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Utbildningsnämnden 

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2022 

 
Förslag till beslut 
Verksamhetsplanen för utbildningsnämnden för 2022 godkänns. 
Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 
2022. I verksamhetsplanen beskrivs förutsättningarna i budgeten. 
Ett tillägg på 5 750 tkr har gjorts på grundskolans budget då motsvarande summa finns 
avsatt i KS:s budget avseende 1:1 för grundskolan. Nämnden räknar därmed med att 
summan kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2022 och kommer skolorna tillgodo. 
 
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2022. Nämnden har möjlighet att 
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden, förutom från verksamheter som 
bokslutsregleras mot faktisk kostnad. 
 
 
Ev underrubrik 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Budgeten är anpassad till givna budgetförutsättningar. Utebliven tilldelning från KS:s budget 
avseende 1:1 för grundskolan skulle generera ett underskott för nämnden motsvarande 
5 750 tkr. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
 
 
Tapio Liimatainen   
Utbildningschef 
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Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Budgeten påverkar samtliga verksamheter inom utbildningsnämnden. Barn kan komma att 
påverkas indirekt genom exempelvis personaltäthet och storlek på barngrupper. 
 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Utifrån fastställda budgetramar har avvägningar gjorts mellan olika åldersgrupper, 
förutsättningar etc för att ge möjlighet att genomföra det pedagogiska uppdraget på ett så 
ändamålsenligt sätt som möjligt. 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). Grunden för 
verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner. Från den 1 januari 2021 
ingår måltidsverksamheten i Utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Sedan augusti 2021 har även driften av fritidsklubben i Knivsta, fritidshem för elever i åk 4-6, 
flyttats från Kultur och Fritid till Utbildningskontoret. 
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Verksamhetsförutsättningar 
Vi ser en liten ökning av förskolebarn där något fler tycks välja kommunala alternativ framför 
fristående. Detta leder dock inte till någon utmaning för utbildningskontoret då vi fortfarande har 
ett visst överskott av förskoleplatser i kommunen. 

I grundskolan kommer sannolikt elevantalet vara ganska konstant. 

Antal gymnasielever kommer att öka beroende på elevkullarnas storlek. Detta medför dock inte 
någon större ökning av studerande på Sjögrenska där elevantalet beräknas vara ganska stabilt 
över läsåren. 

Under våren kommer det att ske en förändring gällande verksamhetschef för förskolan. Till 
sommaren flyttas dessutom Gredelbys förskoleverksamhet till Norrgården som en åtgärd dels för 
att Gredelbys lokaler inte möter dagens lagkrav och dels för att öka lokalnyttjandet i Norrgårdens 
lokaler. Det pågår även en genomlysning av våra övriga förskolor för att se över det aktuella och 
kommande behovet av förskoleplatser. I dagsläget finns det ett ganska stort överskott av platser 
vilket försvårar förutsättningarna för såväl kommunala som fristående verksamheter. 

Med vetskap om att den yngre och äldre befolkningen växer i snabbare takt än gruppen i 
yrkesför ålder och en förväntad lärarbrist måste vi se över vår organisation och våra 
arbetsmetoder. Under kommande år kommer vi inom utbildningsverksamheterna att utveckla och 
förfina vårt sätt att leverera kvalitativ utbildning till alla barn, elever och studerande. Utifrån 
denna vetskap kommer vi även att fortsätta digitaliseringen och översynen av våra administrativa 
processer på utbildningskontoret. 

För att säkerställa vår kompentensförsörjning framåt är Knivsta kommun en av flera utvalda 
kommuner som ingår i partnerskolesamarbete med Uppsala universitet. 

Partnerförskolor och partnerskolor bygger på samarbete med Uppsala universitet, där fördelarna 
är dubbla. Ny forskning når ut till förskolors och skolors personal och verksamheternas 
kunnande och erfarenhet når lärare och forskare vid universitetet. 

Studenter under utbildning till förskollärare och lärare placeras på en utsedd partnerförskola 
respektive partnerskola under sin praktiktid. Det innebär att de alltid återkommer till samma 
förskola respektive skola vid sin VFU-praktik. Studenter och förskolor/skolor håller kontakten 
även mellan VFU-perioderna. 

Detta innebär också att kommunen som attraktiv arbetsgivare kan locka studenter till vidare 
arbete efter avslutade studier  

Vidare pågår en översyn av reglerna för vuxenutbildning vilka väntas bli mer generösa vilket 
skulle kunna leda till att flera av de sökande, som nekas utbildningsplats idag, kan komma att ha 
rätt till utbildning framöver vilket i sin tur medför ökade kostnader för kommunerna. Samtidigt 
ser vi en viss avmattning av sökande till vuxenutbildningen, sannolikt beroende på att fler fått 
jobb efter att restriktionerna under pandemin lättats. För SFI kommer antalet studerande att vara 
ganska konstant. 

Vid sidan om detta kommer även de reviderade kursplanerna för grundskolan och 
grundsärskolan att börja gälla från hösten 2022 vilket kräver implementeringsinsatser under 
innevarande läsår. 

Vi ser också över möjligheterna att utöka måltidsverksamhetens ansvar till att även omfatta de 
förskolor som idag har kök i egen regi, allt för att utveckla organisationen och minska 
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sårbarheten. Dessutom kan vi finna samverkansfördelar genom en sådan förändring. 

På uppdrag av nämnden pågår för tillfället en utredning av förutsättningarna för ett 
högskoleförberedande gymnasium. Samtal kring strategisk planering pågår med Uppsala kring 
de framtida gymnasiebehoven. Utredningen ska presenteras för nämnden under våren. 

Förskolans statsbidrag för Bättre språkutveckling i förskolan och Minskade barngrupper kommer 
att slås samman till ett nytt statsbidrag för förskolan, Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Detta 
statsbidrag kommer, åtminstone initialt, att vara större än de två tidigare bidragen. Statsbidraget 
kan endast sökas av kommunala huvudmän vilket innebär att vi fördelar ut pengen per barn i 
förskolan till såväl kommunala som fristående enheter. 
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Kommunfullmäktiges mål 

Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Beskrivning 

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet. 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 

 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 
2020 

Utfall män 
2020 

Mål 2022 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola F-9, (%) 

13,7 % 9,7 %    

Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen 
förskola, (%) 

-4,4 % -3,7 %    

Kvalitet i skola      
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 
2020 

Utfall män 
2020 

Mål 2022 

Kvalitet i förskolan      

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

 

 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 
2020 

Utfall män 
2020 

Mål 2022 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

81 % 82 %   81 % 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

81 % 81 %   81 % 

Sjukfrånvaro 7 %     

Medarbetarindex      

Personalomsättning     10 

Bo och trivas 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 10. Minskad ojämnlikhet  

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Beskrivning 

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare. 
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I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor
2020

Utfall män 2020 Mål 2022

Tycker du att
invånarna i din
kommun har
möjlighet till
insyn och
inflytande över
kommunens
beslut och
verksamheter?

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och
grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor
2020

Utfall män 2020 Mål 2022

Andel elever i åk
9 som skattar
sin hälsa som
bra*

66 % 70 %
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Växa

Agenda 2030

1. Ingen fattigdom

4. God utbildning för alla

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

10. Minskad ojämnlikhet

Beskr ivning

I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla skeden.

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

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor
2020

Utfall män 2020 Mål 2022

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

92,7 % 95,9 %

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

80 % 81 % 82 % 90 %

Elever i åk 9
som är behöriga
till
yrkesprogram,

89,17 % 88,78 % 88,39 % 89,19 % 100 %
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Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 
2020 

Utfall män 2020 Mål 2022 

hemkommun, 
andel (%) 

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

86,43 % 82,49 % 89,13 % 77,6 % 100 % 
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Nämndens egna mål
De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en
global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt
samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans
måluppfyllelse, både på kort och lång sikt.

Knivstas förskolor ska hålla god kvalité

Beskr ivning

Nämndens mål innebär att läroplanen för förskolan uppfylls samt att vårdnadshavarna är nöjda
med den utbildning och undervisning som förskolan bedriver. Personaltätheten ses som en
framgångsfaktor för att skapa en trygg och lärande miljö. Utbildningskontoret utreder
möjligheterna att hitta andra kvalitetsindikatorer vid sidan om personaltätheten och
vårdnadshavarperspektivet.
Vår ambition är att ha 100% nöjda vårdnadshavare och bibehållen personaltäthet på 5,4 barn per
årsmedarbetare.

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Indikator Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021

Mål Helår 2022

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

6 5,4

Andel föräldrar
som är nöjda
med
verksamheten
har bibehållits

95 % 100 %

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

93 % 100 %

Aktivitet

Enkät



 § 85 Verksamhetsplan och internbudget för utbildningsnämnden 2022 - UN-2021/248-1 Verksamhetsplan och internbudget för utbildningsnämnden 2022 : Verksamhetsplan UN 2022

Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2022 12(25)

Aktivitet

Utveckla undervisningen

Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet.

Beskr ivning

Nämndens mål innebär att läroplansmålen liksom kursplanemålen för grundskolan uppfylls. En
trygg elev har bättre förutsättningar att nå kunskapskraven i alla ämnen och därmed nå
behörighet till gymnasieskolan.
Alla mål för skolan är satta till 100% vilket även är läroplanens mål. För oss innebär detta ett
strävansmål. Vår löpande ambition är att verksamheterna hela tiden blir bättre och att varje elev
fortsätter att utvecklas.

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Indikator Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021

Mål Helår 2022

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

87 % 88 % 90 % 86 % 100 %

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

83 % 81 % 83 % 78 % 100 %

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

89 % 100 %

Elever i åk 9:
Jag känner mig
trygg i skolan,

79,9 % 100 %
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Indikator Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021

Mål Helår 2022

positiva svar,
andel (%)

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

100 %

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

100 %

Aktivitet

Enkät

Utveckla undervisningen

Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet.

Beskr ivning

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

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Indikator Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021

Mål Helår 2022

Föräldrar till barn
på fritidshemmet
anser att
verksamheten
erbjuder
aktiviteter som
stimulerar

68 % 100 %
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Indikator Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021

Mål Helår 2022

barnets lärande
har ökat

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

29 26

Elever i åk 3:
Fritidshemmet
stimulerar mitt
lärande

100 %

Aktivitet

Enkät

Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.

Beskr ivning

Nämndens mål innebär att läroplansmålen gällande grundsärskolan uppfylls samt att elever och
vårdnadshavare ska vara trygga och nöjda med särskoleverksamheten.
Alla mål för skolan är satta till 100% vilket även är läroplanens mål. För oss innebär detta ett
strävansmål. Vår löpande ambition är att verksamheterna hela tiden blir bättre.

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Indikator Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021

Mål Helår 2022

Säkerställa att
mottagande sker
på rättssäkra
grunder

Följa upp
resultat

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

100 %
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Aktivitet

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

Resultat

Utveckla undervisningen

Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.

Beskr ivning

Nämndens mål innebär att läroplansmålen liksom kursplanemålen för gymnasieskolan uppfylls.
En viktig del i att nå målet är samarbetet med de arbetsplatser där eleverna genomför sitt
arbetsplatsförlagda lärande (APL). Genom APL utvecklar eleverna sina yrkeskunskaper och
tillägnar sig viktiga erfarenheter för det fortsatta yrkeslivet.
Alla mål för skolan är satta till 100% vilket även är läroplanens mål. För oss innebär detta ett
strävansmål. Vår löpande ambition är att verksamheterna hela tiden blir bättre och att varje elev
fortsätter att utvecklas.

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Indikator
Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021

Mål Helår
2022

Andel elever på
introduktionsprogrammen
som når målen

90 % 100 %

Andelen elever på
lärlingsprogrammen som
når målen

81 % 100 %

Aktivitet

Utveckla undervisningen

Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.

Beskr ivning

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

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Indikator
Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021 Mål Helår 2022

Säkerställa att
mottagande sker
på rättssäkra
grunder

Följa upp
kunskapsresultat

Aktivitet

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

Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet.

Beskr ivning

Nämndens mål innebär att läroplanen för Vuxenutbildningen uppfylls. Vuxenutbildning på
grundläggande och gymnasialnivå ska hjälpa eleverna vidare mot högre studier och
yrkesutbildningarna underlätta ingången på arbetsmarknaden. Eleverna inom SFI utvecklar sina
språkliga kunskaper och verksamheten bidrar till att eleverna integreras i det svenska samhället.
Förutom undervisning är samhällsorientering och språkpraktik viktiga delar i nå målet.
Alla mål för skolan är satta till 100% vilket även är läroplanens mål. För oss innebär detta ett
strävansmål. Vår löpande ambition är att verksamheterna hela tiden blir bättre och att varje elev
fortsätter att utvecklas.

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla
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Indikator 
Utfall Helår 
2020 

Utfall Helår 
2021 

Utfall kvinnor 
Helår 2021 

Utfall män 
Helår 2021 

Mål Helår 
2022 

Andelen elever inom 
Vuxenutbildningen som 
uppnår minst betyget E 

    100 % 

Andelen elever inom 
SFI som uppnår minst 
betyget E 

    100 % 

Minska andelen avbrott 
inom vuxenutbildningen 

     

Öka 
genomströmningstakten 

     

Ökad delaktighet bland barn och unga 

Beskrivning 

Delaktighet är en nyckelfaktor för att känna sig som en del av utbildningsverksamheterna och av 
samhället. Vi vill att våra barn och unga ska känna en tillhörighet och därmed ett engagemang 
för såväl verksamheten som samhället.  
Vi kommer under året att se över möjligheterna till att inrätta ett ungdomsfullmäktige. 

Agenda 2030 

 10. Minskad ojämnlikhet  

Indikator 
Utfall Helår 
2020 

Utfall Helår 
2021 

Utfall kvinnor 
Helår 2021 

Utfall män 
Helår 2021 

Mål Helår 2022 

Barn och 
elevers 
upplevda 
delaktighet på 
individ och 
gruppnivå 

    100 % 

 

Aktivitet 

Ökad delaktighte 

Utbildningsnämndens budget ska vara i balans 

Beskrivning 

Verksamheterna ska klara sitt uppdrag med de av KF tilldelade medlen. 
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Agenda 2030

4. God utbildning för alla

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

11. Hållbara städer och samhällen

Indikator
Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021 Mål Helår 2022

Ekonomiuppföljningar 0 0

Aktivitet

Rapporter och avstämningar

Måltidsverksamheten ska hålla god kvalité

Beskr ivning

Barn och elever behöver energi och näringsriktiga måltider för att må bra och kunna prestera väl.
Därför är måltidsverksamheten en viktig förutsättning för lärandet. Med positiva upplevelser av
måltiderna och en ökad förståelse för en hållbar utveckling sätts lärandet i ett större
sammanhang.

Agenda 2030

1. Ingen fattigdom

2. Ingen hunger

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla
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 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Indikator 
Utfall Helår 
2020 

Utfall Helår 
2021 

Utfall kvinnor 
Helår 2021 

Utfall män 
Helår 2021 

Mål Helår 2022 

Svinnmätning av 
tallrikssvinn 
gram per 
portion/ per dag 

    23 

Andel elever 
som i helhet är 
nöjda med 
skolmaten 

    100 

 

Aktivitet 

Enkäter och vägningar 

Buffémodell 

Mäta nöjdhet 

Utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetares kompetens tas 
tillvara 

Beskrivning 

Vi attraherar medarbetare som säkerställer att vi kan fullgöra vårt uppdrag. I detta ingår även att 
utmana och fortbilda medarbetare för att de ska möta dagens och morgondagens behov. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

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

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  
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Nämndens uppdrag till kontoren 
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Ekonomiska förutsättningar 

  

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

De generella förutsättningarna för nämndens budget 2022 är: 

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

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

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

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

Uppräkningen av barnpengen till de kommunala förskolorna är 1,4 procent jämfört med pengen 
för 2021. Uppräkningen till fristående enheter inom förskolan blir högre än så (3 %) på grund av 
en höjning av det avdrag som görs avseende centralt finansierade funktioner för de kommunala 
enheterna (”återtaget”). En stor del av höjningen av avdraget för de kommunala enheterna beror 

på att statsbidraget för minskade barngrupper som tidigare låg här är borttaget from 2022 (de 
fristående förskolorna sökte själva detta statsbidrag). 2022 får dock både kommunala och 
fristående förskolor del av nya statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder som är en ihopslagning av 
de två statsbidragen Kvalitetssäkrande åtgärder och Minskade barngrupper. Det här gör att de 
kommunala förskolorna får nästan 1 mkr mer i statsbidrag än 2021. Med hänsyn tagen till 
förändring i statsbidrag blir uppräkningen 4,8 % för de kommunala enheterna och 6,8 % för de 
fristående förskolorna.  Uppräkningen för pedagogisk omsorg är 1 %. Lokalpengen till fristående 
förskolor sänks med 0,9 procent. Det beror på att antal barn har ökat mer än lokalkostnaderna. 

Uppräkningen av elevpengen till de kommunala grundskolorna blir 3,7 % för förskoleklass samt 
åk 1-9 och 2,1 % för fritidshem och fritidsklubb. Den högre uppräkningen för förskoleklass och 
åk 1-9 beror på tillägget för 1:1. Uppräkningen av elevpengen för fristående verksamheter blir 
3,4 % för förskoleklass och åk 1-9 samt 2,1 % för fritidshem. Att uppräkningen för fristående 
verksamheter skiljer sig mot kommunal verksamhet beror på återtaget som görs för kommunala 
enheter där kostnaderna i återtaget inte har ökat i motsvarande grad som pengen. Lokalpengen 
till fristående grundskolor höjs för förskoleklass med 1,5 % och fritidshem med 1,6 % pga ökade 
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lokalkostnader och minskat antal elever medans lokalpengen sänks för åk 1-9 med 0,4 % då 
antalet elever ökar mer än lokalkostnaderna. 

Uppräkning av grundpengen till det interna gymnasiet, Sjögrenska gymnasiet, har gjorts med 
1,3 % för de fyra nationella lärlingsprogrammen samt IMA  och IMS (introduktionsprogram 
individuellt alternativ och språkintroduktion) och med 3,3 %- 5,4 % för programmen IMY och 
IMV (yrkesintroduktion och programinriktat val). En högre uppräkningen har gjorts för de 
sistnämnda programmen pg högre kostnader förenade med dessa program och som i ett led att få 
en prisbild som motsvarar Uppsalas gymnasieskolor bättre. 

SKR bedömer att kostnadstrycket i kommunal sektor (inflation och löneökningar) ligger på 2,1 
procent 2022. 

  

VOLYMER 

Förskola: 1 322 barn 

Grundskola : 3 230 elever 

Gymnasieskola, intern: 54 elever 

Gymnasieskola, extern: 910 elever 

Obligatorisk särskola, egen regi: 6 elever 
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Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter KF-budget 2021 KF-budget 2022 
Nämndbudget 

2022 

Nämndkostnader 1 484 1 503 1 326 

Förskola, barn 1-5 år 177 920 183 100 182 288 

Skolverksamhet & skolbarnomsorg 379 678 393 258 400 684 

Grundsärskola 10 434 11 177 11 077 

Gymnasieskola, intern 8 114 7 926 8 115 

Gymnasieskola, extern 103 055 109 069 108 461 

Gymnasiesärskola 4 289 4 345 4 244 

Vuxenutbildning & SFI 7 963 9 567 10 074 

Måltidsverksamhet 253 256 258 

Årets effektiviseringsbeting  5440 0 

Ackumulerat effektiviseringsbeting -5440 -5440 0 

Summa 687 750 720 776 726 526 
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Investeringar 

  

En omfördelning av investeringsmedel har gjorts med 75 tkr från Alsike skola och 75 tkr från 
Gredelby förskola till VUX & SFI. 

Investering KF investeringsram 2022 

Alsike skola 125 

Brännkärrskolan 200 

Långhundra förskola 70 

Långhundra skola 100 

Lagga skola 100 

Ängbyskolan 300 

Thunmanskolan 200 

Diamanten förskola, Västra Ängby förskola och Lagga förskola 100 

Skutans förskola och Verktygslådans förskola 100 

Gredelby förskola 0 

Högåsskolan 150 

Adolfsbergsskolan 200 

Segersta skolan 250 

Lustigkulla förskola 75 

Norrgårdens förskola 75 

Tallbackens förskola 75 

Trollskogens förskola 75 

Lilla Brännkärrs förskola 75 

Sjögrenska gymnasiet 75 

Stöd och konsultationsteam 50 

Skolhälsovården 50 

VUX & SFI 150 

Måltidsverksamheten 200 

Summa 2 795 
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Utbildningsnämnden 

Revidering av Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk 
verksamhet, fritidshem och fritidsklubb 

 
Förslag till beslut 

- att godkänna det reviderade förslaget av Regler och avgifter för förskola, annan 
pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revideringen är en uppdatering av ett tidigare dokument. En fullständig genomgång har 
gjorts för att göra dokumentet mer lättillgängligt. En del innehållsförändringar har 
även gjorts. Dessa redovisas i pdf:en med titeln ”20211105 Regler och avgifter för 
förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb med markerade 
ändringar”. 
 
Bakgrund 
Ett behov fanns att uppdatera hela dokumentet ”Regler och avgifter för förskola, annan 
pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb” för att göra det mer lättillgängligt. 
Dessutom har en del innehållsändringar även gjorts. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
När det gäller fritidsklubben betalar man nu per termin. Förslaget är att istället betala per 
månad. Förändringen innebär inte någon större skillnad kostnadsmässigt men skulle 
harmonisera mer övriga avgifter, som baseras på en månadsfakturering. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 

 ”20211105 Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem 
och fritidsklubb” 

 ”20211105 Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem 
och fritidsklubb med markerade ändringar” 

 Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
 
Beslutet ska skickas till 

- akten 

 

Tapio Liimatainen 

utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Förändringarna är gjorda för att uppdatera dokumentet. Barnen påverkas endast indirekt 

 

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 och pedagogisk verksamhet 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: Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i åldern 1–5 år. Förskolan styrs av 
läroplan för förskolan. I förskolan bedrivs undervisning och utbildning. Det ska finnas 
högskoleutbildad personal.  
 
Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet utan är en 
alternativ utbildning. Läroplanen ska vara vägledande. I pedagogisk omsorg ska personal med 
utbildning eller erfarenhet finnas. Pedagogisk omsorg kan finnas i flera former såsom till 
exempel familjedaghem i den egna bostaden, flerfamiljssystem eller familjenätverk. 
Barngruppen är mindre – högst sju barn per pedagog. 
 
När har mitt barn rätt till en plats i förskola/pedagogisk omsorg? 
Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare: 
• arbetar eller studerar.  

Vid studier ska studieintyg bifogas. Studierna måste vara studiemedelsberättigande (CSN) 
eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

• är föräldraledig för annat barn. 
Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds 15 timmar per vecka. Vid tvillingfödsel erbjuds 25 
timmar per vecka. 

• är arbetssökande och inskriven hos arbetsförmedlingen.  
Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds 15 timmar per vecka. 

• är sjukskriven eller får sjukersättning  
Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev 
sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per 
vecka. 

 
Ett barn kan även ha rätt till förskola med anledning av barnets eget behov, vilket prövas 
särskilt. 
 
När har mitt barn rätt till en plats i förskola/pedagogisk omsorg från 3 års ålder, allmän 
förskola? 
Allmän förskola erbjuds barn från och med september det år de fyller tre år. Verksamheten 
omfattar minst 525 timmar om året. 
 
Allmän avgiftsfri förskola erbjuds barn från september det år barnet fyller tre år. Verksamheten 
är avgiftsfri och gäller från september till och med maj och omfattar minst 525 timmar per år. Tiden 
är fördelad med 15 timmar per vecka, fem dagar i veckan mellan klockan 8–11. För att ha en 
förskoleplats med endast allmän avgiftsfri förskola behövs en särskild ansökan göras. Rätten till 
allmän avgiftsfri förskola startar en månad efter att ansökan tagits emot.  
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När erbjuds inte allmän avgiftsfri förskola? 
Allmän avgiftsfri förskola erbjuds inte: 
• under skolans lovdagar och studiedagar. 
• på pedagogisk omsorg. 
 
Om ditt barn vistas på förskolan mer än 15 timmar per vecka betalar du avgift. Under 
september till maj görs avdrag på avgiften med 25 % eftersom ditt barn har rätt till allmän 
förskola. Detta sker automatiskt och ingen ansökan behövs göras. Under perioden juni till 
augusti görs inget avdrag utan full avgift betalas. 
 
Vad gäller för dig som är föräldraledig och har barn mellan 3 och 5 år? 
Alternativ 1: En månad efter syskonets födelse övergår barnets ordinarie omsorgstid till 15 
timmar i veckan fördelade tisdag–torsdag mellan klockan 8:30 och 13:30. Förskola erbjuds 
även under skolans lovdagar och studiedagar. Avgift betalas.  
 
Alternativ 2: Mellan september och maj har ditt barn rätt till avgifstfri förskola 15 timmar i veckan 
fördelade måndag-fredag mellan klockan 8:00 och 11:00. Särskild ansökan behöver då göras. 
(Läs mer under rubriken ”När erbjuds inte allmän avgiftsfri förskola?” på sidan 4) 
 
1 b. Ansökan 
Hur ansöker jag om plats i förskola eller pedagogisk omsorg? 
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst och kan göras tidigast det datum då ditt barn  
är sex månader gammal. För att plats ska kunna erbjudas på önskat datum ska 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 på väg att flytta till kommunen. Adress och 
datum för inflyttning kan behöva styrkas med köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda 
i andra kommuner kan erbjudas placering i mån av plats samt om den kommun barnet är 
folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
 
1 c. Placering 
Vilka regler gäller vid placering? 
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 vårdnadshavare. Har många 
samma önskemål om placering kan det förekomma att plats erbjuds som inte överensstämmer 
med vårdnadshavarens val av förskola eller pedagogisk omsorg. 
 
Huvudregel 
När en plats blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön utifrån prioriteringsordningen: 
1. Barn i behov av särskilt stöd 
2. Syskonförtur, barn som har ett syskon med pågående placering på önskad enhet . 
3. Ansökningsdatum 
4. 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. 
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Undantag från huvudregel 
Från och med oktobers start till och med majs utgång kan en förskola eller pedagogisk omsorg 
få göra undantag från prioriteringsordningen. Barn i behov av särskilt stöd, syskonförtur och 
garantitid prioriteras dock först. 
 
Om enheten vill ansöka om att göra undantag från placeringsreglerna ska utbildningskontoret 
kontaktas med beskrivning av undantaget och motivera valet. Verksamheten kan inte göra 
undantag på grund av barnets kön, etnicitet, trosuppfattning eller funktionsnedsättningar. När 
ansökan inkommit behandlar utbildningskontoret denna samt fattar beslut. 
 
Vad gäller vid erbjudande om förskoleplats eller pedagogisk omsorg? 
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. 
 
Kan jag ändra de förskolor/pedagogisk omsorg som står i ansökan? 
Det går bra att ändra valda alternativ i ansökan innan erbjudande erhållits utan att ködatumet 
ändras. 
 
Kan jag ha uppehåll i placeringen? 
Under pågående termin augusti–juni kan den som vill ansöka om längre ledighet än två 
månader, men som längst tre månader, göra det och ändå behålla platsen. Ansökan sker 
skriftligen. Avgift betalas även när platsen inte används. 
 
Man kan inte inleda en placering med att ansöka om att inte använda sin plats, utan barnet ska 
ha varit inskrivet och närvarande under minst två månader från placeringsdatumet. 
 
Om barnet inte återkommer till verksamheten efter sin beviljade ledighet, sägs platsen upp. 
 
Vad gäller vid byte av placering? 
Vid önskemål om byte behöver ny ansökan göras. Då erbjuds plats när det uppstår plats utifrån 
kön. 
 
I Knivsta kommun betalar man 12 månader för sin plats. Detta gäller även barn, folkbokförda i 
Knivsta, som byter från en placering i en annan kommun till en placering i Knivsta. 
 
1 d. Öppettider 
Vilka öppettider har förskola/pedagogisk omsorg? 
Förskola/pedagogisk omsorg öppnar tidigast klockan 06:30 och stänger senast klockan 18:30. 
Öppettider kan justeras inom dessa ramar efter barnens behov. 
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1 e. Schema 
När har mitt barn 1–5 år rätt till omsorg: 
• om jag förvärvsarbetar eller studerar? 
Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning det behövs utifrån hänsyn till 
vårdnadshavares arbete/studier samt restid. 
 
Vårdnadshavare ska ange barnets schema i e-tjänst som finns på kommunens hemsida. 
Ändringar ska anmälas av vårdnadshavare minst en månad i förväg. Intyg från arbetsgivare kan 
begäras in och intyg från utbildningssamordnare ska bifogas för att styrka studier. Dessa mailas 
till Knivsta kommun. 
 
• om jag är arbetssökande eller föräldraledig? 
Barn som har förskoleplats eller pedagogisk omsorg har rätt att använda platsen med samma 
schematider fram till och med 1 månad efter det att vårdnadshavare blivit arbetssökande eller 
efter syskons födelse. Barn till arbetssökande och föräldralediga för annat syskon har sedan rätt 
till schematid med 15 timmar per vecka. 
 
Får barn vara i verksamheten vid vårdnadshavares ledighet och semester? 
Om vårdnadshavare har semester, schemalagd ledighet eller annan ledighet är grundprincipen 
att barnet inte har behov av omsorg, och barnet deltar då inte i verksamheten. Om 
vårdnadshavare tar ut föräldraledighet för barnet som går i verksamheten har barnet inte rätt till 
omsorg. 
 
2. Regler för fritidshem, fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet och 
fritidsklubb i Knivsta kommun 
Verksamhetens styrs av Skollagen (2010:800), 14 kap. (fritidshemmet) och 25 kap. (annan 
pedagogisk verksamhet). 
 
2 a. Fritidshem, fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet och fritidsklubb 
 
Fritidshem: Fritidshemmen finns vid varje skola och ska erbjuda en meningsfull fritid för barn i 
förskoleklass till och med årskurs 3. Det finns även möjlighet att fortsätta på fritidshemmet fram till 
och med årskurs 6. Verksamheten ska komplettera skolans utbildning och förstärka arbetet med 
läroplanens mål.  
 
Fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet: Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska 
skolväsendet utan är en alternativ utbildning. Läroplanen ska vara vägledande. I pedagogisk 
omsorg ska personal med utbildning eller erfarenhet finnas. Den kan finnas i flera former såsom 
till exempel familjedaghem i den egna bostaden, flerfamiljssystem eller familjenätverk. 
 
Fritidsklubb: Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år, kan man välja fritidsklubb i 
stället för fritidshem. På fritidsklubben tar eleverna ett större ansvar för sin fritid än tidigare. 
Elevernas intressen är utgångspunkten vid planeringen av aktiviteter. Verksamheten ska 
erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation. 
Barnen kommer överens med sina vårdnadshavare om vilka dagar och tider de ska vara på 
fritidsklubben. 
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Lovfritids: Om man enbart har behov av omsorg under lov, så finns det möjlighet att ansöka om 
”lovfritids” via e-tjänst eller blankett. Läs om avgifter för ”lovfritids” på sidan 10. 
 
När har mitt barn rätt till en plats i fritidshem eller fritidshem i annan pedagogisk 
verksamhet? 
Fritidshem/fritidshem i annan pedagogisk verksamhet erbjuds elever i förskoleklass–årskurs 6 
vars vårdnadshavare: 
• arbetar eller studerar.  

Vid studier ska studieintyg bifogas. Studierna måste vara studiemedelsberättigande (CSN) 
eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

• är sjukskriven eller får sjukersättning  
Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev 
sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per 
vecka. 

 
En elev kan även ha rätt till fritidshem/fritidshem inom pedagogisk omsorg med anledning av 
barnets eget behov, vilket prövas särskilt. 
När har mitt barn rätt till en plats i fritidsklubb? 
Fritidsklubb får erbjudas elever från och     med höstterminen eleven fyller 10 år vars 
vårdnadshavare: 
• arbetar eller studerar. 

Vid studier ska studieintyg bifogas. Studierna måste vara studiemedelsberättigande (CSN) 
eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

• är sjukskriven eller får sjukersättning  
Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev 
sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per 
vecka. 

 
En elev kan även ha rätt till fritidsklubb med anledning av barnets eget behov, vilket prövas 
särskilt. 
 
2 b. Ansökan 
Hur ansöker jag om en plats på fritidshem eller fritidshem inom pedagogisk verksamhet?  
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst. Från och med årskurs 4 måste en ny 
ansökan göras inför varje läsår. För att kunna ansöka om plats behöver eleven vara folkbokförd i 
eller på väg att flytta till kommunen. Adress och datum för inflyttning kan behöva styrkas med 
köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda i andra kommuner kan erbjudas placering i 
mån av plats samt om den kommun barnet är folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
 
Hur ansöker jag om en plats på fritidsklubb? 
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst. Ansökan löper därefter på fram till och med 
vårterminen årskurs 6. För att kunna ansöka om plats behöver eleven vara folkbokförd i eller på 
väg att flytta till kommunen. Adress och datum för inflyttning kan behöva styrkas med 
köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda i andra kommuner kan erbjudas placering i 
mån av plats samt om den kommun barnet är folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
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2 c. Placering 
Vad gäller vid platserbjudande till fritidshem, fritidshem inom pedagogisk omsorg eller 
fritidsklubb? 
Ett erbjudande om plats på fritidshem, fritidshem inom pedagogisk omsorg och fritidsklubb 
skickas till       vårdnadshavarna. Erbjudandet måste besvaras av båda vårdnadshavarna. 
 
2 d. Öppettider 
Vilka öppettider har fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg? 
Fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg öppnar tidigast klockan 06:30 och stänger 
senast klockan 18:30. Öppettider kan justeras inom dessa ramar efter barnens behov. 
 
Vilka öppettider har fritidsklubb? 
Fritidsklubben har öppet från det att skoldagen slutar fram till 17:00. 
 
2 e. Schema 
När har eleven rätt till omsorg: 
• om jag förvärvsarbetar eller studerar? 
Fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning det behövs utifrån 
hänsyn till vårdnadshavares arbete/studier samt restid.  
 
Vårdnadshavare ska ange barnets schema i e-tjänst på kommunens hemsida. Ändringar ska 
anmälas av vårdnadshavare minst en månad i förväg. Intyg från arbetsgivare kan begäras in 
och intyg från utbildningssamordnare ska bifogas för att styrka studier. Dessa mailas till Knivsta 
kommun. 
 
• om jag blir arbetssökande eller föräldraledig? 
Elev som har fritidshem eller fritidshem inom pedagogisk omsorg har rätt att använda platsen 
fram till och med 1 månad efter vårdnadshavare blivit arbetssökande eller efter syskons födelse.  
 
Får eleven vara i verksamheten vid vårdnadshavares ledighet och semester? 
Om vårdnadshavare har semester, schemalagd ledighet eller annan ledighet är grundprincipen 
att eleven inte har behov av omsorg och deltar då inte i verksamheten.  
 
3. Gemensamt för förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb 
 
3 a. Inkomstanmälan 
När och hur ska jag lämna in inkomstanmälan? 
Inkomstanmälan ska göras via kommunens E-tjänst: 
• i samband med att vårdnadshavare tackar ja till en plats,  
• vid ändrade inkomst- eller familjeförhållanden 
eller  
• på begäran av kommunen.  
Inkomstanmälan skall lämnas senast 14 dagar efter  inkomständring. När ny inkomstanmälan 
inkommit debiteras den nya avgiften från nästföljande kalendermånad om inget annat angivits. Vid 
utebliven inkomstanmälan debiteras full avgift enligt maxtaxan. 
 
För Fritidsklubb görs ingen inkomstanmälan, se mer under Avgifter på sidan 11.  
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3 b. Uppsägning 
Hur säger jag upp min plats på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och 
fritidsklubb? 
Uppsägning av plats ska göras via kommunens e-tjänst. Båda vårdnadshavarna 
behöver godkänna en uppsägning. Uppsägningstiden för plats är två månader och 
avgift betalas under uppsägningstiden. Detta gäller även om du har ditt barn placerat i 
annan kommun men är folkbokförd I Knivsta kommun. Uppsägning bekräftas från 
kommunen. 
 
Uppsägning av plats befriar ej från betalningsansvar om barnet  återkommer till 
förskoleverksamhet eller fritidshem/pedagogisk verksamhet inom tre månader. 
 
3 c. Avstängning 
Vad händer om jag inte betalar avgiften? 
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 
När kan förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ha avvikande öppettider? 
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 
Avgift betalas till den kommun där barnet är folkbokfört. I Knivsta kommun betalar man för sin plats 
under 12 månader. Alla som har barn placerade i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 
fritidsklubb betalar full månadsavgift. Detta gäller även barn, folkbokförda i Knivsta, som byter från 
en placering i en annan kommun till en placering i Knivsta.  
 
Vilka avgifter betalar jag för platsen? 
Hur mycket du ska betala i barnomsorgsavgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem 
beror på hur mycket hushållet har i bruttoinkomst. Knivsta Kommun tillämpar maxtaxa. Det betyder 
att avgiften har en maximal högsta avgift per barn. Syskonrabatt ges då ett hushåll har mer än ett 
barn med plats i kommunal eller fristående verksamhet. Månadsavgiften betalas för innevarande 
månad från och med det datum då platsen erhållits enligt platserbjudandet. 
 
Vad är avgiftsgrundande inkomst? 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) så som 
inkomster och ersättningar.  
   Med hushåll avses både ensamstående och makar med eller utan gemensamma barn. Med 
makar ska jämställas par som är folkbokförda på samma adress.  
 
Hur anmäler jag mina inkomstuppgifter? 
Du anmäler din inkomst via kommunens E-tjänst. 
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Vad ska jag göra om min inkomst ändras?  
Som vårdnadshavare är du skyldig att meddela aktuell/förändrad inkomst. Du anmäler din ändring 
via kommunens E-tjänst. 
   Knivsta kommun gör regelbundna stickprov för att bedöma riktigheten i lämnade 
inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot uppgifter hos andra 
myndigheter. 
 
Hur betalar jag min avgift?  
Möjlighet finns att betala avgiften via autogiro. Blankett finns att få på kommunhuset eller på 
kommunens hemsida. Betalning av avgiften kan också göras med e-faktura. Ansökan om 
betalning via e-faktura görs hos den egna banken.  
 
4 b. Avgifter  
Vilken avgift betalar jag  för barn som har  rätt till allmän förskola? 
Från september det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till Allmän förskola. En reducering med 
25 % på avgiften görs under perioden september till och med maj. Under perioden juni–augusti 
sker inget avdrag utan full avgift betalas.  
 
Särskilda regler för barn 3–5 år (allmän avgiftsfri förskola, 8:00–11:00) 
Du kan aktivt välja att barnet går 15 timmar per vecka, 3 timmar per dag avgiftsfritt under perioden 
september–maj. Särskild ansökan för plats på allmän avgiftsfri förskola behövs göras. Barnet får 
inte gå på förskolan när grundskolan har lov och studiedagar. 
 
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” 
Vad betalar jag för lovfritids? 
Avgiften för lovfritids är ett dagspris som beräknas med utgångspunkt i månadskostnaderna 
nedan. Särskild ansökan måste göras. 
 
4 e. Familjerabatt 
Finns det någon familjerabatt om flera barn från samma hushåll är placerade? 
I avgiftssammanhang räknas det yngsta barnet som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 
2 osv. oavsett om barnet är inskrivet i förskolan eller i fritidshem. Syskon som är 
folkbokförda på olika adresser omfattas inte av familjerabatten. 
 

  

http://www.knivsta.se/
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4 f. Kostnad för plats 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 50 340 kr per månad från 2021-01-01. 

• Månadsavgift för barn 1: 3 procent av månadsinkomsten - dock högst 1 510 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 2: 2 procent av månadsinkomsten - dock högst 1 007 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 3: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 503 kr/mån 

För övriga placerade barn utgår ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste krona. 
 
4 g. Kostnad för plats i fritidshem 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 50 340 kr per månad från 2021-01-01. 

• Månadsavgift för barn 1: 2 procent av månadsinkomsten - dock högst 1007 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 2: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 503 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 3: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 503 kr/mån 

För övriga placerade barn utgår ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste krona. 
 
4 h. Kostnad för plats i fritidsklubb 
För barn i fritidsklubb betalar du en fast avgift per barn och månad. Avgiften påverkas inte av din 
inkomst och ger ingen rabatt på andra avgifter för pedagogisk omsorg. 
 
Avgifter för fritidsklubb 2022 

• Månadsavgift: 200 kronor/månad 

kaannohl001
Markering
nytt. Förut en terminsavgift
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1. Regler för förskola och pedagogisk verksamhet 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: Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i åldern 1–5 år. Förskolan styrs av 
läroplan för förskolan. I förskolan bedrivs undervisning och utbildning. Det ska finnas 
högskoleutbildad personal.  
 
Pedagogisk omsorg: Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet utan är en 
alternativ utbildning. Läroplanen ska vara vägledande. I pedagogisk omsorg ska personal med 
utbildning eller erfarenhet finnas. Pedagogisk omsorg kan finnas i flera former såsom till 
exempel familjedaghem i den egna bostaden, flerfamiljssystem eller familjenätverk. 
Barngruppen är mindre – högst sju barn per pedagog. 
 
När har mitt barn rätt till en plats i förskola/pedagogisk omsorg? 
Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare: 
• arbetar eller studerar.  

Vid studier ska studieintyg bifogas. Studierna måste vara studiemedelsberättigande (CSN) 
eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

• är föräldraledig för annat barn. 
Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds 15 timmar per vecka. Vid tvillingfödsel erbjuds 25 
timmar per vecka. 

• är arbetssökande och inskriven hos arbetsförmedlingen.  
Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds 15 timmar per vecka. 

• är sjukskriven eller får sjukersättning  
Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev 
sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per 
vecka. 

 
Ett barn kan även ha rätt till förskola med anledning av barnets eget behov, vilket prövas 
särskilt. 
 
När har mitt barn rätt till en plats i förskola/pedagogisk omsorg från 3 års ålder, allmän 
förskola? 
Allmän förskola erbjuds barn från och med september det år de fyller tre år. Verksamheten 
omfattar minst 525 timmar om året. 
 
Allmän avgiftsfri förskola erbjuds barn från september det år barnet fyller tre år. Verksamheten 
är avgiftsfri och gäller från september till och med maj och omfattar minst 525 timmar per år. Tiden 
är fördelad med 15 timmar per vecka, fem dagar i veckan mellan klockan 8–11. För att ha en 
förskoleplats med endast allmän avgiftsfri förskola behövs en särskild ansökan göras. Rätten till 
allmän avgiftsfri förskola startar en månad efter att ansökan tagits emot.  
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När erbjuds inte allmän avgiftsfri förskola? 
Allmän avgiftsfri förskola erbjuds inte: 
• under skolans lovdagar och studiedagar. 
• på pedagogisk omsorg. 
 
Om ditt barn vistas på förskolan mer än 15 timmar per vecka betalar du avgift. Under 
september till maj görs avdrag på avgiften med 25 % eftersom ditt barn har rätt till allmän 
förskola. Detta sker automatiskt och ingen ansökan behövs göras. Under perioden juni till 
augusti görs inget avdrag utan full avgift betalas. 
 
Vad gäller för dig som är föräldraledig och har barn mellan 3 och 5 år? 
Alternativ 1: En månad efter syskonets födelse övergår barnets ordinarie omsorgstid till 15 
timmar i veckan fördelade tisdag–torsdag mellan klockan 8:30 och 13:30. Förskola erbjuds 
även under skolans lovdagar och studiedagar. Avgift betalas.  
 
Alternativ 2: Mellan september och maj har ditt barn rätt till avgifstfri förskola 15 timmar i veckan 
fördelade måndag-fredag mellan klockan 8:00 och 11:00. Särskild ansökan behöver då göras. 
(Läs mer under rubriken ”När erbjuds inte allmän avgiftsfri förskola?” på sidan 4) 
 
1 b. Ansökan 
Hur ansöker jag om plats i förskola eller pedagogisk omsorg? 
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst och kan göras tidigast det datum då ditt barn  
är sex månader gammal. För att plats ska kunna erbjudas på önskat datum ska 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 på väg att flytta till kommunen. Adress och 
datum för inflyttning kan behöva styrkas med köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda 
i andra kommuner kan erbjudas placering i mån av plats samt om den kommun barnet är 
folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
 
1 c. Placering 
Vilka regler gäller vid placering? 
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 vårdnadshavare. Har många 
samma önskemål om placering kan det förekomma att plats erbjuds som inte överensstämmer 
med vårdnadshavarens val av förskola eller pedagogisk omsorg. 
 
Huvudregel 
När en plats blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön utifrån prioriteringsordningen: 
1. Barn i behov av särskilt stöd 
2. Syskonförtur, barn som har ett syskon med pågående placering på önskad enhet . 
3. Ansökningsdatum 
4. 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. 
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Undantag från huvudregel 
Från och med oktobers start till och med majs utgång kan en förskola eller pedagogisk omsorg 
få göra undantag från prioriteringsordningen. Barn i behov av särskilt stöd, syskonförtur och 
garantitid prioriteras dock först. 
 
Om enheten vill ansöka om att göra undantag från placeringsreglerna ska utbildningskontoret 
kontaktas med beskrivning av undantaget och motivera valet. Verksamheten kan inte göra 
undantag på grund av barnets kön, etnicitet, trosuppfattning eller funktionsnedsättningar. När 
ansökan inkommit behandlar utbildningskontoret denna samt fattar beslut. 
 
Vad gäller vid erbjudande om förskoleplats eller pedagogisk omsorg? 
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. 
 
Kan jag ändra de förskolor/pedagogisk omsorg som står i ansökan? 
Det går bra att ändra valda alternativ i ansökan innan erbjudande erhållits utan att ködatumet 
ändras. 
 
Kan jag ha uppehåll i placeringen? 
Under pågående termin augusti–juni kan den som vill ansöka om längre ledighet än två 
månader, men som längst tre månader, göra det och ändå behålla platsen. Ansökan sker 
skriftligen. Avgift betalas även när platsen inte används. 
 
Man kan inte inleda en placering med att ansöka om att inte använda sin plats, utan barnet ska 
ha varit inskrivet och närvarande under minst två månader från placeringsdatumet. 
 
Om barnet inte återkommer till verksamheten efter sin beviljade ledighet, sägs platsen upp. 
 
Vad gäller vid byte av placering? 
Vid önskemål om byte behöver ny ansökan göras. Då erbjuds plats när det uppstår plats utifrån 
kön. 
 
I Knivsta kommun betalar man 12 månader för sin plats. Detta gäller även barn, folkbokförda i 
Knivsta, som byter från en placering i en annan kommun till en placering i Knivsta. 
 
1 d. Öppettider 
Vilka öppettider har förskola/pedagogisk omsorg? 
Förskola/pedagogisk omsorg öppnar tidigast klockan 06:30 och stänger senast klockan 18:30. 
Öppettider kan justeras inom dessa ramar efter barnens behov. 
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1 e. Schema 
När har mitt barn 1–5 år rätt till omsorg: 
• om jag förvärvsarbetar eller studerar? 
Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning det behövs utifrån hänsyn till 
vårdnadshavares arbete/studier samt restid. 
 
Vårdnadshavare ska ange barnets schema i e-tjänst som finns på kommunens hemsida. 
Ändringar ska anmälas av vårdnadshavare minst en månad i förväg. Intyg från arbetsgivare kan 
begäras in och intyg från utbildningssamordnare ska bifogas för att styrka studier. Dessa mailas 
till Knivsta kommun. 
 
• om jag är arbetssökande eller föräldraledig? 
Barn som har förskoleplats eller pedagogisk omsorg har rätt att använda platsen med samma 
schematider fram till och med 1 månad efter det att vårdnadshavare blivit arbetssökande eller 
efter syskons födelse. Barn till arbetssökande och föräldralediga för annat syskon har sedan rätt 
till schematid med 15 timmar per vecka. 
 
Får barn vara i verksamheten vid vårdnadshavares ledighet och semester? 
Om vårdnadshavare har semester, schemalagd ledighet eller annan ledighet är grundprincipen 
att barnet inte har behov av omsorg, och barnet deltar då inte i verksamheten. Om 
vårdnadshavare tar ut föräldraledighet för barnet som går i verksamheten har barnet inte rätt till 
omsorg. 
 
2. Regler för fritidshem, fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet och 
fritidsklubb i Knivsta kommun 
Verksamhetens styrs av Skollagen (2010:800), 14 kap. (fritidshemmet) och 25 kap. (annan 
pedagogisk verksamhet). 
 
2 a. Fritidshem, fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet och fritidsklubb 
 
Fritidshem: Fritidshemmen finns vid varje skola och ska erbjuda en meningsfull fritid för barn i 
förskoleklass till och med årskurs 3. Det finns även möjlighet att fortsätta på fritidshemmet fram till 
och med årskurs 6. Verksamheten ska komplettera skolans utbildning och förstärka arbetet med 
läroplanens mål.  
 
Fritidshem inom annan pedagogisk verksamhet: Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska 
skolväsendet utan är en alternativ utbildning. Läroplanen ska vara vägledande. I pedagogisk 
omsorg ska personal med utbildning eller erfarenhet finnas. Den kan finnas i flera former såsom 
till exempel familjedaghem i den egna bostaden, flerfamiljssystem eller familjenätverk. 
 
Fritidsklubb: Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år, kan man välja fritidsklubb i 
stället för fritidshem. På fritidsklubben tar eleverna ett större ansvar för sin fritid än tidigare. 
Elevernas intressen är utgångspunkten vid planeringen av aktiviteter. Verksamheten ska 
erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation. 
Barnen kommer överens med sina vårdnadshavare om vilka dagar och tider de ska vara på 
fritidsklubben. 
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Lovfritids: Om man enbart har behov av omsorg under lov, så finns det möjlighet att ansöka om 
”lovfritids” via e-tjänst eller blankett. Läs om avgifter för ”lovfritids” på sidan 10. 
 
När har mitt barn rätt till en plats i fritidshem eller fritidshem i annan pedagogisk 
verksamhet? 
Fritidshem/fritidshem i annan pedagogisk verksamhet erbjuds elever i förskoleklass–årskurs 6 
vars vårdnadshavare: 
• arbetar eller studerar.  

Vid studier ska studieintyg bifogas. Studierna måste vara studiemedelsberättigande (CSN) 
eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

• är sjukskriven eller får sjukersättning  
Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev 
sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per 
vecka. 

 
En elev kan även ha rätt till fritidshem/fritidshem inom pedagogisk omsorg med anledning av 
barnets eget behov, vilket prövas särskilt. 
När har mitt barn rätt till en plats i fritidsklubb? 
Fritidsklubb får erbjudas elever från och     med höstterminen eleven fyller 10 år vars 
vårdnadshavare: 
• arbetar eller studerar. 

Vid studier ska studieintyg bifogas. Studierna måste vara studiemedelsberättigande (CSN) 
eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

• är sjukskriven eller får sjukersättning  
Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev 
sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning får du lämna ditt barn 15 timmar per 
vecka. 

 
En elev kan även ha rätt till fritidsklubb med anledning av barnets eget behov, vilket prövas 
särskilt. 
 
2 b. Ansökan 
Hur ansöker jag om en plats på fritidshem eller fritidshem inom pedagogisk verksamhet?  
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst. Från och med årskurs 4 måste en ny 
ansökan göras inför varje läsår. För att kunna ansöka om plats behöver eleven vara folkbokförd i 
eller på väg att flytta till kommunen. Adress och datum för inflyttning kan behöva styrkas med 
köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda i andra kommuner kan erbjudas placering i 
mån av plats samt om den kommun barnet är folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
 
Hur ansöker jag om en plats på fritidsklubb? 
Ansökan görs på kommunens hemsida via E-tjänst. Ansökan löper därefter på fram till och med 
vårterminen årskurs 6. För att kunna ansöka om plats behöver eleven vara folkbokförd i eller på 
väg att flytta till kommunen. Adress och datum för inflyttning kan behöva styrkas med 
köpekontrakt eller hyreskontrakt. Barn folkbokförda i andra kommuner kan erbjudas placering i 
mån av plats samt om den kommun barnet är folkbokfört i betalar ersättning till Knivsta Kommun. 
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2 c. Placering 
Vad gäller vid platserbjudande till fritidshem, fritidshem inom pedagogisk omsorg eller 
fritidsklubb? 
Ett erbjudande om plats på fritidshem, fritidshem inom pedagogisk omsorg och fritidsklubb 
skickas till       vårdnadshavarna. Erbjudandet måste besvaras av båda vårdnadshavarna. 
 
2 d. Öppettider 
Vilka öppettider har fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg? 
Fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg öppnar tidigast klockan 06:30 och stänger 
senast klockan 18:30. Öppettider kan justeras inom dessa ramar efter barnens behov. 
 
Vilka öppettider har fritidsklubb? 
Fritidsklubben har öppet från det att skoldagen slutar fram till 17:00. 
 
2 e. Schema 
När har eleven rätt till omsorg: 
• om jag förvärvsarbetar eller studerar? 
Fritidshem och fritidshem inom pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning det behövs utifrån 
hänsyn till vårdnadshavares arbete/studier samt restid.  
 
Vårdnadshavare ska ange barnets schema i e-tjänst på kommunens hemsida. Ändringar ska 
anmälas av vårdnadshavare minst en månad i förväg. Intyg från arbetsgivare kan begäras in 
och intyg från utbildningssamordnare ska bifogas för att styrka studier. Dessa mailas till Knivsta 
kommun. 
 
• om jag blir arbetssökande eller föräldraledig? 
Elev som har fritidshem eller fritidshem inom pedagogisk omsorg har rätt att använda platsen 
fram till och med 1 månad efter vårdnadshavare blivit arbetssökande eller efter syskons födelse.  
 
Får eleven vara i verksamheten vid vårdnadshavares ledighet och semester? 
Om vårdnadshavare har semester, schemalagd ledighet eller annan ledighet är grundprincipen 
att eleven inte har behov av omsorg och deltar då inte i verksamheten.  
 
3. Gemensamt för förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb 
 
3 a. Inkomstanmälan 
När och hur ska jag lämna in inkomstanmälan? 
Inkomstanmälan ska göras via kommunens E-tjänst: 
• i samband med att vårdnadshavare tackar ja till en plats,  
• vid ändrade inkomst- eller familjeförhållanden 
eller  
• på begäran av kommunen.  
Inkomstanmälan skall lämnas senast 14 dagar efter  inkomständring. När ny inkomstanmälan 
inkommit debiteras den nya avgiften från nästföljande kalendermånad om inget annat angivits. Vid 
utebliven inkomstanmälan debiteras full avgift enligt maxtaxan. 
 
För Fritidsklubb görs ingen inkomstanmälan, se mer under Avgifter på sidan 11.  
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3 b. Uppsägning 
Hur säger jag upp min plats på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och 
fritidsklubb? 
Uppsägning av plats ska göras via kommunens e-tjänst. Båda vårdnadshavarna 
behöver godkänna en uppsägning. Uppsägningstiden för plats är två månader och 
avgift betalas under uppsägningstiden. Detta gäller även om du har ditt barn placerat i 
annan kommun men är folkbokförd I Knivsta kommun. Uppsägning bekräftas från 
kommunen. 
 
Uppsägning av plats befriar ej från betalningsansvar om barnet  återkommer till 
förskoleverksamhet eller fritidshem/pedagogisk verksamhet inom tre månader. 
 
3 c. Avstängning 
Vad händer om jag inte betalar avgiften? 
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 
När kan förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ha avvikande öppettider? 
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 
Avgift betalas till den kommun där barnet är folkbokfört. I Knivsta kommun betalar man för sin plats 
under 12 månader. Alla som har barn placerade i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 
fritidsklubb betalar full månadsavgift. Detta gäller även barn, folkbokförda i Knivsta, som byter från 
en placering i en annan kommun till en placering i Knivsta.  
 
Vilka avgifter betalar jag för platsen? 
Hur mycket du ska betala i barnomsorgsavgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem 
beror på hur mycket hushållet har i bruttoinkomst. Knivsta Kommun tillämpar maxtaxa. Det betyder 
att avgiften har en maximal högsta avgift per barn. Syskonrabatt ges då ett hushåll har mer än ett 
barn med plats i kommunal eller fristående verksamhet. Månadsavgiften betalas för innevarande 
månad från och med det datum då platsen erhållits enligt platserbjudandet. 
 
Vad är avgiftsgrundande inkomst? 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) så som 
inkomster och ersättningar.  
   Med hushåll avses både ensamstående och makar med eller utan gemensamma barn. Med 
makar ska jämställas par som är folkbokförda på samma adress.  
 
Hur anmäler jag mina inkomstuppgifter? 
Du anmäler din inkomst via kommunens E-tjänst. 
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Vad ska jag göra om min inkomst ändras?  
Som vårdnadshavare är du skyldig att meddela aktuell/förändrad inkomst. Du anmäler din ändring 
via kommunens E-tjänst. 
   Knivsta kommun gör regelbundna stickprov för att bedöma riktigheten i lämnade 
inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot uppgifter hos andra 
myndigheter. 
 
Hur betalar jag min avgift?  
Möjlighet finns att betala avgiften via autogiro. Blankett finns att få på kommunhuset eller på 
kommunens hemsida. Betalning av avgiften kan också göras med e-faktura. Ansökan om 
betalning via e-faktura görs hos den egna banken.  
 
4 b. Avgifter  
Vilken avgift betalar jag  för barn som har  rätt till allmän förskola? 
Från september det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till Allmän förskola. En reducering med 
25 % på avgiften görs under perioden september till och med maj. Under perioden juni–augusti 
sker inget avdrag utan full avgift betalas.  
 
Särskilda regler för barn 3–5 år (allmän avgiftsfri förskola, 8:00–11:00) 
Du kan aktivt välja att barnet går 15 timmar per vecka, 3 timmar per dag avgiftsfritt under perioden 
september–maj. Särskild ansökan för plats på allmän avgiftsfri förskola behövs göras. Barnet får 
inte gå på förskolan när grundskolan har lov och studiedagar. 
 
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” 
Vad betalar jag för lovfritids? 
Avgiften för lovfritids är ett dagspris som beräknas med utgångspunkt i månadskostnaderna 
nedan. Särskild ansökan måste göras. 
 
4 e. Familjerabatt 
Finns det någon familjerabatt om flera barn från samma hushåll är placerade? 
I avgiftssammanhang räknas det yngsta barnet som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 
2 osv. oavsett om barnet är inskrivet i förskolan eller i fritidshem. Syskon som är 
folkbokförda på olika adresser omfattas inte av familjerabatten. 
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4 f. Kostnad för plats 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 50 340 kr per månad från 2021-01-01. 

• Månadsavgift för barn 1: 3 procent av månadsinkomsten - dock högst 1 510 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 2: 2 procent av månadsinkomsten - dock högst 1 007 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 3: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 503 kr/mån 

För övriga placerade barn utgår ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste krona. 
 
4 g. Kostnad för plats i fritidshem 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 50 340 kr per månad från 2021-01-01. 

• Månadsavgift för barn 1: 2 procent av månadsinkomsten - dock högst 1007 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 2: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 503 kr/mån 

• Månadsavgift för barn 3: 1 procent av månadsinkomsten - dock högst 503 kr/mån 

För övriga placerade barn utgår ingen avgift. Avgiften avrundas till närmaste krona. 
 
4 h. Kostnad för plats i fritidsklubb 
För barn i fritidsklubb betalar du en fast avgift per barn och månad. Avgiften påverkas inte av din 
inkomst och ger ingen rabatt på andra avgifter för pedagogisk omsorg. 
 
Avgifter för fritidsklubb 2022 

• Månadsavgift: 200 kronor/månad 
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Utbildningsnämnden 

Prislista Sjögrenska gymnasiet 2022 

 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa ersättning för Sjögrenska gymnasiet 2022 enligt bilaga 1, samt 
att fastställa interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet 2022 enligt bilaga 2. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Grundpengen till Sjögrenska gymnasiet 2022 har räknats upp jämfört med 2021 med 1,3 % 
för de fyra nationella lärlingsprogrammen samt IMA och IMS (introduktionsprogram 
individuellt alternativ och språkintroduktion) och med 3,3 %-5,4 % för programmen IMY och 
IMV (yrkesintroduktion och programinriktat val). Uppräkningen är högre för de sistnämnda 
programmen pga högre kostnader förenade med dessa program och som i ett led att få en 
prisbild som motsvarar Uppsalas gymnasieskolor bättre. Medel för kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) ingår inte längre som tillägg i pengen utan ges som ett anslag till det 
interna gymnasiet då det är ett ansvar för kommunens alla ungdomar. Grundpengen för IKE 
har på motsvarande sätt räknats upp med 1,3 % för alla lärlingsprogram och 
introduktionsprogram och med 3,3 %-5,4 % för alla program med yrkesintroduktion och 
programinriktat val. 
 
 
Bakgrund 
Ersättningen för Sjögrenska gymnasiet 2022 utgår ifrån utbudet av program samt lokala 
förutsättningar såsom hyresnivå etc. 
 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Uppräkningen innebär att det interna gymnasiet beräknas nå budget i balans 2022, under 
förutsättning att elevantalet är fortsatt högt. Ekonomin för det interna gymnasiet är till stor del 
avhängigt elevantalet, men även beviljandegraden för statsbidrag. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 

 

Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Bilaga 1

Ersättning 2022 Sjögrenska gymnasiet, kr

Program Namn

Undervisning/

elev Lokaler/elev

Övrigt/

elev

Grund-

belopp/elev

Tillägg  

Moders-

mål

Tillägg 

Program-över-

gripande 

förvaltnings-

kostnad

Tillägg 

resor

Avdrag 

lokaler/

elev

Total 

ersättning 

2022, år

Total 

ersättning    

2022, månad

BFPED0L/B

FFRI0L Barn- & fritidsprogrammet - lärling, 76 223 21 397 7 493 105 113 668 4 496 2 513 21 397 91 393 7 616

FTPER0L
Fordons- & transportprogrammet; transport - lärling 117 466 21 397 7 493 146 356 668 4 496 2 513 21 397 132 636 11 053

HAHAN0L Handels- & administrationsprogrammet - lärling 72 035 21 397 7 493 100 924 668 4 496 2 513 21 397 87 204 7 267

VOVAR0L Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 83 556 21 397 7 493 112 446 668 4 496 2 513 21 397 98 726 8 227

IMYBF0L/ 

IMVBF0L

Barn- & fritidsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 79 376 21 397 7 493 108 266 668 4 496 2 513 21 397 94 546 7 879

IMYFT0L/ 

IMVFT0L

Fordons- & transportprogrammet; transport - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 120 393 21 397 7 493 149 283 668 4 496 2 513 21 397 135 563 11 297

IMYHA0L/ 

IMVHA0L

Handels- & administrationsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 76 072 21 397 7 493 104 961 668 4 496 2 513 21 397 91 241 7 603

IMYVO0L/I

MVVO0L

Vård- & omsorgsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 88 054 21 397 7 493 116 944 668 4 496 2 513 21 397 103 224 8 602

IMA Introduktionsprogram - Individuellt alternativ 150 589 21 397 7 493 179 478 668 4 496 2 513 21 397 165 758 13 813

IMS Introduktionsprogram - Språkintroduktion 121 551 21 397 7 493 150 441 668 4 496 2 513 21 397 136 721 11 393
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Bilaga 2

IKE 2022, Sjögrenska gymnasiet, kr

Program Namn

Undervisning/

elev

Lokaler/

elev

Övrigt/

elev

Grund-

belopp/elev

Tillägg  

Moders-

mål

Tillägg Program-

över-gripande 

förvaltnings-

kostnad

IKE 2022 

exkl. adm, 

år Adm. 3%

IKE 2022 

inkl.adm.år

IKE 2022 

inkl.adm, 

månad

BFPED0L/ 

BFFRI0L Barn- & fritidsprogrammet - lärling 76 223 21 397 7 493 105 113 668 4 496 110 276 3 308 113 585 9 465

FTPER0L
Fordons- & transportprogrammet; transport - 

lärling 117 466 21 397 7 493 146 356 668 4 496 151 520 4 546 156 065 13 005

HAHAN0L Handels- & administrationsprogrammet - lärling 72 035 21 397 7 493 100 924 668 4 496 106 088 3 183 109 271 9 106

VOVAR0L Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 83 556 21 397 7 493 112 446 668 4 496 117 610 3 528 121 138 10 095

IMYBF0L/ 

IMVBF0L

Barn- & fritidsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 79 376 21 397 7 493 108 266 668 4 496 113 430 3 403 116 833 9 736

IMYFT0L/ 

IMVFT0L

Fordons- & transportprogrammet; transport - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 120 393 21 397 7 493 149 283 668 4 496 154 447 4 633 159 080 13 257

IMYHA0L/ 

IMVHA0L

Handels- & administrationsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 76 072 21 397 7 493 104 961 668 4 496 110 125 3 304 113 429 9 452

IMYVO0L/ 

IMVVO0L

Vård- & omsorgsprogrammet - 

yrkesintroduktion/programinriktat val 88 054 21 397 7 493 116 944 668 4 496 122 107 3 663 125 771 10 481

IMA Introduktionsprogram - Individuellt alternativ 150 589 21 397 7 493 179 478 668 4 496 184 642 5 539 190 181 15 848

IMS Introduktionsprogram - Språkintroduktion 121 551 21 397 7 493 150 441 668 4 496 155 605 4 668 160 273 13 356
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Handläggare 
Maria Nordanberg 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-26 

Diarienummer 
UN-2021/4 

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning  per oktober för Utbildningsnämnden 2021 

Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden

2021 per oktober.

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott om 2 456 tkr. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Helårsprognosen visar ett överskott om 2 465 tkr men där resultatet för verksamheterna är 
varierande. Underskott prognostiseras inom intern gymnasieskola pga borttaget statsbidrag 
och färre elever och inom Måltidsverksamheten pga färre portioner. Underskott 
prognostiseras även inom VUX & SFI pga att verksamheten har för lite medel i förhållande 
till uppdraget. Förskolan prognostiseras få ett överskott där de kommunala verksamheterna 
har en budget i balans men där huvudman beräknas få ett underskott och pengsystemet 
bedöms få ett överskott. Grundskolan prognostiseras få ett överskott där de kommunala 
verksamheterna beräknas gå med underskott medans överskott prognostiseras i 
pengsystemet och på huvudmannanivå. Grundsärskolan beräknas få ett överskott pga fler 
elever. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-26 
Ekonomisk uppföljning per oktober 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Oktober 2021  
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Inledning 

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 uppdras nämnderna att motta 

ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 

nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar även 

ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 

anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 

Utbildningsnämndens ekonomiska prognos per augusti för helåret 2021 uppgår till + 2 456 tkr. 

 

Nämnd 

Nämndverksamheten prognostiseras med ett överskott på 501 tkr beroende på lägre lönekostnader för dels 

politiker som förklaras av att utbildningsnämndens sammanträden i högre grad har förlagts efter arbetstid 

och dels lägre lönekostnader i övergången till en ny nämndsekreterare. Kostnaderna för kvalitetsdagar har 

också blivit lägre när de har hållits internt i kommunhuset. 

 

Förskola 

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 1 648 tkr. De kommunala enheterna har färre barn men 

personalkostnaderna har också minskat och det gör att underskottet blir väldigt litet. Huvudman har ett 

underskott pga utökade lönekostnader. Pengsystemet har ett överskott på 2,3 mkr dels pga en ökning med 

2 barn som ger en volymreglering om drygt 223 tkr och dels pga att det har skett en förskjutning från barn 

1-3 år till 4-6 år vilket gör att det går gå ut mindre pengar. En förskjutning har skett från kommunala till 

fristående förskolor men den ekonomiska effekten av att barnen är äldre är större.  

Kommunal verksamhet -22 

Huvudman -671 

Pengsystem 2 341 

Summa 1 648 

 

Grundskola 

Grundskolan bedöms få ett underskott i de kommunala verksamheterna på drygt 2,1 mkr pga färre elever, 

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

minskat i nivå med det minskade elevantalet. Lokalkostnaderna bedöms dock något lägre då kostnaderna 

för verksamhetsanpassningar har blivit lägre än väntat. För huvudman prognostiseras ett överskott om 1 

906 tkr kr pga lägre kostnader för skolskjutsar men som dämpas något av högre lönekostnader. 

Pengsystemet prognostiseras med ett överskott på knappt 1,8 mkr pga högre försäljningsintäkter av platser 

till andra kommuner och en ökning med 2 elever som ger en positiv volymreglering. Det är färre elever på 

fritidshem och fritidsklubb som gör att det går ut mindre pengar men effekten dämpas något av att det är 

färre elever i förskoleklass och åk 1-5 men fler elever i  åk 6-9 som kostar mer. Även inom grundskolan 

finns en liten förskjutning från kommunala till fristående skolor. Summerat ger detta ett överskott för skolan 

med drygt 1,5 mkr.  

Kommunal verksamhet -2 153 

Huvudman 1 906 

Pengsystem 1 781 
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Summa 1 534 

 

 

Grundsärskola 

Grundsärskolan prognostiserat med ett överskott om 1 240 tkr pga fler elever än budgeterat och lägre 

lönekostnader pga att lärare har tillsatts senare än planerat.  

 

Gymnasieskola, intern 

Den interna gymnasieskolan bedöms få på ett underskott på 1 018 tkr pga att Sjögrenska gymnasiet går 

med underskott i samband med det borttagna statsbidraget och 14 färre elever som genererar en negativ 

volymreglering på central nivå. 

Sjögrenska gymnasiet -521 

Centralt, volymreglering -497 

Summa -1 018 

 

 

Gymnasieskola, extern 

Den externa gymnasieskolan bokslutsregleras vid årets slut och medel bedöms tillkomma motsvarande 1,6 

mkr.  

 

Gymnasiesärskola 

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

tillbaka motsvarande 1 mkr.  

 

Vuxenutbildning & SFI 

Vuxenutbildning och SFI prognostiseras med ett underskott om knappt 1,2 mkr där arbetslöshet till följd 

av pandemin har drivit ökat behov av utbildning. För vuxenutbildningen har en återbetalning skett om 485 

tkr för medel som vi samsöker tillsammans med Uppsala kommun.  

 

Måltidsverksamhet 

Måltidsverksamheten prognostiseras med underskott om 268 tkr pga lägre interna intäkter vid färre 

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

grundskola. 
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Den totala prognosen för utbildningsnämnden per oktober visar en förbättringen med 2 076 tkr jämfört med 

prognosen som gjordes efter augusti. Inom grundskola ses en förbättring i de kommunala verksamheterna, 

lägre lokalkostnader och lägre kostnader för skolskjutsar samtidigt som överskottet i pengsystemet har 

minskat i och med lägre volymreglering och högre utbetalning till fristående verksamheter. Grundsärskola 

prognostiseras med ett större överskott pga lägre lönekostnader och driftkostnader.  VUX & SFI har minskat 

sitt underskott pga en återbetalning med 485 tkr för medfinansiering och lägre prognostiserade kostnader. 

Nämndkostnaderna prognostiseras 500 tkr lägre. Däremot har överskottet för förskolan minskat sedan 

augusti-prognosen pga ett lägre överskott i pengsystemet vid lägre volymreglering och lite högre 

utbetalningar till fristående enheter. 

 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokostnad 
2020 

KF 
Budget 
2021 

Tillägg och 
avdrag 2021 

Prognostiserad 
nettokostnad 
2021 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 
2021 

Nämndkostnader 1 060 1 484 -175 808 501 

 Förskola, barn 1-5 år 187 954 177 920 -2 987 172 285 1 648 

 Skolverksamhet & 
skolbarnsomsorg 

382 987 379 678 4 843 382 988 1 534 

 Grundsärskola 11 209 10 434 2 294 11 488 1 240 

 Gymnasieskola, internt 7 048 8 114 -1 688 7 444 -1 018 

Gymnasieskola, externt 98 224 103 055 1 014 104 070 0 

 Gymnasiesärskola 3 374 4 289 -1 156 3 133 0 

Vuxenutbildning & SFI 7 731 7 963 0 9 144 -1 181 

Måltidsverksamhet  253 0 521          -268 

 Effektiviseringsbeting   -5 440 5 440  0 

Summerat 699 588 687  750 7 585 692 881 2 456 
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Prognostiserad budgetavvikelse per enhet, förskola 

 

Enhet 
Prognostiserad 
budgetavvikelse 
oktober 2021 (tkr) 

Skutan -630 

Tallbacken -462 

Diamanten -211 

Lilla Brännkärr 0 

Långhundra 0 

Norrgården 0 

Trollskogen 21 

Västra Ängby 85 

Stödverksamhet 139 

Lagga 154 

Verktygslådan 179 

Gredelby 344 

Lustigkulla 359 

Summa -22 

 

 

 

Prognostiserad budgetavvikelse per enhet, grundskola 

 

Enhet 
Prognostiserad 
budgetavvikelse 
oktober 2021 (tkr) 

Högåsen -1 465 

Adolfsberg -1 322 

Segersta -759 

Långhundra -610 

Ängby -399 

Knivsta Fritidsklubb Guldgruvan -350 

Brännkärr -1 

Thunman 0 

Lagga 100 

Alsike 616 

Stödverksamhet 2 027 

Summa -2 153 
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Investeringar 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-projekt 
KF- 
investeringsram 
2021 

Tillägg 
investeringsram 
2021 

Utgift 
investering 
2021 

Prognos 
utgift  
investering 
2021 

Prognos 
avvikelse 
investering 
2021 

Alsike skola, 
Inventarier och 
läromedel 

100   -  0 0 100 

Brännkärrsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  97 97 0 

Genomförande IT-
plan, IT-investeringar 

 100   -  0  -  100 

Lagga/Långhunda 
förskola & skola, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  50 50 50 

Ängbyskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 300   -  243  300  0 

Thunmanskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 150  -  55  150 0 

Citronen/V:a Ängby 
fsk, Inventarier och 
läromedel 

 -  -  0  -  0 

Skutans fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0 0 75 

Diamantens fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0 0 75 

Gredelby förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0 0 75 

Högåsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 250   -  73  250  0 

Adolfsbergsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

200   -  200  200 0 

Segersta skola, 
Inventarier och 
läromedel 

250   -  250  250 0 

Lustigkulla förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  0 75 
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Norrgårdens fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  48  75  0 

Tallbacken/Tärnan, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0 0 75 

Trollskogens förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

 -  -  0  0 0 

Lilla brännkärrs 
förskola, Inventarier 
och läromedel 

-   -  0  0 0 

Sjögrenska 
gymnasiet, Inventarier 
och läromedel 

 75  -  0 0 75 

Verktygslådans fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

75   -  0 0 75 

Stöd och 
konsultationsteam, 
Inventarier och 
läromedel 

50   -  0 0 50 

Skolhälsovården, 
Inventarier och 
läromedel 

 50  -  0 0 50 

Vuxenutbildning och 
SFI, Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75  0 

SUMMA 
Utbildningsnämnden 

 2 325   -   1 016 1 447 878 
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Utbildningsnämnden 

Införande av IST retroaktiv avgiftskontroll 

Förslag till beslut 
1. att godkänna införandet av IST retroaktiv avgiftskontroll från och med 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett införande av IST retroaktiv avgiftskontroll ger möjlighet att säkerställa att vårdnadshavare 
i Knivsta kommun har rätt avgift för sina förskoleplatser. Likvärdigheten säkras genom den 
retroaktiva avgiftskontrollen.  
Införandet av IST retroaktiv avgiftskontroll är också ett led i att digitalisera administrationen 
på Utbildningskontoret på ett genomtänkt sätt. 
 

Bakgrund 
Knivsta kommun växer snabbt, och många av dem som bor i Knivsta kommun är 
barnfamiljer. Både antalet förskolor och skolor ökar. Det är viktigt att hitta lösningar som 
möjliggör att medel används till kärnverksamheterna i första hand.  

IST retroaktiv avgiftskontroll ger möjlighet att effektivisera administrationen kring avgifterna 
som vårdnadshavarna betalar för sina platser i förskolan. Samtidigt skapar tjänsten en 
säkerhet när det gäller likvärdigheten, med andra ord att alla vårdnadshavare varken betalar 
mer eller mindre än vad de ska för sina plaster i förskolan. 

Införande 
För att kunna implementera IST retroaktiv avgiftskontroll krävs att en kommun har använt sig 
av tjänsten IST administration under två år. Knivsta kommun sjösatte IST administration 
under slutet av 2020. Arbetet med att förbereda för införandet av IST retroaktiv avgiftskontroll 
kan påbörjas redan i början av 2022 så att vi komma igång fullt ut i slutet av 2022. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Införandet av IST retroaktiv avgiftskontroll är i första hand en garanti för likvärdighet, men allt 
tyder på att kommuner även sparar som en följd av produkten. Kommuner som är av samma 
storlek som Knivsta kommun brukar tjäna in mellan 500 000:- och 600 000:-/år. Den årliga 
avgiften för produkten är inte avdragen på det beloppet. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-15 

Offert bifogas. 

 

Beslutet ska skickas till 
- Akten 
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Tapio Liimatainen 
utbildningschef 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet resulterar i säkerhetsställande av likvärdighet och effektivisering av administration. 

 

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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Vad roligt att du är intresserad av IST! 
Vi hoppas att denna offert visar vår ambition att bli ert val av leverantör. 
 
 
Om IST 
Över 5 miljoner användare. 400 medarbetare och 9 kontor. Från Boden i norra 
Sverige till Schmalkalden i centrala Tyskland. Vi är Skandinaviens ledande 
edtechföretag!  
 
I över 35 år har vi gjort vardagen enklare för elever, lärare, föräldrar och skolledare. 
Hälften av oss som jobbar här har en bakgrund som lärare eller skolledare, vilket gör 
att vi förstår verksamheten. Tillsammans ser vi till att alla får möjlighet att lära sig mer. 
Läs mer på www.ist.com.  
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ISTs erbjudande 
Varje dag och runt om i världen gör våra lösningar skillnad för miljontals människor. Vi 
är experter på lärande och vi älskar det! Med enkla och smarta lösningar för 
administration, lärande och schema gör vi vardagen enklare för elever, föräldrar, lärare 
och skolledare. 
 
Våra lösningar består av en kombination av produkter och tjänster. Vi kallar dem IST 
Everyday och IST Everywhere. Vi har alltid eleven i fokus så att de kan lära sig mer. 
 
 

 
 
 
 
IST Everyday är en kombination av produkter och tjänster för en enklare skolvardag. 
Genom att kombinera funktionalitet från IST Administration, IST Lärande, IST 
Schema, EduCloud och SkolID får du en sammanhållen och fullt ut integrerad lösning. 
Då kan du möta de dagliga utmaningarna på bästa sätt. 
 
IST Everyday finns för verksamheterna Förskola & Fritidshem, Grundskola, 
Gymnasieskola och Vuxenutbildning & SFI. Lösningen är utvecklad för att passa våra 
fyra roller – elever, föräldrar, lärare och pedagog samt ledning och administratör. 
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IST Everywhere bygger på vår mission att stärka lärandet, varje dag och överallt. 
Arbetar du med lärande behöver du bra verktyg för att göra ett bra jobb. Med 
produkter som IST Home Skola, Skolkollen och Schoolido får föräldrar och elever de 
verktyg de behöver för att kunna kunna stötta lärandet och lära sig mer, oavsett var 
de befinner sig. 
 
Vår vision är att alla ska ha de bästa möjligheterna att lära sig mer. Tillsammans skapar 
vi de bästa förutsättningarna för lärande - idag och i framtiden. 
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Produktbeskrivning 
Hur kan IST hjälpa kommunen att spara stora pengar genom 
retroaktiv avgiftskontroll? 
 

• Med retroaktiv avgiftskontroll kan du jämföra förälderns erlagda 
barnomsorgsavgift med omräknad avgift som grundar sig på deklarerad 
årsinkomst som hämtas från SKV 

• Från Skatteverket importeras årsinkomsten för de som haft barnomsorg två år 
tillbaka i tiden 

• Ny beräkning av avgiften görs baserad på Skatteverkets årsinkomst/12 
• Fakturerade avgifter jämförs med nya beräkningen 
• Differensen skapar fakturor eller utbetalningar till föräldrarna 
• Fakturor och utbetalningar kan integreras till ekonomisystemet 

 
Exempel på hur ett resultat kan visas sig efter körning med Skatteverkets 
inkomstjämförelse: 
 
Beloppsintervall Belopp Summa fakturerat Summa Ny-beräkning 

 
 
 
  

<-12000 -14 742 14 742 0 
-10000 - -8001 -9 679 24 029 14 350 
-8000 - -6001 -35 284 51 318 16 034 
-6000 - -4001 -93 695 171 710 78 015 
-4000 - -2001 -117 575 355 002 237 427 
-2000 - -1501 -42 634 192 925 150 291 
-1500 - -1001 -46 886 274 776 227 890 
-1000 - -501 -69 722 749 029 679 307 
-500 - -1 -49 038 2 004 003 1 954 965 
0 - 0 0 11 374 959 11 374 959 
1-500 72 953 2 620 061 2 693 014 
501-999 118 025 1 388 504 1 506 529 
1000-1499 128 741 887 025 1 015 766 
1500-1999 116 574 546 279 662 853 
2000-2499 107 159 358 184 465 343 
2500-2999 88 990 256 876 345 866 
3000-3499 100 747 254 408 355 155 
3500-3999 67 087 169 233 236 320 
4000-4499 63 075 121 312 184 387 
4500-4999 70 898 156 062 226 960 
5000-5499 63 179 106 541 169 720 
5500-5999 11 783 16 394 28 177 
6000-6999 82 256 103 496 185 752 
7000-7999 22 233 18 075 40 308 
8000-8999 50 617 57 619 108 236 
9000-9999 18 872 11 058 29 930 
10000-10999 31 194 9 032 40 226 
11000-11999 11 602 9 261 20 863 
Total 746 730 22 301 913 23 048 643 
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Priser 
Förstudie 

Tjänst Konsultdag 

Utgår  

 
En förstudie av retroaktiv avgiftskontroll ger er som kund ett underlag som visar hur 
mycket pengar ett införande av retroaktiv avgiftskontroll skulle kunna innebära i 
intäkter för er kommun. Detta underlag kan sedan användas som beslutsunderlag för 
ett införande.  
 
Förutsättning för att kunna hämta inkomster från SKV är att ett certifikat från Steria 
finns i kommunen. Om det inte finns sådant certifikat måste det först införskaffas. 
Pris f.n. 3.500 kr, certifikatet gäller i två år. Pris för hämtning av inkomster från 
Skatteverket är f.n. 350 kr per beställning och 10 öre per frågepost. 
Vid avrop av retroaktiv avgiftskontroll inom 6 månader kommer kostnaden för de 2 
konsultdagarna räknas av från licensavgiften. 
 
Införande 
Produkt (inkl integration 
till ekonomisystem) Licensavgift Årlig avgift 

Retroaktiv avgiftskontroll 60 000 kr 80 000kr 
 
 

Tjänster Konsult/ 
Utbildning/dag 

2 Konsultdagar (16h) 1 550 kr/h 
2 Utbildningsdagar 12 400 kr/dag 

 
Angående prismodellen så erläggs licens som en engångsavgift på sedvanligt sätt, 
den årliga avgiften däremot, startar vid det årsskifte som kommer närmast efter att 
projektet är klart. 
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Exempel; 
 
Retroaktiv avgiftskontroll ger kunden användargränssnitt samt funktionalitet för att 
kunna göra beräkningar för efterdebitering och återbetalning av barnomsorgsavgifter 
till föräldrar. I lösningen ingår funktion för hämtning av inkomster från Skatteverket 
via E-transport av taxeringsuppgifter in till Extens. En enkel form av kontrollfunktion 
finns för att granska beräkningarna (innan integration till ekonomisystemet sker).  
 
 
Rapporter, statistik samt sammanställningar 
I modulen ingår underlagsrapporter, fellista (samt en bokförings- och 
utbetalningsrapport för avstämning innan integration sker). Det ingår även en 
statistikmall i Extens Statistikverktyg.  
 
För att ge er en systemlösning med hög flexibilitet förutsätts att Statistik modulen 
används och att de olika sammanställningar, rapporter statistikbehov ni har i 
möjligaste mån tas fram med hjälp av Statistik modulen. Ni kommer att kunna 
använda dessa sammanställningar, rapporter m.m. för andra frågor som dyker upp i 
verksamheten. Ni kan inom mallarnas ramar förändra informationen på egen hand. 
Detta är dessutom en mer kostnadseffektiv lösning än att lägga allt i fasta rapporter 
som ni därefter har betydligt mindre möjligheter att påverka. 
 
För systemutveckling och konsultinsatser i samband med förstudie, utveckling och 
införande utgår ersättning för nedlagd tid. Vi räknar med att det går åt 2 konsultdagar 
och 2 utbildningsdagar.  
Konsulttimme 1 450 kr/h. Utbildningsdag 12 400 kr/dag. 
Kostnader för traktamente och resor som tillkommer i samband med projektet 
tillkommer från stationeringsort. 
Om kund därutöver behöver mer hjälp så ombesörjer vi även det. 
Timpris 1 550 kr/timme.  
 
 
 
övriga villkor 
Vid SMS-notifieringar tillkommer 0:50kr/SMS 

Vid Talsvar tillkommer 2:50kr/min 

Moms och andra lagstadgade avgifter tillkommer.  

Resekostnader, restid, logi och traktamente tillkommer. 

Antalet utbildningsdagar är baserat på en grupp om max 10 personer.  

Vid tillkommande dagar utöver ovanstående dagar i offerten: 

Konsultuppdrag 1 450kr/h, Utbildningsdag 12 900 kr/dag. 
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Leverans 
Enligt överenskommelse. 
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Offertens giltighetstid 
Denna offert gäller till 2021-12-31. 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor, 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Sebastian Bonini 
 
 
 (direkt) 
 
+46 470-70 71 00 (växel)  
www.ist.com 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef  

Tjänsteskrivelse 
2021-11-30 

Diarienummer 
UN-2021/264 

   

 

Utbildningsnämnden 

Margarethaskolan  

 
Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden ser positivt på Cedergrenska ABs ansökan till Skolinspektionen 

som ny skolhuvudman för Margarethaskolan.  

 
2. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att svara Skolinspektionen vid 

förfrågan om Cedergrenska ABs övertagande av Margarethaskolan enligt 

beslutspunkt 1.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Margarethaskolan har drivits som ett föräldrakooperativ sedan 2000 med en god 
verksamhet. I takt med att verksamheten har vuxit har det blivit allt svårare för 
föräldrakooperativet att utveckla verksamheten på ett önskvärt sätt. Av den anledningen har 
Margarethaskolan vänt sig till Cedergrenska AB för ett övertagande av verksamheten.  
Cedergrenska AB kommer att få presentera sig på nämndmötet den 7/12. För mer 
information om Cedergernska AB se https://www.cedergrenska.se/ 
 
Bakgrund 
Historia:  
Knivsta friskola ekonomisk förening startades år 2000 av föräldrar. Skolan bestod då av ca 8 
elever, en rektor samt en lärare. Skolan skulle drivas utifrån Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi.  
Skolan höll först till i en lokal i centrala delarna av Knivsta. Något/några år senare fick skolan 
flytta in i Margarethahemmets gamla lokaler. Vartefter skolan vuxit har man hyrt flera 
våningsplan vid Margarethahemmet. 
2014 gick Solhattens förskola samman med Knivsta friskola ekonomisk förening och blev 
således en del av Margarethaskolan. Solhatten fanns i samma lokaler som 
Margarethaskolan. Solhatten drevs med samma pedagogiska syn.  
Skolan har stadigvarande haft ökat elevantal under åren. 
 
Nutid:  
Skolan drivs framför allt med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska syn.  
Skolan har i dagsläget 235 elever på skolan och 63 barn på förskolan. Fritidshemmet har 78 
barn inskrivna. Skolan har 40 anställda varav en rektor.  
Skolan flyttade in i nya lokaler ht-20, precis bredvid Margarethahemmet. Skolans elevantal 
har ökat i stort sett i varje årskurs under året som gått. 
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Styrelse:  
Styrelsen består av 1 ordförande och 4-8 ordinarie ledamöter, vilka samtliga har ideella 
uppdrag. Styrelsen väljs på föreningsstämma 1 gång/år. Mandatperiod är 1 år. Styrelsen 
består av föräldrar till barn på förskola/skola.  
 
Anledning till eventuellt byte av huvudman: 
Styrelsen har fått i uppdrag av föreningens medlemmar att sondera terrängen angående byte 
av huvudman. Anledningen till detta är framförallt att föreningen anser att det är svårt att hitta 
föräldrar som är intresserade av att delta i styrelsearbete samt att det utifrån skolverkets nya 
krav är svårare att hitta ledamöter med rätt kompetens. 
Styrelsen har under ca 1,5 år haft samtal med olika aktörer men inte kommit vidare med 
något konkret.  
Sedan en tid tillbaka har styrelsen och rektor fört samtal med Cedergrenska koncernen.  
Pedagogerna på Margarethaskolan har träffat Cedergrenska AB. Föreningens medlemmar 
delgavs mer ingående information om Cedergrenska AB den 17/11 på föreningens höstmöte. 
Det kommer att hållas ytterligare ett föreningsmöte den 6/12. 
Styrelsen anser att man med en huvudman som exempelvis Cedergrenska skapar en större 
trygghet/säkerhet för Margarethaskolans barn, elever och pedagoger utifrån ekonomiska 
medel samt att kompetensen på en huvudman kan tillgodoses på annat sätt än av en 
föräldradriven förening. Det är också en fördel att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter, 
dela kostnader och resurser mellan enheter för en större aktör än för en förening.  
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
Cedergrenska ingår avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Margarethaskolan 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Utbildningskontoret  
 

 
 
 

Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja X Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Cedergrenska ingår avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av 

Margarethaskolan 

Som ett led i sin tillväxtstrategi har Cedergrenska AB (”Cedergrenska”) ingått en 
avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Margarethaskolans förskole- och 
skolverksamhet och skolbarnomsorg som drivs utan vinstintresse av Knivsta friskola 
Ekonomisk förening (”Föreningen”). Det är parternas avsikt att så snart som möjligt 
ingå ett inkråmsöverlåtelseavtal och att genomföra inkråmsförvärvet under 2022. 
Tillträdet villkoras av att Föreningen håller föreningsstämma varvid medlemmarna 
röstar för genomförandet av affären, att Cedergrenska ingår hyresavtal avseende 
verksamhetens lokaler med befintlig hyresvärd samt att Cedergrenska beviljats 
samtliga tillstånd från myndighet för att överta verksamheten. Den preliminära 
köpeskillingen avses uppgå till 2 MSEK motsvarande Föreningens nuvarande 
skuldsättning. 

Parterna har enats om att strukturera affären som en inkråmsöverlåtelse, vilket inkluderar bl.a. 
inventarier, varulager, personal, serviceavtal och alla handlingar, arkiv, dokument och liknande 
information avseende verksamheten. Cedergrenska bedömer att förvärvet kommer att tillföra 
koncernen en omsättningsökning om 40 MSEK/år och ökar Cedergrenskas elevunderlag med 
ca 300 elever. Inkråmsöverlåtelseavtalet kommer att ingås mellan Föreningen och ett 
dotterbolag vilket för närvarande är under upprättande. 

Sedan tjugo år tillbaka har Knivsta friskola ekonomiska förening bedrivit skolverksamhet i 
anslutning till Margarethahemmet i Knivsta kommun. En framgångsrik verksamhet vars 
pedagogik i stora slag varit Reggio Emilia-inspirerad. Grundskolan och förskolan har nyligen 
flyttat in i nya lokaler med plats för upp till 300 barn i grundskolan och 80 barn i 
förskolan.  Komplexiteten i driften av den större skolan och utmaningen i att hela tiden kunna 
ge skolans personal det bästa huvudmannastödet har lett till att föreningens styrelse fått 
uppdraget att sondera terrängen för ett eventuell byte av huvudmannaskapet. Cedergrenska 
AB blev inbjuden i processen och efter ett flertal möten föll styrelsens val på just Cedergrenska 
som förslag till val av ny huvudman för verksamheten på den kommande extra 
föreningsstämman.  

Cedergrenska driver idag högkvalitativa grundskole- och förskoleverksamheter i norra 
innerstaden och norr om Stockholm upp emot Uppsala och Norrtälje.  Med cirka 3000 barn 
och elever i de två segmenten är Cedergrenska en start privat aktör i detta kluster och 
Margarethaskolan är en viktig del i att fortsätta bygga en plattform för samarbeten skolorna 
emellan som gynnar både elever och personal. Genom Cedergrenska får Margarethaskolan 
tillgång till starka lokala stödfunktioner och inspirerande samarbete runt skolutveckling, något 
vi är övertygande om i förlängningen kommer att gynna barnen på skolan.   

Sofia Rosmark, ordförande i Knivsta friskola ekonomiska förening kommenterar: ” Att förslag 
på valet av huvudman hamnade på Cedergrenska beror på både deras nyfikenhet på 
Margarethaskolan, transparens och vad vi tror personal, pedagoger och rektor på skolan 
behöver. Vi är så stolta över "vår" skola och hoppas nu att stämman röstar för styrelsens 
förslag. Cedergrenska, som professionell huvudman, kommer kunna hjälpa Margarethaskolan 
att växa och utvecklas!” 

Niklas Pålsson, VD för Cedergrenska kommenterar: ”Vi är stolta över att ha blivit valda av 
styrelsen som förslag till ny huvudman av den väl fungerande verksamheten i 
Margarethaskolan. Vi ser inte bara fram emot att få förvalta detta vidare utan ser det eventuella 
bytte av huvudman som en chans att lyfta skolans kvalitet ytterligare inom flertalet områden. 
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Nästa steg blir att få möta föreningens medlemmar på den extra föreningsstämman och berätta 
om den spännande gemensamma framtid vi ser för skolan och barnen”.    

För mer information, kontakta:  

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska 
Telefon: +46 73-400 02 31 
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se 
 
Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, den 22 november 2021, klockan 21:00 CET. 

 
Om Cedergrenska AB (publ)  

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och 
elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har 
utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra 
utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning 
har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför 
utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser 
för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som 
väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda 
högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar 
och andra intressenter. 

Idag består Cedergrenska av cirka 6000 elever i Norra innerstaden och Nordost om 
Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan 
skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid 
kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och 
elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i 
form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör 
Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där 
fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser 
är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef  

Tjänsteskrivelse 
2021-11-16 

Diarienummer 
UN-2021/262 

   

 

Utbildningsnämnden 

Beslut om att inrätta ett ungdomsfullmäktige  

 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningskontoret i uppdrag att skapa ett 

ungdomsfullmäktige bestående av elevrådsordföranden från samtliga grund- och 
gymnasieskolor i Knivsta kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De senaste årens undersökningar i åk 5 och 9 visar att vi i Knivsta har en nedåtgående trend 
gällande delaktighet rörande undervisningen. Endast 60% av eleverna i åk 5 och 45% av 
eleverna i åk 9 anser att de kan vara med och påverka arbetssättet i skolan. Vi har samma 
nedåtgående trend gällande trivseln i skolan där 65% i åk 5 respektive 55%  i åk 9, tycker att 
skolarbetet är intressant. Siffrorna är ytterligare 10% lägre per grupp när de tillfrågas om 
skolans förmåga att göra dem nyfikna på ny kunskap.  
 
Den senaste Liv och hälsa Ung undersökningen visar att endast 15% av pojkarna och 20% 
av flickorna anser sig kunna påverka närsamhället. Mindre än var fjärde elev i åk 7, åk 9 och 
åk 2 på gymnasiet uppger sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i 
kommunen.  
 
Dessa siffror kan vara en del av förklaringen till att endast 21% av eleverna i åk 7 vill vara 
med och påverka medan siffran för åk 9 och åk 2 på gymnasiet är 28% respektive 25%. 
Detta är en stor utmaning för vårt demokratiska samhälle och något vi behöver utveckla. Ett 
sätt att öka elevers delaktighet rörande framför allt frågor som berör närsamhället kan vara 
att starta ett ungdomsfullmäktige 
 
Bakgrund 
Under innevarande år då demokratin i Sverige fyller 100 år har det förts samtal inom 
majoriteten kring behovet av att utveckla barn och ungas delaktighet i Knivsta. Under 
samtalen har bland annat tillskapandet av ett ungdomsfullmäktige föreslagits som en konkret 
aktivitet för att öka delaktigheten.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Detta medför inga eller ytterst marginella extra kostnader. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tapio Liimatainen  
Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja X Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Se sammanfattning.  

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej X 

 

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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef  

Tjänsteskrivelse 
2021-11-16 

Diarienummer 
KS-2021/462 

Utbildningsnämnden 

Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) -Inrätta ett 
ungdomsfullmäktige 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att motta yttrandet. 

Sammanfattning av ärendet 

2021-06-09 anmäldes motionen ”Inrätta ett kommunfullmäktige” från Lennart Lundberg 
(KNU) till kommunfullmäktige och överlämnades sen till utbildningsnämnden för yttrande. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-16 
Yttrande från utbildningsnämnden  
Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
KS 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X 

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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 2021-11-16 Utbildningsnämnden 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 

       Diarienummer KS-2021/462-5  
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Yttrande från utbildningsnämnden – Motion 2021:05 från 

Lennart Lundberg (KNU) - Inrätta ett ungdomsfullmäktige 

Bakgrund 

Svar på Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – Inrätta ett 

ungdomsfullmäktige 

Tidigare har det funnits ett ungdomsråd med representanter för kommunens 

högstadieskolor. Nu är det dags att ta nya tag. Bland annat Lidingö kommun har 

med framgång drivit ett ungdomsfullmäktige med representanter från såväl 

mellanstadie-, högstadie och gymnasieskolor. Vi föreslår att kommunfullmäktige 

uppdrar åt Utbildningsnämnden att utreda möjligheten att inrätta ett 

ungdomsfullmäktige under läsåret 2021-2022. att inspiration och förslag till 

upplägg inhämtas från Lidingö kommun.  

Sammanfattning 

Svar från Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har vi sammanträdet 2021-12-07 fattat följande beslut; 

Utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningskontoret i uppdrag att skapa ett 

ungdomsfullmäktige bestående av elevrådsordföranden från samtliga grund- och 

gymnasieskolor i Knivsta kommun. 

Detta beslut går således helt i linje med det av Lennart Lundberg framförda 

förslaget.  

Enligt utbildningskontoret kan ett ungdomsfullmäktige se ut på 

följande sätt;  

• Alla skolors elevrådsordföranden, såväl kommunala som fristående, från 

åk 4 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet bjuds in.  

• Förväntansbilden på de deltagande skolorna är att de har fungerande 

strukturer för klass- och elevråd.  
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• Vid Ungdomsfullmäktiges sammankomster bör någon eller några 

representanter från Utbildningsnämndens presidium delta.  

• Frågor som lyfts bör vara av övergripande karaktär såsom resultat på olika 

enkäter och samhällsutvecklingsfrågor.  

• Det skulle vara intressant om vissa frågor kan lyftas i Ungdomsfullmäktige 

där klass- och elevråd fungerar som remissinstanser för att öka delaktigheten hos 

barn och unga. 

• Frågor som skulle kunna förankras på detta sätt är ex. 

stadsutvecklingsstrategin, nybyggnation av skolor och förskolor, lekplatser, 

cykelvägar mm. 

 

 



 § 92 Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) -Inrätta ett ungdomsfullmäktige - KS-2021/462-6 Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) -Inrätta ett ungdomsfullmäktige : Motion till Knivsta kommunfullmäktige om ungdomsfullmäktige.ll.docx

 

 

Motion till Knivsta kommunfullmäktige 

Inrätta ett ungdomsfullmäktige 

 

Tidigare har det funnits ett ungdomsråd med representanter för kommunens högstadieskolor. 

Nu är det dags att ta nya tag.   

Bland annat Lidingö kommun har med framgång drivit ett ungdomsfullmäktige med representanter 

från såväl mellanstadie-, högstadie och gymnasieskolor. 

Vi föreslår  

att kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden att utreda möjligheten att inrätta ett 

ungdomsfullmäktige under läsåret 2021-2022.  

att inspiration och förslag till upplägg inhämtas från Lidingö kommun. 

 

Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.Nu 
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-25 

Diarienummer 
UN-2021/271 

   

 

Utbildningsnämnden 

Intern kontrollplan 2022 för utbildningsnämnden 

 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 2022. 

2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2022 är Skolplikt och det kommunala 
aktivitetsansvaret under Covid 19-pandemin och Rutiner för kriser och särskilda händelser. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
Intern kontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av utbildningsnämndens presidium i 
samarbete med förvaltningen. 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-25 

Intern kontrollplan 2022 för utbildningsnämnden.  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Huvudmän/rektorer i tillsynsplanen  
 
 
 
 
Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Utbildningsnämndens intern kontrollplan för 2022 syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och 
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
utbildningsnämndens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan 
handlar om att vidmakthålla ett fungerande intern kontrollsystem och i förlängningen bidra till 
en hög kvalitet i verksamheterna. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Intern kontrollplan 2022 för 
Utbildningsnämnden 

 

 

 
 

Antagen av utbildningsnämnden 
7 december 2021 
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Intern kontroll i Knivsta kommun 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern 
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. 
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Intern kontrollplan

Riskmatris

K
o
n
se
kv
en
s

4

3

2

1

1 2 3 4

Sannolikhet

Kritisk Totalt: 7

Kritisk
Medium

Låg

Konsekvens Sannolikhet

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

Sannolik - Det är mycket troligt att fel
kan uppstå

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

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

2 Lindrig - Uppfattas som liten av
berörda

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

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig
av berörda

Osannolik - Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel kan uppstå

Kontrollområde Risk Riskvärde

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

7541 6

32

7
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Kontrollområde Risk Riskvärde

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

12

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

12

Anmälan av
delegationsbeslut

4 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande
delegationsordning.

12

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

12

Skolplikt och det kommunala
aktivitetsansvaret under
Covid 19-pandemin

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

16

Rutiner för kriser och
särskilda händelser

7 Att nämndens verksamhet har svårt att agera
likvärdigt i en krissituation.

12

Övergripande uppföljningar

Ekonomisk förvaltning

Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

Kontrollmoment Beskrivning

Att regler och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning efterlevs.

Kontrollmetod (hur?)
Via stickprov

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom

Upphandling och inköp

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

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av
kommunens riktlinjer.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys
av genomförda stickprov.

A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns
ett avtalsförhållande vid inköpstillfället.

B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande
lagstiftning och kommunens styrdokument.
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Kontrollmoment Beskrivning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Upphandlingschef

Bisysslor

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

Kontrollmoment Beskrivning

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

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer.

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.

Anmälan av delegationsbeslut

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

Kontrollmoment Beskrivning

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

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov och uppföljning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Kommunkansliet

Arbetsmiljö

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

Kontrollmoment Beskrivning

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

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på
enhetsnivå.
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Kontrollmoment Beskrivning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.

Nämndspecifika uppföljningar

Skolplikt och det kommunala aktivitetsansvaret under Covid 19-pandemin

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

Kontrollmoment Beskrivning

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

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier, enkätundersökning och intervjuer.

Redovisning til l nämnd
Under året.

Kontrollansvarig/Funktion
Utbildningskontoret eller verksamhetscontroller.

Rutiner för kriser och särskilda händelser

Risk: Att nämndens verksamhet har svårt att agera likvärdigt i en krissituation.

Kontrollmoment Beskrivning

Att nämndens verksamheter har tydliga
och likvärdiga rutiner för krissituationer.

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av rutiner och enkät.

Redovisning til l nämnd
Under året.

Kontrollansvarig/Funktion
Utbildningskontoret eller verksamhetscontroller.
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Tillsynsplan 2022 

Tillsyn och egentillsyn 

Fristående förskola Kommunal förskola Grundskola 

Trollsvansarna, Lagga dbv  
(VT 2022) 

Lilla brännskär (prel. 2022) Segerstaskolan (prel. 2022) 

Villa Villekulla fsk (VT 2022)   

Solstigen fsk (2022)   

Särsta fsk (2022)   

Lilla Alsike fsk (2022)   

 



Ärendenr. Ärendetitel Skapat datumAnsvarig person
UN-2021/251 Delegationsbeslut utökad tid på Särsta förskola 2021-11-03 Annelie Hallhagen Fröberg
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