerabatt 
I avgiftssammanhang räknas det yngsta barnet som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 
2 osv. oavsett barnet är inskrivet i förskolan eller fritidshem. Syskon som är folkbokförda på 
olika adresser omfattas inte av familjerabatten. 

 
4 f. Avgift i förskola och pedagogisk omsorg  
Månadsavgiften betalas 12 månader per år. Eftersom barnet disponerar en plats betalas 
avgift även om barnet ej varit närvarande på grund av ledighet, sjukdom eller annan 
frånvaro. Inkomsttaket för maxtaxan är 47 490 per månad från 2019-01-01. 

• Månadsavgift för barn 1: 3 procent av månadsinkomsten - dock högst 1 425 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 2: 2 procent av månadsinkomsten - dock högst    950 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 3: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst    475 kr/mån  

För övriga placerade barn utgår ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste krona. 
 

4 g. Avgift i fritidshem och fritidshem i pedagogisk omsorg 
• Månadsavgift för barn 1: 2 procent av månadsinkomsten - dock högst 950 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 2: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 475 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 3: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 475 kr/mån  

För övriga placerade barn utgår ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste krona. 
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4 h. Avgift i fritidsklubb 
Terminsavgift betalas för varje barn med 800 till 1000 kr/termin. Avgiften fastställs för varje 
enhet beroende på verksamhetens omfattning och innehåll. 
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   Utbildningsnämnden 
 
 
 
Revidering av Riktlinjer för skolskjuts 
UN-2019/340 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta de reviderade riktlinjerna för skolskjuts. 
 
Sammanfattning  
 
Knivsta kommuns riktlinjer har uppdaterats och anpassats till förändringar i Skollagen. 
 
Bakgrund 
 
De tidigare riktlinjerna, då kallade Skolskjutsregler/Skolskjutsreglemente, har inte 
uppdaterats sedan 2012-06-20. Sedan dess har förändringar skett som leder till ett behov av  
anpassningar i Knivsta kommuns riktlinjer för skolskjuts. Dessa förändringar har gjorts: 

- Förtydliganden när det gäller definitionen av ”vald skola” 
- Radering av de delar som var kopplade till den ej obligatoriska förskoleklassen 
- Korrigeringar av redaktionell art 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet förväntas inte påverka ekonomin. 
 
Barnkonsekvensanalys 
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Hans Åhnberg  
utbildningschef  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet har ingen direkt påverkan på barn.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 

1 
 

Riktlinjer för skolskjuts  
Beslut i kommunfullmäktige 2003-01-23 (§ 21) 
Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14 samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 
Reviderat 2019-06-12 
 
 
 

 
Bakgrund/inledning ............................................................................................................................................ 2 

Huvudregel .......................................................................................................................................................... 2 

Tillägg till huvudregel ..................................................................................................................................... 2 

Kompletterande regler ................................................................................................................................... 2 

Force majeure ................................................................................................................................................. 2 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER .................................................................................................................. 3 

Definitioner .................................................................................................................................................. 3 

Regeltillämpning ......................................................................................................................................... 4 

Huvudregel............................................................................................................................................. 4 

Tillägg till huvudregel ......................................................................................................................... 5 

Kompletterande regler ........................................................................................................................ 6 

Force majeure ....................................................................................................................................... 8 

Tillämpningsföreskrifter ..................................................................................................................................... 9 

Skollagen 10 kap 32 § ................................................................................................................................... 9 

Förordning om skolskjutsning ...................................................................................................................... 9 

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning.............................................................................. 9 

  



 

2 
 

Bakgrund/inledning 
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800). Skolskjuts är en 
rättighet för de elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman som går i den skolenhet där kommunen har placerat dem och som 
uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts. 

Huvudregel 
Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen 
anvisat. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut för respektive 
årskurs. 
 
Skolskjuts anordnas för elever i 
-   förskoleklass med en skolväg som överstiger 2 km 
-   årskurserna 1–3 med en skolväg som överstiger 2 km 
-   årskurserna 4–9 med en skolväg som överstiger 4 km 
 
Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i 
-   förskoleklass ej överstiger 2 km 
-   årskurserna 1–3 ej överstiger 2 km 
-   årskurserna 4–9 ej överstiger 3 km 
 
Skolskjutssamordnaren kan besluta att elever boende i ett sammanhållet 
bostadsområde skall behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. Gångavstånd 
respektive hållplatsavstånd kan därvid för de längst bort boende överstiga ovan 
angivna avstånd. 
 
Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan 
eller skolskjutshållplatsen. 
 
Tillägg till huvudregel 
Skolskjuts kan beviljas om sådan behövs med hänsyn till 
trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild 
omständighet. 
 
Behov av skolskjuts vid fysiska handikapp/funktionshinder skall styrkas med 
läkarintyg. Kortvariga funktionshinder berättigar ej till skolskjuts. Den kollektiva 
skolförsäkringen täcker kostnaden för taxiresor på grund av olycksfall under skoltid.  
 
Från och med 2013 gäller olycksfallsförsäkringen dygnet runt. 
 
Kompletterande regler 
Till dessa skolskjutsregler fogas tillämpningsföreskrifter vari införs kompletterande regler 
och förtydliganden samt även information om av kommunen beslutad rätt för elev till annan 
kostnadsfri transport än skolskjuts. 
 
Force majeure 
Om föraren till skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens 
skick, mm ej kan utföras på ett trafiksäkert sätt inställes denna. Ersättningsskjuts 
anordnas ej. 
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TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 
Definitioner 
Med skolskjuts avses transporter som anordnas för grundskoleelever enligt 9 kap.15 b § 
och 10 kap 32 § Skollagen (2010:800). 
 
Med kostnadsfri resa med linjetrafik och inklusive befintliga skolskjutslinjer avses 
resor som ej är att jämställa med skolskjuts enligt skollag och skolskjutsförordning. Detta 
innebär att skolskjutsreglementets regler om avstånd till hållplats, trafikförhållanden och 
särskild omständighet ej är tillämpliga. 
 
Med skollinjer avses busstransporter som sker huvudsakligen för skolans behov. Hit 
räknas ej taxitransporter. 
 
Med skoldagens början respektive slut avses den tidpunkt då lektionerna normalt 
börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma främst på 
högstadiet. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen. 
 
Med förskoleklass avses den obligatoriska skolformen som definieras framför allt i 
Skollagen kap 9. 
 
Med skolväg avses den kortaste användbara vägen från hemmet till den skola som 
eleven anvisats för sin skolgång. 
 
Med hemmet avses den (bostad) fastighet där eleven är folkbokförd eller vid växelvis 
boende där förälder är folkbokförd. Vid jordbruksfastighet avses ett avgränsat 
tomtområde kring bostadshuset. 
 
Med skolskjutshållplats avses den på- och avstigningsplats som bestämts av 
kommunens skolskjutssamordnare. 
 
Med hållplatsavstånd avses den kortast användbara vägen från hemmet till 
skolskjutshållplatsen. 
 
Med sammanhängande bostadsområde avses ett område som i något avseende är 
avgränsat till exempel genom avgränsning med parkstråk, skog mot annan 
närliggande bebyggelse eller genom att all tillfart till området sker från samma punkt. 
 
Med växelvis boende avses att elev bor på två adresser, normalt halva tiden vardera, i 
ett regelbundet mönster (exempelvis onsdag–tisdag varannan vecka) hos föräldrar med 
gemensam vårdnad om eleven. De båda adresserna skall vara föräldrarnas 
folkbokföringsadresser varav den ena även elevens. 
 
Med förälder likställs även vårdnadshavare eller annan person vartill föräldern tillfälligtvis 
överlåtit ansvaret för barnet. 
 
Med kortvariga funktionshinder avses skada till följd av olycksfall som beräknas vara 
en begränsad tid. Hit räknas arm- och benbrott med gipsning (under 8–10 veckor), 
vrickningar, stukningar och dylikt. 
 
Med samordnad resa menas att resan upphandlas genom samordning mellan skolorna 
för att hålla kostnaderna nere. 
 
Med skolanknuten skolbarnsomsorg menas skolbarnsomsorg som drivs av den skola 
barnen är inskrivna vid. 
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Med vald skola menas en kommunal skola utanför upptagningsområdet samt en 
fristående skola där eleven placerats utifrån att vårdnadshavaren önskat det. Det egna 
valet står fast tills dess att vårdnadshavare meddelar något annat och detta gäller även 
vid stadiebyte, det vill säga från årskurs 3 till 4 samt från årskurs 6 till 7. 
 
Regeltillämpning 
Huvudregel 
Val av skola 
Elev har endast rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs vid den skola som kommunen 
har anvisat. 
 
Enligt skollagen har eleven rätt att gå kvar läsåret ut respektive sista årskursen på den 
skola där eleven börjat. Detta innebär dock ingen rätt till skolskjuts. Väljer eleven att gå 
kvar på skolan och det är en skola utanför upptagningsområdet, anses det vara ett val 
av skola. 
 
Elev i fristående särskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Denna bör i möjligaste mån 
samordnas med den kommunala särskolans skjutsar. 
 
Rätt till kostnadsfri resa med linjetrafik för elever i förskoleklass och grundskola 
redovisas under Kompletterande regler. 
 
Skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola med skolbarnsomsorg 
Elev har inte rätt till skolskjuts mellan bostad och skolbarnsomsorg. 
 
Om skolbarnsomsorgen är inrymd i skolans lokaler får eleven, i mån av behov, kostnadsfri 
resa till och från skolan i anslutning till skoldagens början och slut för den egna 
klassen/gruppen. 
 
Om elev av kommunen anvisats skolbarnsomsorg utom gångavstånd från skolan bör 
skolskjuts anordnas mellan skolbarnsomsorgen och skolan. 
 
Elever med skiftande adresser 
Skolskjuts anordnas utifrån den adress där eleven är folkbokförd, 
Se nedan även växelvis boende under kompletterande regler. 
 
Avståndsmätning 
Avstånd mellan hemmet och skolan mäts i kommunens digitala skolskjutssystem. 
Avståndet, den kortaste farbara skolvägen, mäts mellan den punkt i GIS-systemet som 
markerar fastigheten vid vilken folkbokföringsadressen är belägen och motsvarande 
punkt som markerar skolans fastighet. 
 
Skolskjutshållplats 
Skolskjutshållplats kan vara ordinarie hållplats för linjetrafik eller annan plats som 
bedömts lämplig av kommunens skolskjutssamordnare. Skolskjutshållplatserna bör 
besiktas årligen. 
 
Det kan förekomma att på- och avstigningshållplatsen ej är densamma. 
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Skolskjutshållplatsens förläggning 
Kommunens skolskjutssamordnare bestämmer skolskjutshållplatsens läge med 
utgångspunkt i en trafiksäkerhetsbedömning, vilken innefattar såväl på- och avstigande 
elever som övriga trafikanter. Bedömningen ska även omfatta hållplatsens lämplighet vid 
till exempel. snö och halka. 
 
Skolskjutssamordnaren bör också bedöma körtidens påverkan vid bestämmande av 
hållplats, så att denna inte utökas genom förläggning av hållplatser tätt intill varandra, 
detta med hänsyn till eleverna med de längsta restiderna. Elev hämtas inte vid hemmet 
utan särskilda skäl. 
 
Föräldrarnas ansvar 
Föräldrarna ansvarar för eleven tills han/hon har stigit på morgonskjutsen till skolan. Om 
elev missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter 
skolan ska kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev stiger 
av skolskjuts. 
 
Kommunens ansvar 
Föräldrarna skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till kommunen när 
elev stiger på skolskjuts. 
 
Tillägg till huvudregel 
Trafiksäkerhetsbedömning – allmänt 
Trafiksäkerhetsbedömningar bör omprövas minst årligen eller oftare om 
omständigheterna det kräver. 
 
Skolan har att följa Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter/Vägverket 
(1988:17, se bilaga) 
samt den trafiksäkerhetspolicy som kan ha fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Skolskjutssamordnaren beslutar om undantag (för det enskilda barnet) från 
avståndsnormen till följd av bristande trafiksäkerhet i enligt med av egen eller 
kommunfullmäktige fastställd trafiksäkerhetspolicy.  Skolskjutssamordnaren bör inhämta 
yttrande från den nämnd som ansvarar för trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen. 
 
Trafiksäkerhetsbedömning – vinterskjuts 
Elev kan ges rätt till skolskjuts under vintern om trafiksäkerheten nedsätts avsevärt till 
exempel genom att vägbredden minskar på grund av oplogade vägrenar eller att sikten 
för fordon nedsätts av mörker på en krokig eller backig väg. Kyla, blåst eller mörk skog 
ligger ej till grund för trafiksäkerhetsbedömningen vid beviljandet av vinterskjuts. 
Tiden för vinterskjuts kan fastställas som en viss period av året, till exempel  
1 november–31 mars, men den kan också bedömas med hänsyn till förhållandena det 
enskilda året. 
 
Medicinska skäl 
Om elev har behov av skolskjuts på grund av medicinska skäl, ska behovet styrkas av 
läkare och beslut fattas av skolskjutssamordnaren. 
Omprövning skall ske minst årligen. 
 
Kortvariga funktionshinder – försäkringsärenden 
Kommunen svarar inte för skolskjuts vid kortvariga funktionshinder. Hit räknas arm- och 
benbrott med gipsning (under 8–12 veckor), vrickningar, stukningar och dylikt. 
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Kommunens försäkring av elever i förskola och grundskola täcker från och med 2013 
olycksfall även under fritid, inklusive skollov (dygnet runt) 
 
Skolan bör hjälpa den enskilda föräldern med skadeanmälan, kontakt med kommunens 
försäkringsbolag och eventuellt med förslag till hur skjutsarna kan ordnas. Rutiner för 
detta bör vara klara och kommunicerade. 
 
Andra kortvariga funktionshinder 
Vid återkommande skada (som ej kan hänföras till olycksfall eller ersätts med försäkring) 
med tillfälliga behov av skolskjuts kan denna beslutas av skolskjutssamordnaren efter 
läkarintyg – se ovan under medicinska skäl. 
 
Annan särskild omständighet 
Skolskjutssamordnaren kan vid annan särskild omständighet besluta om rätt till 
skolskjuts. 
 
Annan särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för 
sig inte vore tillräckligt skäl för rätt till skolskjuts. Omprövning skall ske minst 
årligen. 
 
Kompletterande regler 
Skoltransportens körväg 
Planerad skolskjuts ska ej göra avvikelser från rakaste färdväg som ej motiveras av 
gällande skolskjutsregler. När utvikningar ("skaftkörningar") görs bör dessa hållas så 
korta som är praktiskt möjligt för att inte körtiderna för andra elever skall förlängas 
mer än nödvändigt. Eventuella utvikningar bör beslutas för högst ett år i taget så att 
förändrade omständigheter kontinuerligt tas med i bedömningen. 
 
Självskjuts 
Skolskjutssamordnaren kan avtala med förälder att svara för elevs skolskjuts mot 
självskjutsersättning. Denna är om inte annat avtalats det belopp vilket kan utges som 
skattefri ersättning. Om högre ersättning utges skall kontrolluppgift lämnas till 
skattemyndigheten. Utbetalningen sker genom kommunens ekonomisystem. 
 
Enskild väg 
Skolskjuts trafikerar enskild väg endast om denna är av godtagbar kvalitet, så att normal 
hastighet och därmed rimliga körtider kan hållas utan att risk för skador på 
skolskjutsfordon uppstår. 
 
Normal hastighet bör på de mindre vägarna uppgå till minst 30 km/h. 
 
Vägunderhåll av enskild väg 
Om vägunderhåll väsentligen eftersatts inställs skolskjuts, varvid ansvaret för 
skoltransporten övergår till föräldrarna. De åberopade bristerna ska dokumenteras. 
Inställd transport återupptas ej förrän bristerna genom förnyad besiktning konstaterats 
avhjälpta. 
 
Periodisk indragning av skolskjuts 
Skolskjuts kan inställas på väg eller del av väg under en på förhand fastställd tidsperiod, 
till exempel vintertid på grund av kända återkommande halkproblem eller vid nedsatt 
framkomlighet på grund av väg- eller byggnadsarbeten. Ersättningsskjuts anordnas ej. 
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Extrabeställning av skolskjuts 
Beställning skall göras av behörig tjänsteman. Resa som beställs av förälder ersätts ej av 
kommunen. 
 
Återlämnande av busskort 
Elev har endast rätt att disponera busskort för skolskjuts så länge eleven är 
skolskjutsberättigad. Busskortet skall därför omedelbart återlämnas om 
skolskjutsberättigandet upphör (exempelvis vid byte av adress). 
 
Samråd 
Samråd mellan berörda parter bör ske såsom föreskrivs i trafiksäkerhetsverkets 
föreskrifter om skolskjutsning (1988:17, se bilaga). Kommunfullmäktige kan komma att 
besluta om formerna för samrådet för att nödvändig samordning skall ske. Berörda parter 
är skolskjutssamordnare, trafikhuvudman, trafiksamordnare. 
 
Undervisning, ordning 
Rektor skall tillse att trafiksäkerhetsverkets föreskrifter för skolskjutsning (1988:17 se 
bilaga) vad gäller undervisning och ordning tillämpas av skolan. 
 
Samordnad resa till och från särskild skolbarnsomsorg 
Elever i särskoleanknuten skolbarnsomsorg eller korttidstillsyn har rätt till kostnadsfri 
samordnad hemresa från denna till bostad eller korttidsvistelse (korttidshem, stödfamilj). 
Under skollov skall samordnad resa anordnas även från bostad eller korttidsvistelse till 
särskoleanknuten skolbarnsomsorg. 
 
Elever vid särskilt anordnad skolverksamhet dit elever hänvisas från hela kommunen har 
rätt till kostnadsfri samordnad resa till och från skolanknuten skolbarnsomsorg på 
samma grunder som särskolans elever (se ovan). 
 
Samordnad resa till och från förskoleklass samt särskild förskoleverksamhet 
Elever i särskoleanknuten förskoleklass har rätt till kostnadsfri samordnad hemresa från 
skolbarnsomsorg till bostad eller korttidsvistelse på samma grunder som för 
särskoleanknuten skolbarnsomsorg. Under skollov skall samordnad resa anordnas även 
från bostad eller korttidsvistelse till skolbarnsomsorg för barn i särskoleanknuten 
förskoleklass. 
 
Barn vid hörselförskola, språkförskola och annan liknande förskoleverksamhet dit elever 
hänvisas från hela kommunen har rätt till kostnadsfri samordnad resa till och från utökad 
omsorg på samma grunder som elever i särskoleanknuten skolbarnsomsorg. 
 
Resa vid gemensam vårdnad med växelvis boende 
Elev har rätt till skolskjuts vid växelvis boende, enligt definitionen ovan, om det växelvisa 
boendets båda adresser normalt innebär att eleven anvisas en och samma skola. 
 
Elev som växelvis bor i skilda skolors upptagningsområden har, efter prövning rätt till 
kostnadsfri resa med linjetrafik eller befintlig skolskjuts mellan de båda boendena och den 
kommunala skolan som anvisats. Vid prövningen bedöms möjligheten och förmågan för 
eleven att själv ta sig mellan de växelvisa boendena och skolan. 
 
Skolskjuts eller kostnadsfri resa med linjetrafik och befintlig skolskjutsning anordnas ej till 
förälder folkbokförd i annan kommun 
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Kostnadsfri resa vid val av skola 
För elev som valt (annan än anvisad) förskoleklass eller grundskola inom kommunen 
beviljas kostnadsfri resa med linjetrafik inklusive befintliga skollinjer om kortaste 
skolvägen överstiger 4 km för skolår 4–9 samt 2 km för förskoleklass och skolår 1–3. 
 
Skolan har ansvaret för eleven från ankomst till skolan på överenskommen tid och 
tills eleven på avtalad tid lämnar skolan. 
 
Föräldrarna har ansvaret för att bedöma om eleven är mogen att ta eget ansvar för 
resan med linjetrafik inklusive skollinjer. 
 
Krisplan 
Skolan bör ha en plan att följa vid krissituationer. Skolans rektor är ansvarig för att en 
sådan finns vid skolan och att berörd personal är insatt i denna. 
 
Kontakttelefon 
Skolan ska, under den tid som barnen är på väg till skolan, under skoltid och så länge 
barnen är på väg hem, ha en bemannad kontakttelefon. Detta kan ske i samarbete 
mellan flera skolor. 
Telefonnumret får endast lämnas ut till entreprenörer och huvudman, förutom skolans 
egen personal. 
 
Force majeure 
Skolskjutssamordnaren bör överenskomma med varje entreprenör om hur föräldrar och 
skola skall informeras i händelse av inställda skjutsar på grund av force majeure, vilka 
åtgärder som skall vidtas etc. 
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Tillämpningsföreskrifter 
Skolskjutsningen regleras av många olika lagar, förordningar och föreskrifter. Nedan görs 
ett utdrag ur några av dessa bestämmelser och regler. 
 
Skollagen 10 kap 32 § 
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats 
i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan 
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
 
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
kommunen annars skulle ha placerat dem eller elever som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 
 
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 
 
Förordning om skolskjutsning 
SFS 1970:340 
2 § Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på 
trafiksäkerhet tillgodoses. 
 
I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra stycket skollagen 
(2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet verka för att 
särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån 
undviks. Nämnden bestämmer efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala 
nämnd som ansvarar för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje 
skolskjuts färdväg och de platser där på- och avstigning bör ske. 
 
Nämnden svarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra för att undvika olyckor i 
samband med skolskjutsning. Förordning (2011:527). 
 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning 
TSVFS 1988:17 
1. Tidsplaner och färdvägar 
1.1 I tidsplaner bör anges tidigaste avgång från vissa hållplatser. Körtiden skall 
beräknas så att föraren kan följa de bestämmelser som gäller för trafiken och vidta 
behövliga säkerhetsåtgärder. Vidare skall beaktas de ändringar i siktförhållanden och 
väglag som kan uppkomma. 
 
1.2 Färdväg för skolskjuts bör inte läggas över skolgård. Om färdvägen läggs över en 
skolgård bör den avskiljas från de områden där eleverna uppehåller sig. Backning på 
skolgård och område i direkt anslutning till skolan bör förbjudas. 
 
2. Hållplatser 
2.1 Vid skola bör hållplats för skolskjuts läggas i direkt anslutning till skolområdet. Kan 
hållplats inte förläggas i direkt anslutning till skolområdet och måste eleverna därför korsa 
väg med livlig fordonstrafik, bör det eftersträvas att gångtunnel, gångbro eller 
signalreglerat övergångsställe anläggs. 
 
2.2 Om på- eller avstigning skall ske vid livligt trafikerad väg bör särskilt anordnad 
hållplats användas eller särskild hållplats för skolskjutsning anordnas. 
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3. Samråd 
Samråd enligt 2 § 2 st förordningen (1970:340) om skolskjutsning bör ske i god tid före 
varje läsårs början. Skolstyrelsen bör också samråda med dem som kommer att svara för 
skolskjutsningen, föräldraföreningar, trafiksäkerhetsnämnd eller motsvarande och 
representanter för skolskjutsförarna. 
 
Berör skolskjuts mer än en kommun bör samråd ske mellan skolstyrelserna i berörda 
kommuner. 
 
4. Undervisning, ordning 
4.1 Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång med de elever som färdas till 
och från skolan med skolskjuts. Genomgången bör omfatta trafiksäkerhets- och 
ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till 
och från fordonet. Vidare bör lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande 
i samband med en eventuell olycka. 
 
4.2 Lärare, skolvärd eller vaktmästare bör svara för ordningen vid på- och avstigning 
vid skolan. 



 

 
 

Riktlinjer för skolskjuts  
Bakgrund/inledning 
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800). Skolskjuts är en 
rättighet för de elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman som går i den skolenhet där kommunen har placerat dem och som 
uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts. 

Huvudregel 
Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen 
anvisat. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut för respektive 
årskurs. 
 
Skolskjuts anordnas för elever i 
-   förskoleklass med en skolväg som överstiger 2 km 
-   årskurserna 1–3 med en skolväg som överstiger 2 km 
-   årskurserna 4–9 med en skolväg som överstiger 4 km 
 
Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i 
-   förskoleklass ej överstiger 2 km 
-   årskurserna 1–3 ej överstiger 2 km 
-   årskurserna 4–9 ej överstiger 3 km 
 
Skolskjutssamordnaren kan besluta att elever boende i ett sammanhållet 
bostadsområde skall behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. Gångavstånd 
respektive hållplatsavstånd kan därvid för de längst bort boende överstiga ovan 
angivna avstånd. 
 
Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan 
eller skolskjutshållplatsen. 
 
Tillägg till huvudregel 
Skolskjuts kan beviljas om sådan behövs med hänsyn till 
trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild 
omständighet. 
 
Behov av skolskjuts vid fysiska handikapp/funktionshinder skall styrkas med 
läkarintyg. Kortvariga funktionshinder berättigar ej till skolskjuts. Den kollektiva 
skolförsäkringen täcker kostnaden för taxiresor på grund av olycksfall under 
skoltid.  
 
Från och med 2013 gäller olycksfallsförsäkringen dygnet runt. 
 
Kompletterande regler 
Till dessa skolskjutsregler fogas tillämpningsföreskrifter vari införs kompletterande regler 
och förtydliganden samt även information om av kommunen beslutad rätt för elev till 
annan kostnadsfri transport än skolskjuts. 
 



Force majeure 
Om föraren till skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av väderlek, 
vägens skick, mm ej kan utföras på ett trafiksäkert sätt inställes denna. 
Ersättningsskjuts anordnas ej. 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 
Definitioner 
Med skolskjuts avses transporter som anordnas för grundskoleelever enligt 9 kap.15 b § 
och 10 kap 32 § Skollagen (2010:800). 
 
Med kostnadsfri resa med linjetrafik och inklusive befintliga skolskjutslinjer avses 
resor som ej är att jämställa med skolskjuts enligt skollag och skolskjutsförordning. Detta 
innebär att skolskjutsreglementets regler om avstånd till hållplats, trafikförhållanden och 
särskild omständighet ej är tillämpliga. 
 
Med skollinjer avses busstransporter som sker huvudsakligen för skolans behov. 
Hit räknas ej taxitransporter. 
 
Med skoldagens början respektive slut avses den tidpunkt då lektionerna normalt 
börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma främst 
på högstadiet. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen. 
 
Med förskoleklass avses den avgiftsfria verksamhet som kommunen erbjuder 
alla sexåringar obligatoriska skolformen som definieras framför allt i Skollagen 
kap 9. 
 
Med skolväg avses den kortaste användbara vägen från hemmet till den skola 
som eleven anvisats för sin skolgång. 
 
Med hemmet avses den (bostad) fastighet där eleven är folkbokförd eller vid växelvis 
boende där förälder är folkbokförd. Vid jordbruksfastighet avses ett avgränsat 
tomtområde kring bostadshuset. 
 
Med skolskjutshållplats avses den på- och avstigningsplats som bestämts 
av kommunens skolskjutssamordnare. 
 
Med hållplatsavstånd avses den kortast användbara vägen från hemmet 
till skolskjutshållplatsen. 
 
Med sammanhängande bostadsområde avses ett område som i något avseende 
är avgränsat till exempel genom avgränsning med parkstråk, skog mot annan 
närliggande bebyggelse eller genom att all tillfart till området sker från samma punkt. 
 
Med växelvis boende avses att elev bor på två adresser, normalt halva tiden vardera, 
i ett regelbundet mönster (exempelvis onsdag–tisdag varannan vecka) hos föräldrar 
med gemensam vårdnad om eleven. De båda adresserna skall vara föräldrarnas 
folkbokföringsadresser varav den ena även elevens. Det växelvisa boendet skall vara 
förordnat i dom eller fastställt i ett av kommunen godkänt avtal. 
 
Med förälder likställs även vårdnadshavare eller annan person vartill föräldern 
tillfälligtvis överlåtit ansvaret för barnet. 
 
Med kortvariga funktionshinder avses skada till följd av olycksfall som beräknas 
vara en begränsad tid. Hit räknas arm- och benbrott med gipsning (under 8 –10 
veckor), vrickningar, stukningar och dylikt. 



 
Med samordnad resa menas att resan upphandlas genom samordning mellan 
skolorna för att hålla kostnaderna nere. 
 
Med skolanknuten skolbarnsomsorg menas skolbarnsomsorg som drivs av den 
skola barnen är inskrivna vid. 
 
Med vald skola menas en kommunal skola utanför upptagningsområdet samt en 
fristående skola där eleven placerats utifrån att vårdnadshavaren önskat det. Det egna 
valet står fast tills dess att vårdnadshavare meddelar något annat och detta gäller 
även vid stadiebyte, det vill säga från årskurs 3 till 4 samt från årskurs 6 till 7. 
 
Regeltillämpning 
Huvudregel 
Val av skola 
Elev har endast rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs vid den skola som 
kommunen har anvisat. 
 
Enligt skollagen har eleven rätt att gå kvar läsåret ut respektive sista årskursen på 
den skola där eleven börjat. Detta innebär dock ingen rätt till skolskjuts. Väljer eleven 
att gå kvar på skolan och det är en skola utanför upptagningsområdet, anses det vara 
ett val av skola. 
En skola kan om den så väljer anordna skolskjuts eller resa med allmänna 
kommunikationer till elev som ej är skolskjutsberättigad. 
 
Elev i fristående särskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Denna bör i möjligaste 
mån samordnas med den kommunala särskolans skjutsar. 
 
Rätt till kostnadsfri resa med linjetrafik för elever i förskoleklass och grundskola 
redovisas under Kompletterande regler. 
 

Val av förskoleklass eller skolbarnsomsorg 
Vid val av annan skolbarnsomsorg än den kommunen anvisar anordnas ej skolskjuts från 
skolan till denna. 

 
Vid val av annan förskoleklass än den kommunen anvisar anordnas ej skolskjuts. 

 
Placering av barn vid särskoleanknuten förskoleklass, hörselförskola, språkförskola eller 
liknande förskoleverksamhet dit barn hänvisas från hela kommunen likställs med anvisning 
av förskoleklass. 



 

 
 
 

Privat förskola, fritidshem eller dagbarnvårdare 
Elev har inte rätt till skolskjuts till/från förskola, fritidshem eller dagbarnvårdare som drivs 
av annan huvudman än kommunen. 

 
Om eleven har valt att få sin skolbarnsomsorg förlagd till privat 
förskola/fritidshem/dagbarnvårdare bör vid behov skolskjuts anordnas mellan 
skolan/förskoleklassen och förskolan/fritidshemmet/ dagbarnvårdaren, såvida kommunen 
ej åsamkas extra kostnader. 

 
Placering hos kommunal dagbarnvårdare 
Skolskjuts till/från kommunal dagbarnvårdare anordnas om placeringen hos 
dagbarnvårdare har gjorts med hänsyn till placeringen i skola eller förskoleklass. 

Skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola med skolbarnsomsorg 
Elev har inte rätt till skolskjuts mellan bostad och skolbarnsomsorg. 
 
Om skolbarnsomsorgen är inrymd i skolans lokaler får eleven, i mån av behov, kostnadsfri 
resa till och från skolan i anslutning till skoldagens början och slut för den egna 
klassen/gruppen. 
 
Om elev av kommunen anvisats skolbarnsomsorg utom gångavstånd från skolan bör 
skolskjuts anordnas mellan skolbarnsomsorgen och skolan. 
 

Skolskjuts för barn i förskoleklass med skolbarnsomsorg 
Barn i förskoleklass med skolbarnsomsorg har ej rätt till skolskjuts mellan bostad och 
skolbarnsomsorg och vice versa. 

 
Om skolbarnsomsorgen är förlagd till skolans lokaler får barnet, i mån av behov, skjuts till 
och från skolan i anslutning till förskoleklassverksamhetens början och slut för den egna 
gruppen. 

Elever med skiftande adresser 
Skolskjuts anordnas utifrån den adress där eleven är folkbokförd, 
Se nedan även växelvis boende under kompletterande regler. 
 
Avståndsmätning 
Avstånd mellan hemmet och skolan mäts i kommunens digitala skolskjutssystem. 
Avståndet, den kortaste farbara skolvägen, mäts mellan den punkt i GIS-systemet som 
markerar fastigheten vid vilken folkbokföringsadressen är belägen och motsvarande 
punkt som markerar skolans fastighet. 
 
Skolskjutshållplats 
Skolskjutshållplats kan vara ordinarie hållplats för linjetrafik eller annan plats som 
bedömts lämplig av kommunens skolskjutssamordnare. Skolskjutshållplatserna bör 
besiktas årligen. 
 
Det kan förekomma att på- och avstigningshållplatsen ej är densamma. 
 
Skolskjutshållplatsens förläggning 
Kommunens skolskjutssamordnare bestämmer skolskjutshållplatsens läge med 
utgångspunkt i en trafiksäkerhetsbedömning, vilken innefattar såväl på- och avstigande 
elever som övriga trafikanter. Bedömningen ska även omfatta hållplatsens lämplighet vid 



 

till exempel. snö och halka. 
 
Skolskjutssamordnaren bör också bedöma körtidens påverkan vid bestämmande av 
hållplats, så att denna inte utökas genom förläggning av hållplatser tätt intill varandra, 
detta med hänsyn till eleverna med de längsta restiderna. Elev hämtas inte vid hemmet 
utan särskilda skäl. 
 
Föräldrarnas ansvar 
Föräldrarna ansvarar för eleven tills han/hon har stigit på morgonskjutsen till skolan. Om 
elev missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter 
skolan ska kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev stiger 
av skolskjuts. 
 
Kommunens ansvar 
Föräldrarna skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till kommunen när 
elev stiger på skolskjuts. 
 
Tillägg till huvudregel 
Trafiksäkerhetsbedömning – allmänt 
Trafiksäkerhetsbedömningar bör omprövas minst årligen eller oftare om 
omständigheterna det kräver. 
 
Skolan har att följa Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter/Vägverket 
(1988:17, se bilaga) 
samt den trafiksäkerhetspolicy som kan ha fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Skolskjutssamordnaren beslutar om undantag (för det enskilda barnet) från 
avståndsnormen till följd av bristande trafiksäkerhet i enligt med av egen eller 
kommunfullmäktige fastställd trafiksäkerhetspolicy.  Skolskjutssamordnaren bör inhämta 
yttrande från den nämnd som ansvarar för trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen. 
 
Trafiksäkerhetsbedömning – vinterskjuts 
Elev kan ges rätt till skolskjuts under vintern om trafiksäkerheten nedsätts avsevärt till 
exempel genom att vägbredden minskar på grund av oplogade vägrenar eller att sikten 
för fordon nedsätts av mörker på en krokig eller backig väg. Kyla, blåst eller mörk skog 
ligger ej till grund för trafiksäkerhetsbedömningen vid beviljandet av vinterskjuts. 
Tiden för vinterskjuts kan fastställas som en viss period av året, till exempel  
1 november–31 mars, men den kan också bedömas med hänsyn till förhållandena det 
enskilda året. 
 
Medicinska skäl 
Om elev har behov av skolskjuts på grund av medicinska skäl, ska behovet styrkas av 
läkare och beslut fattas av skolskjutssamordnaren. 
Omprövning skall ske minst årligen. 
 
Kortvariga funktionshinder – försäkringsärenden 
Kommunen svarar inte för skolskjuts vid kortvariga funktionshinder. Hit räknas arm- och 
benbrott med gipsning (under 8–12 veckor), vrickningar, stukningar och dylikt. 
Kommunens försäkring av elever i förskola och grundskola täcker från och med 2013 
olycksfall även under fritid, inklusive skollov (dygnet runt) 
 
Skolan bör hjälpa den enskilda föräldern med skadeanmälan, kontakt med kommunens 



 

försäkringsbolag och eventuellt med förslag till hur skjutsarna kan ordnas. Rutiner för 
detta bör vara klara och kommunicerade. 
 
Andra kortvariga funktionshinder 
Vid återkommande skada (som ej kan hänföras till olycksfall eller ersätts med försäkring) 
med tillfälliga behov av skolskjuts kan denna beslutas av skolskjutssamordnaren efter 
läkarintyg – se ovan under medicinska skäl. 
 
Annan särskild omständighet 
Skolskjutssamordnaren kan vid annan särskild omständighet besluta om rätt till 
skolskjuts. 
 
Annan särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för 
sig inte vore tillräckligt skäl för rätt till skolskjuts. Omprövning skall ske minst 
årligen. 
 
Kompletterande regler 
Skoltransportens körväg 
Planerad skolskjuts ska ej göra avvikelser från rakaste färdväg som ej motiveras av 
gällande skolskjutsregler. När utvikningar ("skaftkörningar") görs bör dessa hållas så 
korta som är praktiskt möjligt för att inte körtiderna för andra elever skall förlängas 
mer än nödvändigt. Eventuella utvikningar bör beslutas för högst ett år i taget så att 
förändrade omständigheter kontinuerligt tas med i bedömningen. 
 
Självskjuts 
Skolskjutssamordnaren kan avtala med förälder att svara för elevs skolskjuts mot 
självskjutsersättning. Denna är om inte annat avtalats det belopp vilket kan utges som 
skattefri ersättning. Om högre ersättning utges skall kontrolluppgift lämnas till 
skattemyndigheten. Utbetalningen sker genom kommunens lönesystem. 
ekonomisystem. 
 
Enskild väg 
Skolskjuts trafikerar enskild väg endast om denna är av godtagbar kvalitet, så att normal 
hastighet och därmed rimliga körtider kan hållas utan att risk för skador på 
skolskjutsfordon uppstår. 
 
Normal hastighet bör på de mindre vägarna uppgå till minst 30 km/h. 
 
Vägunderhåll av enskild väg 
Om vägunderhåll väsentligen eftersatts inställs skolskjuts, varvid ansvaret för 
skoltransporten övergår till föräldrarna. De åberopade bristerna ska dokumenteras. 
Inställd transport återupptas ej förrän bristerna genom förnyad besiktning konstaterats 
avhjälpta. 
 
Periodisk indragning av skolskjuts 
Skolskjuts kan inställas på väg eller del av väg under en på förhand fastställd tidsperiod, 
till exempel vintertid på grund av kända återkommande halkproblem eller vid nedsatt 
framkomlighet på grund av väg- eller byggnadsarbeten. Ersättningsskjuts anordnas ej. 
 
Extrabeställning av skolskjuts 
Beställning skall göras av behörig tjänsteman. Resa som beställs av förälder ersätts ej av 



 

kommunen. 
 
Återlämnande av busskort 
Elev har endast rätt att disponera busskort för skolskjuts så länge eleven är 
skolskjutsberättigad. Busskortet skall därför omedelbart återlämnas om 
skolskjutsberättigandet upphör (exempelvis vid byte av adress). 
 
Samråd 
Samråd mellan berörda parter bör ske såsom föreskrivs i trafiksäkerhetsverkets 
föreskrifter om skolskjutsning (1988:17, se bilaga). Kommunfullmäktige kan komma att 
besluta om formerna för samrådet för att nödvändig samordning skall ske. Berörda parter 
är skolskjutssamordnare, trafikhuvudman, trafiksamordnare. 
 
Undervisning, ordning 
Rektor skall tillse att trafiksäkerhetsverkets föreskrifter för skolskjutsning (1988:17 se 
bilaga) vad gäller undervisning och ordning tillämpas av skolan. 
 
Samordnad resa till och från särskild skolbarnsomsorg 
Elever i särskoleanknuten skolbarnsomsorg eller korttidstillsyn har rätt till kostnadsfri 
samordnad hemresa från denna till bostad eller korttidsvistelse (korttidshem, stödfamilj). 
Under skollov skall samordnad resa anordnas även från bostad eller korttidsvistelse till 
särskoleanknuten skolbarnsomsorg. 
 
Elever vid särskilt anordnad skolverksamhet dit elever hänvisas från hela kommunen har 
rätt till kostnadsfri samordnad resa till och från skolanknuten skolbarnsomsorg på 
samma grunder som särskolans elever (se ovan). 
 
Samordnad resa till och från förskoleklass samt särskild förskoleverksamhet 
Elever i särskoleanknuten förskoleklass har rätt till kostnadsfri samordnad hemresa från 
skolbarnsomsorg till bostad eller korttidsvistelse på samma grunder som för 
särskoleanknuten skolbarnsomsorg. Under skollov skall samordnad resa anordnas även 
från bostad eller korttidsvistelse till skolbarnsomsorg för barn i särskoleanknuten 
förskoleklass. 
 
Barn vid hörselförskola, språkförskola och annan liknande förskoleverksamhet dit elever 
hänvisas från hela kommunen har rätt till kostnadsfri samordnad resa till och från utökad 
omsorg på samma grunder som elever i särskoleanknuten skolbarnsomsorg. 
 
Resa vid gemensam vårdnad med växelvis boende 
Elev har rätt till skolskjuts vid växelvis boende, enligt definitionen ovan, om det växelvisa 
boendets båda adresser normalt innebär att eleven anvisas en och samma skola. 
 
Elev som växelvis bor i skilda skolors upptagningsområden har, efter prövning rätt till 
kostnadsfri resa med linjetrafik eller befintlig skolskjuts mellan de båda boendena och den 
kommunala skolan som anvisats. Vid prövningen bedöms möjligheten och förmågan för 
eleven att själv ta sig mellan de växelvisa boendena och skolan. 
 
Skolskjuts eller kostnadsfri resa med linjetrafik och befintlig skolskjutsning anordnas ej till 
förälder folkbokförd i annan kommun 
 
Kostnadsfri resa vid val av skola 
För elev som valt (annan än anvisad) förskoleklass eller grundskola inom kommunen 
beviljas kostnadsfri resa med linjetrafik inklusive befintliga skollinjer om kortaste 
skolvägen överstiger 4 km för skolår 4–9 samt 2 km för förskoleklass och skolår 1–3. 
 



 

Skolan har ansvaret för eleven från ankomst till skolan på överenskommen tid och 
tills eleven på avtalad tid lämnar skolan. 
 
Föräldrarna har ansvaret för att bedöma om eleven är mogen att ta eget ansvar för 
resan med linjetrafik inklusive skollinjer. 
 
Krisplan 
Skolan bör ha en plan att följa vid krissituationer. Skolans rektor är ansvarig för att en 
sådan finns vid skolan och att berörd personal är insatt i denna. 
 
Kontakttelefon 
Skolan ska, under den tid som barnen är på väg till skolan, under skoltid och så länge 
barnen är på väg hem, ha en bemannad kontakttelefon. Detta kan ske i samarbete 
mellan flera skolor. 
Telefonnumret får endast lämnas ut till entreprenörer och huvudman, förutom skolans 
egen personal. 
 
Force majeure 
Skolskjutssamordnaren bör överenskomma med varje entreprenör om hur föräldrar och 
skola skall informeras i händelse av inställda skjutsar på grund av force majeure, vilka 
åtgärder som skall vidtas etc. 
 

  



 

Tillämpningsföreskrifter 
Skolskjutsningen regleras av många olika lagar, förordningar och föreskrifter. Nedan görs 
ett utdrag ur några av dessa bestämmelser och regler. 
 
Skollagen 10 kap 32 § 
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats 
i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan 
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
 
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
kommunen annars skulle ha placerat dem eller elever som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 
 
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 
 
Förordning om skolskjutsning 
SFS 1970:340 
2 § Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på 
trafiksäkerhet tillgodoses. 
 
I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra stycket skollagen 
(2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet verka för att 
särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån 
undviks. Nämnden bestämmer efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala 
nämnd som ansvarar för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje 
skolskjuts färdväg och de platser där på- och avstigning bör ske. 
 
Nämnden svarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra för att undvika olyckor i 
samband med skolskjutsning. Förordning (2011:527). 
 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning 
TSVFS 1988:17 
1. Tidsplaner och färdvägar 
1.1 I tidsplaner bör anges tidigaste avgång från vissa hållplatser. Körtiden skall 
beräknas så att föraren kan följa de bestämmelser som gäller för trafiken och vidta 
behövliga säkerhetsåtgärder. Vidare skall beaktas de ändringar i siktförhållanden och 
väglag som kan uppkomma. 
 
1.2 Färdväg för skolskjuts bör inte läggas över skolgård. Om färdvägen läggs över en 
skolgård bör den avskiljas från de områden där eleverna uppehåller sig. Backning på 
skolgård och område i direkt anslutning till skolan bör förbjudas. 
 
2. Hållplatser 
2.1 Vid skola bör hållplats för skolskjuts läggas i direkt anslutning till skolområdet. Kan 
hållplats inte förläggas i direkt anslutning till skolområdet och måste eleverna därför korsa 
väg med livlig fordonstrafik, bör det eftersträvas att gångtunnel, gångbro eller 
signalreglerat övergångsställe anläggs. 
 
2.2 Om på- eller avstigning skall ske vid livligt trafikerad väg bör särskilt anordnad 
hållplats användas eller särskild hållplats för skolskjutsning anordnas. 
 
3. Samråd 



 

Samråd enligt 2 § 2 st förordningen (1970:340) om skolskjutsning bör ske i god tid före 
varje läsårs början. Skolstyrelsen bör också samråda med dem som kommer att svara för 
skolskjutsningen, föräldraföreningar, trafiksäkerhetsnämnd eller motsvarande och 
representanter för skolskjutsförarna. 
 
Berör skolskjuts mer än en kommun bör samråd ske mellan skolstyrelserna i berörda 
kommuner. 
 
4. Undervisning, ordning 
4.1 Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång med de elever som färdas till 
och från skolan med skolskjuts. Genomgången bör omfatta trafiksäkerhets- och 
ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till 
och från fordonet. Vidare bör lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande 
i samband med en eventuell olycka. 
 
4.2 Lärare, skolvärd eller vaktmästare bör svara för ordningen vid på- och avstigning 
vid skolan. 
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