KALLELSE
2020-05-05

Sammanträde med utbildningsnämnden
Dag och tid:
Plats:

Tisdag 12 maj 2020, kl. 8.30.
Distanssammanträde. Mötesrum i kommunhuset är sal Kvallsta.

Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta
meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.
Obs! Slutet sammanträde
Observera att sammanträdet är slutet under punkten 11, eftersom ärendet innebär
myndighetsutövning. Under denna tid har endast de förtroendevalda och
föredragande/ansvariga tjänstepersoner rätt att delta i sammanträdet.

Dagordning
1. Upprop
2. Justering av protokoll
Förslag: Protokollet justeras den 19 maj.
3. Godkännande av dagordningen
4. Informationsärenden
a)
b)
c)
d)

Kommunala aktivitetsansvaret (Helena Sandgren, rektor Sjögrenska gymnasiet)
Uppföljning språkpraktik (Christina Kyhlström, rektor vuxenutbildningen)
Utbildningskontorets arbete kring covid-19 (Hans Åhnberg, utbildningschef)
Aktuellt från förvaltningen (Hans Åhnberg, utbildningschef)

Beslutsärenden
5. Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden 2020 per april
UN-2020/4
Tjänsteskrivelse 2020-04-29
Ekonomisk uppföljning april 2020
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom
6. Medel till 1:1 grundskola 2020
UN-2020/163
Tjänsteskrivelse 2020-04-29
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom

7. Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 – avseende kommunstyrelsens uppdrag
UN-2020/107
Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 för utbildningsnämnden – avseende
kommunstyrelsens uppdrag
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom
8. Kvalitetsredovisning för utbildningsnämnden för 2019
UN-2020/64
Tjänsteskrivelse 2020-05-05
Kvalitetsredovisning 2019
Handläggare: Karin Carlsson, verksamhetscontroller
9. Läsårstider 2020/2021
UN-2020/149
Tjänsteskrivelse 2020-04-23
Läsårstider 2020–2021 för Knivstas kommunala skolor
Handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef
10. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
UN-2020/148
Tjänsteskrivelse 2020-04-23
Förslag till delegationsordning, 2020-04-23
Handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef
11. Utökande av antalet platser, Solstigens förskola
UN-2020/147
Tjänsteskrivelse 2020-04-23
Ansökan 2020-04-20
Handläggare: Ann Ohlsson Ax, administrativ chef
Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på
nämnden.
12. Anmälan av delegationsbeslut
-

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-04-07–2020-05-04.
Lista över ordförandebeslut 2020-04-07–2020-05-04.

Välkomna
Bengt-Ivar Fransson, ordförande
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-04-29

Diarienummer
UN-2020/4

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden 2020 per april
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden
2020 per april.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2020 har förbättrats och innebär ett resultat kring 0
tkr. Underskott prognostiseras inom verksamheterna vuxenutbildning, internt gymnasium
samt grundskola och överskott prognostiseras inom verksamheten förskola.
Bakgrund
Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per april månad.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ingen handlingsplan för budget i balans 2020 krävs då prognosen pekar på en budget i
balans. I övrigt, se bilaga.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

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

Ekonomisk uppföljning för
Utbildningsnämnden

Apr 2020

Innehållsförteckning
Inledning ..........................................................................................................................3
Drift ..................................................................................................................................4
Investeringar ....................................................................................................................6
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Inledning
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska
anmälas till kommunstyrelsen.
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Drift
Utbildningsnämndens ekonomiska prognos per april för helåret 2020 visar på en budget i balans,
en förbättring med 4,0 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Underskott kvarstår
inom grundskola, internt gymnasium samt vuxenutbildning. Ett överskott har uppstått inom
förskolans budget, främst med anledning av att andelen 1-3-åringar i förhållande till totalt antal
barn inom förskolan har legat lägre än budgeterat under årets första kvartal samtidigt som
andelen 15-timmarsbarn legat högre, vilket har inneburit lägre kostnader för barnpeng. Dessutom
går något färre barn i förskolor i fristående regi, vilket resulterar i en lägre lokalpengskostnad.
Tillfälliga vakanser har inneburit lägre kostnader för den centrala administrationen.
Samtliga kommunala grundskolor och förskolor prognostiserar nu ett 0-resultat som lägst.
Taxikostnaderna är dock fortsatt höga inom grundskolan, vilket innebär ett underskott inom den
centrala budgeten. En utredning av möjliga åtgärder pågår löpande och dessa är så långt som
möjligt redan inräknade i prognosen.
Bedömningen av nämndens ekonomi 2020 är således ett resultat kring 0 tkr. Flera faktorer är
dock fortfarande vid denna tidpunkt okända eller endast delvis kända. Utbildningsnämnden
avvaktar svar angående sökta medel avseende avvecklade statsbidrag. Faktorer att följa noggrant
framöver och som direkt påverkar nämndens resultat är bland annat utfallet för matkostnaden för
det interna gymnasiet när undervisningen bedrivits digitalt, statlig kompensation för sjuklöner
under april och maj 2020, taxikostnader till hösten, barn- och elevantal till hösten,
semesterlöneskulden samt eventuella effekter av lågkonjunktur såsom en ökning av barn till
arbetssökande i verksamheterna.
I tabellerna nedan redovisas prognos per verksamhet samt per kommunal resultatenhet.
Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)
Tillägg och
avdrag 2020

Prognostiserad
nettokostnad
2020

Prognostiserad
budgetavvikelse
2020

1 462

-175

1 287

0

194 927

198 467

-4 080

192 030

2 357

Skolverksamhet &
skolbarnsomsorg

378 681

379 499

3 217

383 370

-654

Grundsärskola

10 001

10 331

1 410

11 741

0

Gymnasieskola, internt

8 947

7 104

-55

8 072

-1 023

Gymnasieskola, externt

89 734

94 275

2 449

96 724

0

Gymnasiesärskola

4 892

4 226

251

4 477

0

Vuxenutbildning & SFI

8 736

6 959

880

8 519

-680

-4 453

4 453

697 870

8 350

706 220

0

Nämndens verksamheter

Nettokostnad
2019

Budget 2020

Nämndkostnader

1 152

Förskola, barn 1-5 år

Effektiviseringsbeting
Summerat

697 072
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Förskola, tkr

Årsprognos
april

Årsprognos
mars

Årsprognos
feb

Verksamhetschef fsk

90

0

0

Hyresbudget

0

0

0

Totalt stödverksamhet

90

0

0

Verktygslådans och Skutans fsk

0

0

0

Lilla Brännkärr och Trollskogens fsk

0

0

0

Lagga och Långhundra fsk

13

0

0

Tallbackens och Gredelby fsk

0

0

0

V:a Ängby, Diamantens och
Citronens fsk

0

0

0

Norrgårdens fsk

0

0

0

Lustigkulla fsk

10

0

0

Totalt förskoleenheter

23

0

0

Totalt

113

0

0

Verksamhetschef skola

261

806

650

Elevhälsan

55

0

0

Hyresbudget

-200

-100

0

Totalt stödverksamhet

116

706

650

Alsike skola

0

0

0

Brännkärrsskolan

0

0

0

Adolfsbergsskolan

0

-443

-933

Thunmanskolan

0

-741

-766

Ängbyskolan

0

0

0

Högåsskolan

0

0

0

Segersta skola

0

0

0

Lagga och Långhundra skola

80

71

0

Totalt grundskoleenheter

80

-1 112

-1 699

Totalt

196

-406

-1 049

Fritidsklubb Guldgruvan

0

0

0

Sjögrenska Gymnasiet

-906

-950

-1 834

Grundskola, tkr

Övriga enheter
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Investeringar
Årsprognosen för investeringarna ligger oförändrat på +480 tkr 2020.
Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)
KFinvesterings
ram 2020

Tillägg
investerings
ram 2020

Utgift
investering
2020

Prognos
utgift
investering
2020

Prognos
avvikelse
investering
2020

Alsike skola, Inventarier och
läromedel

300

-

0

200

100

Brännkärrsskolan, Inventarier
och läromedel

200

-

0

200

0

Genomförande IT-plan, ITinvesteringar

100

-

0

-

100

Lagga/Långhunda förskola &
skola, Inventarier och läromedel

100

-

0

100

0

Ängbyskolan, Inventarier och
läromedel

300

-

19

300

0

Thunmanskolan, Inventarier och
läromedel

200

-

0

200

0

Citronen/V:a Ängby fsk,
Inventarier och läromedel

75

-

0

-

75

Skutans fsk, Inventarier och
läromedel

50

-

0

50

0

Diamantens fsk, Inventarier och
läromedel

75

-

0

50

25

Gredelby förskola, Inventarier
och läromedel

100

-

0

100

0

Högåsskolan, Inventarier och
läromedel

250

-

0

250

0

Adolfsbergsskolan, Inventarier
och läromedel

300

-

36

220

80

Segersta skola, Inventarier och
läromedel

200

-

0

200

0

Lustigkulla förskola, Inventarier
och läromedel

75

-

0

-

75

Norrgårdens fsk, Inventarier och
läromedel

75

-

57

75

0

Tallbacken/Tärnan, Inventarier
och läromedel

100

-

0

100

0

Trollskogens förskola,
Inventarier och läromedel

75

-

0

75

0

Lilla brännkärrs förskola,
Inventarier och läromedel

75

-

0

75

0

Sjögrenska gymnasiet,
Inventarier och läromedel

100

-

0

75

25

Investerings-projekt
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Verktygslådans fsk, Inventarier
och läromedel

50

-

0

50

0

Stöd och konsultationsteam,
Inventarier och läromedel

100

-

0

100

0

Skolhälsovården, Inventarier
och läromedel

75

-

0

75

0

Vuxenutbildning och SFI,
Inventarier och läromedel

75

-

0

75

0

SUMMA Utbildningsnämnden

3 050

-

112

2 570

480
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-04-29

Diarienummer
UN-2020/163

Utbildningsnämnden

Medel till 1:1 grundskola 2020
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden begär 4,6 miljoner kronor från kommunstyrelsens avsatta medel
KS skola 1:1 (datorer) 2020.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden söker de 4,6 miljoner kronor som finns avsatta för att möjliggöra en
ökad datortäthet i grundskolan från kommunstyrelsens pott KS skola 1:1 (datorer) 2020.
Bakgrund
I mål och budget 2020 avsattes medel under kommunstyrelsens finansförvaltning för ökad
datortäthet i grundskolan, totalt 4,6 miljoner kronor. Framtidsvisionen är en dator/surfplatta
per elev. 2,3 miljoner kronor beviljades utbildningsnämnden 2019 och 2,3 miljoner kronor är
en utökning jämfört med 2019. Förvaltningen ser ett stort behov av fortsatt digitalisering inom
grundskolan.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ett tillägg på 4,6 miljoner kronor har gjorts i utbildningsnämndens internbudget för
grundskolan vid beräkning av elevpeng 2020 då motsvarande summa finns avsatt i KS:s
budget avseende 1:1 för grundskolan. Utebliven tilldelning från KS:s budget skulle generera
ett underskott för nämnden motsvarande de 4,6 miljoner kronorna.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Hans Åhnberg
Utbildningschef

Sida 2 av 2

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet att begära avsatta medel påverkar inte barn. Om begäran skulle avslås skulle barn
kunna påverkas genom en indragen satsning på ökad datortäthet i grundskolan.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

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

Tjänsteskrivelse
2020-03-30

Diarienummer
UN-2020/107

Utbildningsnämnden

Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 – avseende
kommunstyrelsens uppdrag KS-2020/185
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner handlingsplan för ekonomi i balans innehållande
besparingsåtgärder 2020 för KS att ta ställning till.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder att presentera förslag på åtgärder för
budget i balans 2020. Utbildningsnämnden presenterar de besparingsåtgärder omfattande
15,2 miljoner kronor (vid helårseffekt) som skulle bli följden av besparingsbetinget, för
kommunstyrelsen att ta ställning till. Åtgärderna omfattar neddragningar av pedagogisk
personal, stödinsatser samt utvecklingsinsatser.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att återkomma med en handlingsplan för
ekonomi i balans för kommunen, för att uppnå det finansiella målet (12,1 miljoner kronor) för
2020. Uppdraget riktar sig till samtliga nämnder, som ska inventera och presentera förslag
på åtgärder. Handlingsplanen ska omfatta 26,5 miljoner kronor för kommunen som helhet.
Besparingsbetinget har fördelats per nämnd utifrån budgetomfattningen 2020 och 15,2
miljoner kronor faller därmed på utbildningsnämnden. Åtgärderna är långsiktiga och ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2020.
Ekonomisk konsekvensanalys
Besparingsåtgärder på 15,2 miljoner kronor skulle få långtgående effekter på
utbildningsnämndens verksamheter, främst förskola och grundskola, se bilagd
handlingsplan. Åtgärderna får helårseffekt först 2021, därmed summerar de till maximalt 5,2
miljoner kronor 2020.
Utbildningsnämnden har även ett prognostiserat underskott att hantera 2020, vilket
behandlas i en ytterligare handlingsplan i ett separat ärende. Utbildningsnämnden har
dessutom redan genomfört besparingsåtgärder motsvarande 5,2 miljoner kronor i
budgetprocessen inför 2020. I det fall nämnden inte beviljas medel avseende de avvecklade
statsbidragen för lågstadie- respektive fritidshemssatsningen kommer ytterligare åtgärder att
krävas, motsvarande omkring 3,1 miljoner kronor 2020.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Handlingsplan UN 2020_KSs uppdrag
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Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Förslagen till besparingsåtgärder berör inte barn i det här läget i processen, men skulle få
långtgående effekter för barn vid ett eventuellt beslut om att genomföra åtgärder, inte minst
insatser för barn i behov av särskilt stöd och kompletterande former för inlärning kommer att
drabbas hårt. En kraftigt minskad personaltäthet kommer även att försvåra för förskolor och
skolor att klara det statliga uppdraget.
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.

Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 för utbildningsnämnden - avseende KS:s uppdrag KS-2020/185
Mallen avser KS:s uppdrag att ta fram förslag på besparingsåtgärder för budget i balans i kommunen som helhet 2020.
Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och tidplanen ska vara realistisk.

Utbildningsnämnden

Förslag på åtgärd

Pedagogisk personal, förskola och grundskola

Stödinsatser, förskola och grundskola
Övriga åtgärder
Utvecklingsinsatser, grundskola
Summa

Effekt 2020, tkr Effekt 2021,
(del av år)
tkr

3 050

2 050
100
5 200

12 150

1 900
1 150
15 200

Svårighetsgrad
(rangordning)

Tidplan (startslut)

Neddragning av personal inom förskola och grundskola via
överskottskrav på kommunala enheter alternativt sänkning av
barn- och elevpeng. Lägre personaltäthet motsvarande omkring
20 st förskollärar- och lärartjänster och/eller större
barngrupper i förskolan.
Lång

Mycket svår

jul-20 - dec-21

X

Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Minskat stöd till personal, elever och barn på skolor och
förskolor, exempelvis inom elevhälsa, hälsoäventyret, natur och
teknik och för barn i behov av särskilt stöd.*
Lång
Neddragningar såsom sänkning av andelen ekologisk mat*
Lång
Minskade utvecklingsinsatser, exempelvis digitalisering
Lång

Mycket svår
Medel
Svår

jul-20 - dec-21
jul-20 - dec-20
jul-20 - dec-21

X
X
X

Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg
Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg
Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Risk/ Konsekvenser

*Helårseffekten av vissa av åtgärderna 2020 har redovisats i ärendet om konsekvensanalys av inriktningsramar 2021 och har därmed exkluderats här.

Förändring
(kort/lång sikt)

Politiskt beslut
krävs (sätt X)

Budgetpost
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Handläggare
Karin Carlsson
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse
2020-05-05

Diarienummer
UN-2020/64

Utbildningsnämnden

Kvalitetsredovisning UN 2019
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden tar emot Kvalitetsredovisning för nämndens verksamheter 2019.
2. Utbildningsnämnden beaktar det resultat som framkommit i kvalitetsredovisningen vid
arbetet med intern kontroll och mål för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsredovisningen omfattar följande verksamheter inom utbildningsnämndens ansvar:
Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning/SFI.
Kvalitetsredovisningen syftar till att ge en bild av resultat och kvalitetsnivå. Den samlade
bedömningen är att kvaliteten i verksamheterna i det stora hela är god, men att det finns
några utvecklingsområden som kan förbättra resultat, måluppfyllelse och kvaliteten
ytterligare.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Utbildningsnämndens kvalitetsredovisning syftar till att öka kvaliteten och måluppfyllelsen för
barn och unga inom nämndens ansvar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Kvalitetsredovisningen redogör uppnådda resultat och förslag till kvalitetsförbättringar.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Några intressekonflikter upplevs ej.

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.
I underlaget till kvalitetsredovisningen och föreslagna utvecklingsområden ingår bland annat
elevenkäter.

KVALITETSREDOVISNING
Utbildningsnämndens verksamheter 2019
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SYFTE ............................................................................................................................................. 3
INLEDNING ................................................................................................................................... 3
Varför en kvalitetsredovisning ................................................................................................ 3
Berörda verksamheter.............................................................................................................. 3
Kvalitetsaspekter och upplägg................................................................................................. 4
VERKSAMHETER ................................................................................................................................ 5
Förskoleverksamhet......................................................................................................................... 5
Grundskola inklusive förskoleklass ............................................................................................... 11
Fritidshem...................................................................................................................................... 21
Grundsärskola och gymnasiesärskola............................................................................................ 25
Gymnasieskolan ............................................................................................................................ 26
Vuxenutbildning inklusive SFI...................................................................................................... 31
SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL ........................................................................................... 33

2

SYFTE
Kvalitetsredovisningen syftar till att ge en bild av måluppfyllelse och kvalitet inom
utbildningsnämndens områden förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola,
vuxenutbildning och SFI.
Kvalitetsredovisningen ska ge underlag för styrning och utveckling i verksamheterna.

INLEDNING
Varför en kvalitetsredovisning
Kommunen har ett generellt uppdrag att följa upp och kontrollera all kommunal verksamhet enligt
kommunallagen1. Som en del i detta har Knivsta kommunfullmäktige beslutat att
kvalitetsredovisningar ska upprättas för kommunens kärnverksamheter2. Redovisningen ska ge en bild
av resultat och kvalitetsnivå, samt ge underlag för styrning och utveckling.

Berörda verksamheter
Kvalitetsredovisningen omfattar verksamheterna inom följande av utbildningsnämndens områden:







1
2

Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Fritidshem
Gymnasieskola
Vuxenutbildning och SFI

Kommunallagen kap 6 § 6
Mål och budget för Knivsta kommun 2015 (KF 2014-11-20)
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Kvalitetsaspekter och upplägg
Kvalitetsredovisningen baseras på följande underlag:




Verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, brukarundersökningar och
medarbetarundersökning.
Jämförelser och statistik som har utförts och sammanställts av branschorganisationer och
myndigheter.
Resultat av interna och externa granskningar.

I många avsnitt av redovisningen jämförs kommunen mot riket och jämförbar kommungrupp utifrån
SKR:s kommungruppsindelning.
Redovisningen följer Skolverkets mall för förbättringsarbete som tydliggör uppdrag och riktning för
nämnden och dess verksamheter.

Syftet med upplägget är att kvalitetsredovisningen ska ge en bild av kvalitet och resultat och ligga till
grund för styrning och utveckling på ett sätt som är kopplat till den inriktning på kvalitetsarbetet som
kommunfullmäktige har beslutat.
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VERKSAMHETER
Kommunen har mött de senaste årens snabba tillväxttakt bland att genom ny högstadieskola i Alsike i
slutet av 2018 och den nya förskolan Norrgården inne i Knivsta som stod klar 2019. Tillväxttakten i
Knivsta har minskat mot det som tidigare prognostiserats. Utbildningsnämnden kommer under 2020
att revidera sin lokalförsörjningsplan med stöd av nya befolkningsprognoser som visar på ett minskar
behov av förskoleplatser. Rekryteringsbehovet av personal inom förskola och skola är stort och
kommer vara så även fortsättningsvis.

Förskoleverksamhet
Uppdraget
Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats. Förskolan styrs
av skollagen och läroplanen.3 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Förskolan är barnets första möte med skolväsendet. Begreppet undervisning har förts in i förskolans
reviderade läroplan, Lpfö 18. Trots att begreppet är nytt i förskolan så är själva företeelsen inte ny.
Sedan 2010 står det i skollagen att förskolan ska bedriva undervisning. Skillnaden mellan utbildning
och undervisning kan bland annat bestå i att utbildning har en början och ett slut, som exempelvis
förskolan som skolform för barn i åldrarna ett till fem år, med bestämda mål att sträva mot.
Undervisning i förskolan kan utifrån sina strävansmål relateras till bildning som en livslång och
pågående process.
Andel barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum var 52 procent 2018 och 63 procent
under 2019.4 Knivsta ligger något under jämförelsekommunerna men uppvisar tredje bästa resultat i
jämförelse med länets kommuner.
En räkning av antal barn 15 oktober 2018 i Knivsta kommun (lägeskommun) visar att det skett en
ökning med 41 barn i jämförelse med samma tidpunkt 2017. Andel barn som finns i fristående
verksamhet är hög i Knivsta kommun, 34 procent.5 I riket finns cirka 20 procent av förskolebarnen i
fristående verksamhet.

Var är vi?
Utifrån offentlig statistik, tillsyn av förskolor och verksamhetsberättelser för 2019 så visar uppföljning
att kommunens förskolor håller god kvalitet. Diagrammet nedan visar ökning av antalet inskrivna barn
i verksamheten de senaste elva åren samtidigt som antalet barn per avdelning och antalet barn per
årsarbetare minskat. Knivsta har som växande kommun med stor inflyttning av barnfamiljer lyckats
möta ökningen av barn och därmed också uppfyllt lagen om att erbjuda alla barn en plats inom fyra
månader från ansökningsdag. Antal barn per avdelning har ökat något det senaste året och gått från
16,9 till 17,2 barn per avdelning (2018). Barngruppens storlek är viktig men inte avgörande för en god
kvalitet i verksamheten. Skolverket lyfter i sina allmänna råd att utbildningsnivån hos personalen
spelar en stor roll. I förskolans allmänna råd tydliggörs hur förskolan systematiskt bör följa upp allt
från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta är en viktig grundbult för att höja
kvaliteten i verksamheten och öka måluppfyllelsen.

Skolverkets beskrivning av skolformen förskola (www.skolverket.se)
www.kolada.se
5
Skolverket, Förskolebarn i fristående förskola och ped. omsorg, andel (%), www.skolverket.se
3
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Omvärld: Arbetsmiljön avgör om barnen delas in i mindre grupper på förskolan.
Nyligen har en studie från Göteborgs universitet gällande barngrupper i förskolan presenterats.
Avhandlingen baseras på en enkät som besvarats av 698 förskollärare från 46 kommuner i Sverige.
Undersökningen gäller förskollärares intentioner med gruppindelning och vilka faktorer som faktiskt
bestämmer om gruppindelning sker. Tidigare forskning visar tydligt att möjligheten att dela in
förskolebarn i grupper av ett mindre antal barn under delar av dagen har en rad fördelar för barnens
välmående, trygghet, lärande, arbetsro och utveckling.
Denna studie visar att gruppindelning är en pedagogisk praktik som utgår från de faktiska situationer
som dagligen uppstår i verksamheten. Även om förskollärare poängterar att intentionen är att främja
barnens lek och lärande, är organisatoriska aspekter avgörande för deras beslut att dela in barnen i
mindre grupper. Undersökningen gäller förskollärares intentioner med gruppindelning och vilka
faktorer som faktiskt bestämmer om gruppindelning sker. Studien visar att gruppindelning är en
pedagogisk praktik som utgår från de faktiska situationer som dagligen uppstår i verksamheten. Även
om förskollärare poängterar att intentionen är att främja barnens lek och lärande, är organisatoriska
aspekter avgörande för deras beslut att dela in barnen i mindre grupper.7
Personaltätheten i kommunens förskolor är densamma som under 2017 med 5,3 barn per årsarbetare
(2018). I kommunens föräldraenkät för 2019 anger drygt en tredjedel av föräldrarna att de upplever att
förskolan inte har tillräckligt med personal, vilket är likvärdigt med det resultat som uppmättes 2018.
Merparten av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet, 96 procent anger att de upplever att
deras barn trivs på förskolan. Föräldrarna känner sig trygga när barnet är i verksamheten och 91
procent skulle rekommendera förskolan till en annan förälder.

6
7

www.skolverket.se
https://www.forskning.se/2020/03/02/arbetsmiljon-avgor-om-barnen-delas-in-i-mindre-grupper-pa-forskolan/
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Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan
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Förskolan har under senare år genomgått ett flertal reformer som berör förskollärares uppdrag. Det
stärkta pedagogiska uppdraget motsvaras dock inte av stärkta resurser och fler utbildade förskollärare
för dess genomförande. Förändringarna har snarast gått åt motsatt håll, andelen förskollärare minskar
och från att förskolan länge varit en verksamhet där alla haft utbildning. Malmö högskola har
publicerat en rapport som konstatera att det föreligger ett glapp, där de faktiska personal- och
arbetsmiljömässiga förutsättningarna inte motsvarar den avsiktliga utvecklingen av förskolan och det
uppdrag förskolan och förskolläraren ålagts.9
Diagrammet nedan visar andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i Knivsta kommunala
och fristående förskolor samt en jämförelse med riket, liknande kommuner och länet. Kommunens
kommunala förskolor ligger i paritet med riket medan kommunens fristående förskolor ligger drygt 10
procentenheter under rikssnittet och har ökat med 8 procentenheter mellan 2017 till 2018.
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Föräldraenkät fristående och kommunala förskolor 2019
https://malmo.se/download/18.5661e410168deac7410a2ab/1550504398739/Rapport++H%C3%B6g+sjukfr%C3%A5nvaro+och+%C3%B6kad+psykisk+oh%C3%A4lsa.pdf
10
www.skolverket.se
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Studier visar att personalens kompetens sannolikt är den viktigaste kvalitetsfaktorn och deras
motivation är avgörande för utvecklingsarbete. Kommunens personalenkät visar att
förskolepersonalens motivationsindex ligger på 82 av 100 och är något högre än snittet för länet.11
Även på ledarskapsindex visar Knivsta goda resultat med 81 av 100. Resultatet för Ledarskapsindex är
ett medelvärde av indexvärdet på dessa tre frågorna. Min närmaste chef visar uppskattning för mina
arbetsinsatser, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, Min närmaste chef ger
mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.12 Resultatet är näst högst i länet.
Kommunens samarbete och utvecklingsarbete tillsammans med de fristående enheterna har fortsatt
under 2019, vilket ansvariga på enheterna upplever som både en möjlighet att utbyta erfarenheter och
få stöd. Vid kommunens egentillsyn och tillsyn av fristående förskolor har även framgått att en del av
förskolorna har utmaningar i sitt systematiska kvalitetsarbete. Ett flertal förskolor saknar även planer
och kompetens inom området digitalisering, det gäller främst mindre huvudmän. Styrkor i
verksamheten som är återkommande är omsorgen, tryggheten och lärandeprocesserna.
De totala kostnaderna för utbildningsväsendet i riket ökade med 18 procent under perioden 2014–
2018. Förskolan ökade kostnaderna med 15 procent under samma period och antalet inskrivna barn
med 5 procent.13 Nya förskole- och skolplatser kan vid en ökning av nyinvesteringar leda till mycket
högre lokalkostnader. Dock visar statistiken nedan att Knivstas lokalkostnader ökade mellan 20142015 och med drygt tusen kronor sedan dess. Den totala kostnaden per inskrivet barn är högre än i
kommungruppen där siffran ligger på 148 500 kronor.
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HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. (2018)
12
www.kolada.se
13
www.scb.se
14
www.kolada.se
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Vart ska vi?
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål har utbildningsnämnden också satt upp egna mål för
sina verksamheter. Nämndens mål inom förskola: Kommunens förskolor ska hålla god kvalitet.
Resultatindikator
Personaltätheten har bibehållits

Andel föräldrar som är nöjda med
verksamheten har bibehållits

Utgångsläge
2017, 5, 3 barn/ årsarbetare
2018: 5,3 barn/ årsarbetare

2017: 92,3 %
2018: 94,3 %

Nuläge
2019: 5,4
barn/årsarbetare

2019: 92,7 %

Hur gör vi?
Under hösten 2019 implementerades ett nytt styr- och ledningssystem i kommunen där
utbildningskontoret i en egen modul byggt ett systematiskt kvalitetsarbete med stöd av läroplanen och
som en del av kommunens hela styrning. Det är viktigt att känna till att det systematiska
kvalitetsarbetet måste ta sin utgångspunkt i varje skolas egna förutsättningar, erfarenheter och behov.
Verktyget är ett stöd för rektorer på förskolan att blir bättre på att målstyrda verksamheten, inkludera
läroplansmålen i målstrukturen samt kopplat till enheternas aktiviteter. Med styrning från fullmäktige
ner till enskilda enheter är intentionen att uppföljning på nämndnivå byggs upp av de analyser som
genomförts ute i verksamheterna.
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och med målet att öka kompetensen i verksamheterna så
startade en kompetenssatsning under 2019 för outbildade barnskötare. Syftet är även att höja
grundkompetensen och säkerställa att en likvärdig verksamhet i hela kommunen. Utbildningen utgår
från i förskolan styrande dokument med ett särskilt fokus på läroplansuppdraget. Flera av deltagarna
har valt att fortsätta att utbilda sig vidare till barnskötare.
Enligt skollagen ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1
kap. 5 §). Undervisningen ingår i utbildningen och omfattas därför också av detta krav. Knivsta
kommuns förskolor arbetar enskilt per enhet och tillsammans i hela rektorsgruppen med
förändringsarbete och utvecklingsinsatser med diskussioner och insatser som vilar på vetenskaplig
grund.
Det finns ett gott samarbete med de fristående verksamheterna i kommunen med både förskolor och
dagbarnvårdare. Minst 1 gång per termin bjuds de fristående in till ett gemensamt möte med både
information och utrymme för diskussioner.
Knivsta kommun arbetar för en tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn. Kommunens tillsyn av fristående
förskolor är lagstyrd och ska ske med beslut om åtgärder och sanktioner. Riktlinjerna som
utbildningsnämnden beslutat utgör gränsen för kommunens handlingsutrymme och vad som ska
uppnås. Syftet är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt, i enlighet med
gällande lagstiftning och med god kvalitet.
Utbildningsnämnden i Knivsta kommun har utöver den lagstiftade tillsynen över de fristående
verksamheterna även valt att ha en egentillsyn över kommunens egna förskolor, skolor och fritidshem.
Syftet med Knivsta kommuns egentillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas, att
säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet och att säkerställa att kraven i lagar och andra
föreskrifter efterlevs. Egentillsynens struktur är likadan som tillsynen och är ett av flera verktyg för att
skapa en likvärdig förskola i kommunen.
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Hur blev det?
Förskolans identifierade styrkor är välutarbetade lärprocesser, en god omsorg, föräldrar som är trygga
och nöjda med sitt barns förskola samt huvudmannens kompetensutvecklingsinsatser. Trots satsningar
i nämndens verksamheter väntar fortfarande utmaningar för förskolan.
God pedagogisk verksamhet kännetecknas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. De
utvecklingsområden och sanktioner som kommuniceras vid tillsyn och egentillsyn är verktyg för att
höja kvaliteten i verksamheterna. De utvecklingsområden som identifierades i tillsyn under 2019 har
återkopplats till nämnden och flertalet åtgärder är redan genomförda med goda resultat. Gemensamt
för flera verksamheter är utmaningar gällande bemanning, uppdateringar i förskolans läroplan samt
arbetet med barn i behov av stöd som kräver tid för analyser och kollegiala diskussioner för att ge
goda resultat.
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Grundskola inklusive förskoleklass
Uppdraget
Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från
höstterminen 2018 blev förskoleklassen obligatorisk. Grundskolan är en obligatorisk skolform som
styrs av skollag och läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 15 Alla elever ska få
den stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de ska kunna utvecklas så
långt som möjligt. Det gäller även elever som har lätt att nå kunskapskraven. De elever som riskerar
att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås har rätt att få särskilt stöd.

Var är vi?
Av 2019 års verksamhetsberättelser, enkäter och internkontrollens fördjupande uppföljningar framgick
att grundskolan behöver arbeta med barn i behov av särskilt stöd, trygghet samt betyg och bedömning.
Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.
Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de
erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare
genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.16
I 2018 års föräldraenkät för förskoleklass upplevde föräldrarna i låg utsträckning att deras barn hade
arbetsro i förskoleklassen (73 procent). I enkäten för 2019 anger 56,4 procent av föräldrarna att de
upplever arbetsro i klasserna. Det är en viktigt delar av skolans systematiska kvalitetsarbete att
diskutera föräldrars upplevelser av verksamheten och söka orsaker till detta för att tillsammans skapa
förändringsarbete ute i verksamheten.
Lärarens pedagogiska ledarskap i klassrummet är en viktig faktor eftersom det finns en tydlig koppling
mellan stimulerande undervisning och studiero. Undervisningen ska också genomföras så att elever
stärks i sin vilja att ta ansvar för att göra de uppgifter som läraren har planerat. Det är även viktigt att
undervisningen genomförs så att elever inte blir störda när de utför sitt skolarbete. Av denna anledning
behöver lärare vidta åtgärder för att skapa och upprätthålla studieron i klassrummen, liksom
ändamålsenliga åtgärder för att återställa ordningen när det behövs.
En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i skolan.
Miljön omfattar inte enbart lektionssalar, utan gäller alla utrymmen och platser på skolan. Det behöver
därför finnas ett arbete på skolan för att skapa trygghet och en medvetenhet kring hur trygghet
påverkar lärandet i undervisningen.17
Grundskolorna i Knivsta arbetar dagligen med förebyggande arbete för trygghet och studiero samt
vidtar åtgärder när så inte är fallet. Ett sätt att mäta tryggheten på skolan genomförs enklast med att
fråga eleverna hur de upplever trygghet och studiero när de är i skolan. Statistiken nedan visar
upplevelsen av trygghet och studiero i årskurs 5 och 9. Resultaten på frågan om upplevd studiero
skiljer sig mycket mellan skolorna i kommunen. Från 90 procent av eleverna som upplever studiero till
drygt 65 procent av eleverna i årkurs 5. Varje rektors analys av enkätfrågorna är viktiga för skolans
kvalitetsarbete och skillnader i resultat mellan enheterna bör analyseras av huvudmannen.

Skolverket beskrivning av skolformen förskoleklass och grundskola (www.skolverket.se)
Läroplan för grundskolan, www.skolverket.se
17
Skolverket.se, Trygghet och studiero.
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När skolan gör elever delaktiga i undervisningen ökar deras motivation att lära sig. Det är därför en
viktig del i arbetet för att främja studiero. Både det formella inflytande som exempelvis elevråd och
inflytandet i klassrummet främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det
stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som
fattas.18 I elevenkäten för årskurs fem som genomfördes 2019 anger 61,8 procent av eleverna att de
upplever att de är med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter. Resultatet
2018 var 58,9 procent och samma siffra för riket19 år 2018 var 70 procent. På frågan Vi elever har
inflytande över undervisningens innehåll i årskurs 9 anger endast 29,8 procent av eleverna att det
stämmer. Enkätsvaren bör följas upp av kommunens högstadieskolor och söka orsaker till elevernas
låga upplevelse av inflytande.
Elevenkät 2018 årskurs 5: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta
med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%) Jämförelsen är med kommungruppen,
pendlingskommuner nära större stad år 2018.
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Elev- och föräldraenkäter är viktiga i huvudmannens och i enheternas systematiska kvalitetsarbete.
Uppföljning och information finns tillgänglig både på huvudmannanivå samt på enhetsnivå,
analysarbetet och fördjupade analyser av identifierade ”röda” områden kan förbättras och utvecklas
som en del av utvecklingsarbetet.
Från och med den 1 juli 2019 infördes nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för
tidiga stödinsatser att gälla. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen. Syftet med
garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.21
Utbildningsnämnden har i sin interna kontrollplan för 2020 tagit beslut om en uppföljning av denna
garanti för tidiga stödinsatser. Kartläggning kommer följa upp huruvida grundskolorna arbetar med
den förstärkta delen av skollagen och om kartläggningsmaterial finns i tillräcklig
utsträckning. Uppföljningen är planerad att presenteras under höstterminen 2020.
Regeringen kom med ett beslut i mars 2017 gällande den digitala kompetensen i läroplaner, kursplaner
och ämnesplaner. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2018.22 Därmed kommer det att krävas ökad
kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärandet. Utbildningsnämndens beslut om satsningar på 1
till 1 i undervisning har påbörjats och idag beräknas en majoritet av eleverna i grundskolan ha tillgång
till en dator eller läsplatta i undervisningen.
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.
Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Det
finns många faktorer som kan påverka resultaten på en skolenhet och inom en kommun, allt från
faktorer på samhällsnivå till klassrumsnivå.23 I rapporten Analyser av familjebakgrundens betydelse
för skolresultaten och skillnader mellan skolor beskrivs hur skolans socioekonomiska
elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg. I Knivsta kommun är andelen elever
med föräldrar som har eftergymnasialutbildning 70 procent medan samma siffra för riket är 57
procent.24 Andelen elever med utländsk bakgrund bland elever i åk 1-9 är 12 procent i Knivsta vilket
är bland de lägsta i länet och lägre än riket där siffran är 25 procent.25 Resultaten i årskurs 6 och i
årskurs 9 hos Knivsta kommuns elever är goda men förväntade då elevsammansättningen bör ha effekt
på resultaten.
Omvärld: Rapport Value added-modeller
Skolverket har tagit fram en rapport om value added-modeller (VA-modeller, mervärdesmodeller) som
används för att kvantitativt beskriva hur enskilda skolenheter bidrar till sina elevers
kunskapsframgångar.
Tanken bakom VA-modeller är att få fram mått på hur mycket eleverna har lärt sig på skolan. Det görs
genom att jämföra mått av elevernas kunskaper när de börjar på en skola, med deras kunskaper när de
slutar på skolan. Mervärdet eller förädlingsvärdet fås fram genom att titta på skillnaden mellan
elevernas faktiska kunskapsframgångar när de slutar på skolan. Man tittar på den faktiska
kunskapsframgången mot vad man hade kunnat vänta sig att elevernas kunskapsframgångar skulle
vara. Detta sätt att analysera skolresultat är välkänt hos kommunens rektorer och under 2020 kommer
rektorsgruppen samarbeta mer för att tillsammans lyfta och analysera resultat.
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 har ökat i jämförelse med året
innan och var 2019 86,3 procent. Skillnaden mellan flickor och pojkarnas resultat har minskat, se
statistik nedan.
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser, www.skolverket.se
Skolverket, Skolans digitalisering, www.skolverket.se
23
Skolverket, Stärka likvärdigheten i utbildningen, www.skolverket.se
24
www.kolada.se- resultat 2018
25
www.kolada.se- resultat 2018 (Utländsk bakgrund innebär att eleven är född utomlands samt elever födda i
Sverige med båda föräldrarna födda utomlands)
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Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 6
2017

2018

2019

Kvinnor 92,6

86,7

87,2

Män 85,2

76,8

85,4

Siffror från riket visar att ungefär var fjärde elev avslutade årskurs 9 utan godkänt betyg i ett, flera
eller samtliga ämnen. Andelen elever i riket som uppnådde godkänt betyg i samtliga ämnen var 75,5
procent våren 2019, vilket är en marginell minskning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående
läsår. I Knivsta har resultaten sjunkit i jämförelse med året innan. Nedan redogörs för 2019 års resultat
där också kommunens högstadieskolor ingår uppdelat på kön.
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
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Andel elever behöriga till ett yrkesprogram 2019- jämförelse med länets kommuner

27

Sedan 2016 har andelen behöriga till gymnasiet sjunkit från 94,6 procent till 89,2 procent för 2019.
Trenden ser likadan ut för länet och riket. Det som sticker ut är att pojkar i Knivsta klarar sig bättre än
pojkar i länet och riket.

28

Ovan presenteras meritvärdet i kommunala skolor. Knivsta kommuns har högre meritvärde än länet
och jämförelsekommunerna. I en jämförelse med Uppsala kommuns resultat har Knivsta ett lägre
meritvärde hos pojkar och flickor. Uppsala kommun totala meritvärden är 243 och Knivstas 237 för
hemkommunens elever, statistiken ovan visar de kommunala skolorna i kommunen.
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Betyg används bland annat för att följa elevers kunskapsutveckling, för urval till fortsatta studier och i
utvärderingssyfte. Det är viktigt att betygen upplevs som rättvisande och likvärdiga.29 Nedan
presenteras provresultaten på nationella proven i förhållande till slutbetygen för eleverna i årskurs 9.
Det är stora skillnader mellan de år som ingår i redovisningen. För 2018 visar resultatet att nästan 40
procent av pojkarna får lägre slutbetyg i engelska än vad de haft på nationella provet. Genomgående
sedan 2015 ses att pojkar i högre utsträckning får lägre betyg i jämförelse med sina provbetyg.
Resultaten från 2019 visar att skillnaderna i resultatet är lika för flickor respektive pojkar. Dock får
flickor högre betyg än provresultat än pojkar i 2019-årssiffror på exemplet engelska nedan.
Andel elever i åk. 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska
(kommunala skolor)
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Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högst
grad påverkar elevers resultat. Om detta råder en hög grad av samstämmighet i både internationell och
svensk forskning.31 Lärartätheten i kommunen är något lägre än om man jämför med
pendlingskommuner nära en storstad. Snittet för pendlingskommunerna för åren 2017 och 2018 är 13
elever per lärare medan snittet i Knivsta kommuns kommunala skolor är 13,5 elever. 2019 sjönk
antalet elever per lärare i Knivsta till 13,2 och samma siffra för riket är 12,2. De tre tidigare åren har
lärartätheten legat på samma nivå, trots att antalet inskrivna barn i grundskolan sedan 2012 har ökat
med 540 elever.

www.skolverket.se, Allmänna råd för betyg och bedömning
www.kolada.se
31
Skolinspektionen, https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattningforskningsoversikten.pdf
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30
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Antalet inskrivna elever i grundskolan och antalet elev per lärare
2 500
2 000

1 763

1 849

1 944

2 046

2 113

2 179

2 303

2 212

14,4
14,2
14,0
13,8

1 500

13,6
13,4

1 000

13,2
13,0

500

12,8

0

2012

2013

2014

2015

Antal elever

2016

2017

2018

2019

12,6

Lärartäthet

32

Studier visar att personalens kompetens sannolikt är den viktigaste kvalitetsfaktorn och deras
motivation är avgörande för utvecklingsarbete. Kommunens personalenkät visar att
grundskolepersonalens motivationsindex ligger på 82 av 100 och är samma siffra som för länet.33
De totala kostnaderna för utbildningsväsendet i riket ökade med 18 procent under perioden 2014–
2018. Under perioden ökade kostnaderna för grundskolan med 28 procent i riket och antalet elever
ökade med 13 procent.
Nedan redogörs kostnaden per betygspoäng i årskurs 9. Måttet är tvådelat och beskriver både ekonomi
och kvalitet i kommunens skolor. I ekonomin ingår bruttokostnader i grundskolan minus ev.
försäljning till andra kommuner och minus ev. interna poster. Även lokalkostnader ska tas bort. Den
andra delen är meritvärdet i årskurs 9. Här tar man genomsnittliga meritvärdet exkl. nyanlända.
Knivsta kommuns kommunala skolor ligger lägre i jämförelse med pendlingskommuner och Uppsala
län.
Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
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Kostnaderna per elev i grundskolan är högre än både pendlingskommunen och Uppsala län. Kostnaden
i grundskolan har ökat något i jämförelse 2016 och 2017. Knivsta kommun har högre lokalkostnader
och övriga kostnader än jämförelsekommunerna. En översyn av de övriga kostnaderna och vad denna
del innehåller bör genomföras av förvaltningen.

Vart ska vi?
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål har utbildningsnämnden också satt upp egna mål för
sina verksamheter. Förutom nämndens mål följer den statliga styrningen med tillhörande lagar, råd
och föreskrifter.
Nämndens mål inom grundskola och förskoleklass:
Kommunens förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet.
Resultatindikator
Andel elever som upplever sig trygga i
skolan har ökat. (kommunal regi)

Andel elever som uppfyller
kunskapskraven i alla ämnen har ökat
(hemkommun)

Andelen elever med
gymnasiebehörighet har ökat
(hemkommun)

Utgångläge

Nuläge- 2019

2018:

2019:

åk 5 93 %

åk 5 81,5 %

åk 9 86%

åk 9 låg svarsfrekvens

2018:

2019:

Flickor: 83,7 %

Flickor 79,9%

Pojkar: 76,9,5%

Pojkar 79 %

2018:

2019:

Flickor 88,6

Flickor 89,9 %

Pojkar 89,5 %

Pojkar 88,4 %

Hur gör vi?
Under hösten 2019 implementerades ett nytt styr- och ledningssystem Stratsys i kommunen där
utbildningskontoret i en egen modul byggt ett systematiskt kvalitetsarbete med stöd av läroplanen och
som en del av kommunens hela styrning. Det är viktigt att känna till att det systematiska
kvalitetsarbetet måste ta sin utgångspunkt i varje skolas egna förutsättningar, erfarenheter och behov.
Verktyget är ett stöd för rektorer på grundskolan att blir bättre på målstyrd verksamhet, inkludera
läroplansmålen i målstrukturen samt kopplat till enheternas aktiviteter. Med styrning från fullmäktige
ner till enskilda enheter är intentionen att uppföljning på nämndnivå byggs upp av de analyser som
genomförts ute i verksamheterna.
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Ett viktigt led i att förbättra grundskolans resultat har under året varit att fortsatt implementera den
digitala lärplattformen Unikum. Lärplattformen ger möjligheter för skolans elever och föräldrar att
kontinuerligt följa elevens kunskapsutveckling. Plattformen ger också skolans ledning möjlighet att
följa resultatutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. På samtliga nivåer har det även skett
utbildningar och upparbetade arbetssätt för att alla ska få stöd i användningen av verktyget.
I samband med läsårsstart 2019 startade utbildningspaketet Mera Lärande som primärt riktar sig till
grundskolan och syftar till att stärka läroplansuppdraget. Mera Lärande har såhär långt innefattat
projekt om forskningslitteracitet i samverkan med Uppsala universitet (FOSAM), föreläsningar om
Unikum och läroplanen (Lgr11) med tillhörande workshops samt ”Knivsta Talks”. Det sistnämnda är
en form av kollegialt lärande där medarbetare från kommunens egna skolor genom föredrag delar med
sig av sin kunskap.
Behöver en elev extra anpassningar eller särskilt stöd i ett ämne, ämnesområde eller kurs ska skolan ta
ett helhetsgrepp på elevens lärande när man planerar stödet, det kan till exempel innebära att skolan
sätter in stödinsatser i början av ett ämne, ämnesområde eller en kurs och fortsätter även efter att
ämnet, ämnesområdet eller kursen är avslutad, om det inte är uppenbart att stödinsatserna inte längre
behövs. Det här är förtydligat i skollagen och gäller från och med 1 juli 2018. Regleringen finns i 3
kap 7 § skollagen.36 De kommunala grundskolorna har tillsammans utvärderat rutiner och
handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Dokument och stödmaterial har uppdaterats för att
utgå från skollag och skolverkets allmänna råd.
Under våren 2019 har en uppföljning genomförts med syfte att följa upp drygt 110 grundskoleelever
från Knivsta kommun som gick ut gymnasiet i Uppsala kommun under 2017/2018. Avsikten var att
studera huruvida deras betyg har förändrats i samband med att de började på gymnasiet och observera
om deras betyg har gått upp, gått ner eller kvarstått. Enbart kurserna Matematik, Svenska och
Engelska finns med i uppföljningen. Frågor som uppföljningen vill ha svar på; Hur stor är andelen
förändrat- samt oförändrat betyg? Hur påverkas elevernas betyg på gymnasiet i förhållande till vilket
högstadium de kommer från? Finns det några skillnader mellan studie- och yrkesförberedande
program? Hur ser betygen ut i relation till de nationella provresultaten? Statistiken från
gymnasieuppföljningen har analyserats på respektive högstadieskola och en ny uppföljning kommer
att ske under hösten 2020.
Under 2019 togs beslutet att implementera verktyget Draft-it för att rapportera och följa upp
kränkande behandling. Verktyget sjösattes under januari 2020. Förvaltningen hoppas att verktyget ska
ge goda underlag till analyser för att respektive skola ska ha möjlighet stärka sitt arbete mot kränkande
behandling och på sikt skapa en tryggare miljö för elever och personal.
Utbildningsnämnden i Knivsta kommun har utöver den lagstiftade tillsynen av de fristående
förskolorna även valt att ha en egentillsyn av kommunens egna förskolor, skolor och fritidshem. Syftet
med Knivsta kommuns egentillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas, att säkerställa
att verksamheten bedrivs med god kvalitet och att säkerställa att kraven i lagar och andra föreskrifter
efterlevs. Utbildningsnämnden får genom egentillsynens rapporter även information om hur nämndens
verksamheter förverkligar nämndens mål.

36

Skolverket, Att göra extra anpassningar av undervisningen och ge särskilt stöd, www.skolverket.se

19

Hur blev det?
Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Det är skolan och ytterst
rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero. Nämndens mål gällande trygghet och även inflytande
är viktiga delar för att eleven ska nå goda resultat. Den upplevda tryggheten i elevenkäterna har
försämrats det senaste året och en genomlysning bör ske av respektive rektor om vad som orsakat
denna upplevelse.
Elevernas upplevelse att de har inflytande på sin skola och över undervisningen är lågt och detta har
visat sig i resultaten av elevenkäter och egentillsyn. Elever har rätt till inflytande över sin utbildning
och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att
lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut
som fattas.37
Rektorer och lärares gemensamma ansvar för att analysera och förbättra elevernas resultat är centralt.
Kunskapsmålen ska fortsatt vara i fokus och samtliga professioner i skolan ska ha höga förväntningar
på alla elever, utan att skapa stress hos enskilda elever. Förutsättningar för goda resultat finns i
Knivsta kommun och uppföljning med avstamp i utvecklingsområden varje termin är avgörande för att
utveckla verksamheterna.
Under vårterminen genomförde Skolinspektionen tillsyn av Knivsta kommun på huvudmannanivå. För
grundskolan förelåg brist rörande personal med studie- och yrkesvägledningskompetens i åk 1-5.
Under hösten 2019 upprättades en handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Knivsta kommuns
kommunala förskolor och skolor. I samband med detta upprättades också en plan över vilka aktiviteter
inom det vida perspektivet av studie- och yrkesvägledning som ska genomföras i respektive årskurs.
Planen kommer att revideras årligen. För att säkra att alla grundskolor ska ha tillgång till en studieoch yrkesvägledare så gjordes en fördelning av befintliga tjänster. Samtliga brister är därmed
åtgärdade.
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Fritidshem
Uppdraget
I Knivsta kommun går cirka 1200 elever på fritidshemmet, vilket är cirka 85 procent av barnen mellan
6-9 år.1 Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt
för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas
utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social
gemenskap. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med
vårterminen det år då de fyller 13 år.
Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Vid sidan av skollagen är läroplanen det
viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmet ska tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen. I
2010 års skollag förstärktes fritidshemmets lärandeuppdrag genom ett tydligare uppdrag med
inriktning mot att stimulera elevernas utveckling och lärande. I skollagen används begreppet
utbildning för att övergripande beskriva fritidshemmets verksamhet.4
Läroplanen delar in innehållet i fritidshemmets undervisning i fyra kunskapsområden; språk och
kommunikation, skapande och estetiska kunskapsformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska
aktiviteter och utevistelse.
I Knivsta kommun finns det fritidshem för elever 6-12 år och fritidsklubbar för elever 10-12 år.

Var är vi?
Under de senaste tio läsåren har såväl antalet elever som antalet anställda och antalet avdelningar i
fritidshem i riket ökat. Ökningen har dock skett i olika takt. Medan antalet elever har ökat med cirka
37 procent, har antalet anställda och antalet avdelningar ökat med drygt 33 procent respektive 26
procent. Antalet fritidshem har under samma period minskat med 1,5 procent.38
Skolan står inför stora rekryteringsbehov. Samtidigt råder det brist på behöriga förskollärare, lärare
och fritidspedagoger. Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet
för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I dag får lärare som inte har
legitimation undervisa och ha ansvar för undervisningen i fritidshemmet om de har en svensk eller
utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog eller motsvarande.39 Nedan redovisas
kostnader per inskrivet barn samt andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen. Kostnaderna
kan komma att påverkas av de nya legitimationskraven för fritidshemspersonal, i dagsläget är det
fortsatt svårt att rekrytera behörig personal och därför har inga ekonomiska effekter blivit synliga.
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Kostnad per inskrivet barnÅrsarbetare med högskolexamen
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Elevgruppens storlek i fritidshemmen uppmärksammas ofta, men det går inte att fastställa en optimal
storlek. Gruppstorleken måste relateras till gruppens sammansättning, såsom åldersspridningen,
andelen nyanlända elever samt elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.41 Nedan visas
antal barn per avdelning. Statistiken är hämtat från Skolverkets databas och visar på att antalet per
avdelning har sjunkit med cirka 6 barn sedan 2017. Antal barn per avdelning är inte det nyckeltal som
speglar kvaliteten i verksamheten. Hög personaltäthet ger också förutsättningar för undervisning med
små elevgrupper, dela upp dem under delar av dagen. Personaltäthetsstatistiken är inte helt tillförlitlig
då rektorer angett vid intervjuer under 2019 att det rör sig om cirka 20-25 elever per vuxen.
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Utbildningsnämnden mäter bland annat kvaliteten i fritidshemmet med hjälp av en föräldraenkät. I
enkäten från 2019 som vänder sig till föräldrar med barn i förskoleklass anger 87 procent att ”Lek och
skapande får stort utrymme”. Endast 25 procent av föräldrar med barn i förskoleklass upplever att det
finns möjlighet att avskildhet och vila för eleverna på fritidshemmet, siffran är högre för föräldrarna i
årskurs två där de positiva svaren är 40 procent. En hög andel av föräldrarna i båda årskurserna svara
vet ej. Det är viktigt att det finns naturliga avgränsade platser i fritidshemmet där eleverna kan vila,
sitta och prata eller läsa och där ljudnivån kan hållas låg. 42
Studier och statistik har sedan många år indikerat stora utmaningar när det gäller fritidshemmens
uppdrag. Utmaningarna handlar bland annat om stora elevgrupper, låg personaltäthet och låg andel
personal som är behörig att undervisa. Skolinspektionens tidigare granskningar av fritidshemmen har
vidare visat att styrning och ledning av fritidshemmen tenderar att få mindre uppmärksamhet i
förhållande till skolan.43

Vart ska vi?
Nämndens mål för fritidshem:
Kommunens fritidshem ska hålla god kvalitet.
Resultatindikator
Andel elever som är nöjda med
fritidshemmets verksamhet
(På frågan Fritidshemmet erbjuder aktiviteter
som stimulerar mitt barns lärande)
Personaltätheten på
fritidshemmen har ökat
(kommunal regi)

Utgångläge

Nuläge

2018:

2019:

71 %

56,2 %

2018:

2019:

14,9 %

9,2 %

Hur gör vi?
Under 2019 har Knivsta kommun genomfört uppföljningar och satsningar som har haft direkt syfte att
förbättra resultat och därmed måluppfyllelse i fritidshemmet. En uppföljning av kommunens
fritidshem har genomförts under hösten 2018 och våren 2019. Slutsatserna av uppföljningen visade
brister i likvärdigheten mellan kommunens fritidshem, dock har insatser skett under 2019 från
huvudmannen för att skapa en mer likvärdig verksamhet. Kompetensförsörjning, utvecklingsgrupper,
strategier kring resursfördelning samt uppföljning av resultat är några exempel och presenteras mer
ingående nedan.
På en kommunövergripande nivå finns en utvecklingsgrupp med representanter från kommunens
fritidshem. Gruppen träffas drygt 8 gånger per år och delar erfarenheter samt jobbar med
kommunövergripande dokument och insatser.
Under hösten 2019 fattades ett beslut om att via Omställningsfonden erbjuda tillsvidareanställd
outbildade barnskötare (20 stycken) som är anställda på förskolor och fritidshem möjlighet att
genomföra en kompetenssatsning som kommer att resultera i behörighet som barnskötare.
Utbildningen genomförs på fritiden och på distans via Hermods.

www.skolverket.se, Allmänna råd för fritidshemmet s.18
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/201
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Under 2019 har Knivsta kommun fortsatt satsningar som har haft som direkt syfte att förbättra resultat
och därmed måluppfyllelse i fritidshemmet. För att höja utbildningsnivån hos den outbildade
personalen på fritidshemmen har satsningen Fritidslyftet startat under höstterminen 2018. Kursen ges
under ett läsår vid 8 kurstillfällen och berör olika delar i fritidshemmets uppdrag. Utöver
litteraturstudier ska varje deltagare genomföra ett utvecklingsarbete på sitt fritidshem. 8 medarbetare
genomför utbildningen under innevarande läsår.

Hur blev det?
Fritidshemsverksamheten är målstyrd och strävar efter en likvärdighet för eleverna. För att lyckas
behöver fritidshemmen förhålla sig till såväl syfte som centralt innehåll. Rollen som komplement och
kompensatoriska uppdragen bör vid varje möjlighet diskuteras både i den enskilda personalgruppen
och tillsammans med skolan.
Vid den särskilda uppföljningen som presenterats under 2019 har nämndens uppföljning av
fritidshemmen uppmärksammats och dessa bör i större utsträckning innehålla en uppföljning av
måluppfyllelsen för fritidshemmen utifrån skollagen och läroplanen istället för att som tidigare i
huvudsak baseras på föräldraenkäter. Både som styrmedel men också för att ge mer uppmärksamhet
till verksamhetsformen och skapa en helhetssyn av hela skolans uppdrag.
Avdelningarnas storlek har blivit mindre de senaste tre åren och antalet elever per heltidsanställd har
minskat. Om detta beror på att skolorna har ökat sina resurser i verksamheten eller organisatoriska
förändringar är svårt att säga då statistiken tidigare varit bristfällig. Varje enhet bör se över sin
offentliga statistik och jämföra hur det ser ut varje dag i elevgruppen. En analys av det bör
sammanställas på huvudmannanivå för att kvalitetssäkra statistiken och kunna ge möjlighet för både
rektorer och huvudmannen att använda sig av underlaget för sitt systematiska kvalitetsarbete.
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Grundsärskola och gymnasiesärskola
Uppdraget
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan är en obligatorisk
skolform som styrs av skollag och läroplan för grundsärskolan från 2017. Grundsärskolan varar i nio
år från det år eleven fyller sju år. Beslut om mottagande i särskola tas av verksamhetschef på
elevhälsan. Psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social utredning ligger till grund för beslutet.
Ansökan och medgivande om placering lämnas av vårdnadshavaren.
Ungdomar som har avslutat grundsärskolan, har rätt att gå i fyraårig gymnasiesärskola. Inför att en
elev ska börja i gymnasiesärskolan förnyas de utredningar som genomförts och krävdes för beslut om
mottagande i grundsärskolan.
Höstterminen 2019 startade Knivsta kommun egen särskoleverksamhet och verksamheten bedrivs i
Alsike skolas lokaler. Anledningen till uppstarten av verksamheten är dels att Uppsala kommun inte
kan erbjuda elever från Knivsta plats från hösten 2019 dels barns rätt till skolgång så nära hemmet
som möjligt. Uppföljning av elever i både Knivsta kommuns skolor och skolor i andra kommuner har
skett på individnivå vilket visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet.
Nämndens mål
Grundsärskolan och gymnasieskolan ska hålla god kvalitet.
Resultatindikator

Utgångläge

Nuläge

Andelen elever som upplever sig trygga i
skolan har bibehållits

Uppföljning
på
individnivå

Uppföljning på individnivå

Andelen elever/föräldrar som upplever att
undervisningen i skolan väcker mitt/mitt
barns lust att lära har bibehållits.

Uppföljning
på
individnivå

Uppföljning på individnivå
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Gymnasieskolan
Uppdraget
Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan eller grundsärskolan har rätt till en
gymnasieutbildning. Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program
varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.44
I Knivsta kommun finns sedan höstterminen 2005 ett gymnasium, Sjögrenska gymnasiet, som erbjuder
ett flertal yrkesförberedande program och introduktionsprogram. Från och med läsåret 16/17 går
Knivstaeleverna SPRINT språkintroduktionsprogram på Sjögrenska gymnasiet, tidigare gick denna
elevgrupp i Uppsala kommun.

Var är vi?
Skolverkets elevprognos visar att elevkullarna i gymnasieskolan kommer att öka med ungefär 30 000
elever under de kommande åren. Läsåret 2018/19 ökade antalet elever som påbörjade utbildning i
gymnasieskolan med 4 400 elever jämfört med föregående år.45
Majoriteten av eleverna folkbokförda i Knivsta kommun studerar på gymnasieskolor i Uppsala
kommun. Cirka 95 procent av eleverna studerar i en annan kommun/huvudman och 5 procent studerar
på Sjögrenska gymnasiet.46 Siffran på elever i kommunens egen gymnasieskola har ökat med en
procentenhet mellan 2018 och 2019. Av Knivsta kommuns elever i gymnasieskolan går 71 procent av
flickorna ett högskoleförberedande program och 62 procent av pojkarna. Det är en hög andel i
jämförelse med riket.47
Gymnasieexamen är en av de viktigaste faktorerna för att en person ska kunna komma in på
arbetsmarknaden och i samhället. Därför är det viktigt för varje individ att ta gymnasieexamen.
Vanligaste ämnena som dessa elever får underkänt i är svenska och matematik. Många klarar heller
inte gymnasiearbetet.48 Hemkommunens elever har goda resultat i gymnasieskolan och inom samtliga
områden ligger Knivsta inom det gröna och gula området (25 procent bästa kommunerna och 50
procent mellersta).

Skolverket, Gymnasieutbildning
www.skolverket.se
46
www.kolada.se År 2019
47
www.kolada.se, År 2019
44
45

48

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3827
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Vid en jämförelse så visar diagrammet nedan att genomströmningen inom 3 år på gymnasiet har ökat i
jämförelse med 2017 och börjar närma sig de höga resultaten från 2014. Knivsta är i nivå med
jämförelsekommunerna och en bra bit över rikets snitt.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år (hemkommun)49

I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som anger långsiktig strategi som handlar om hur
organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området
Uppsala län finns målet att andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år
2020. Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år. Både flickor och pojkar i Knivsta
kommun har i högre grad tagit gymnasieexamen än i riket.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)50
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För att ingå i den officiella, nationella statistiken av avgångselever med studiebevis måste eleverna fortfarande
uppnå kravet att ha 2500 betygsatta kurspoäng.
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Notera att resultatet i diagrammet ovan har ökat med tio procentenheter för både flickor och pojkar i
Knivsta kommun mellan åren 2018-2019. Skolverket har i undersökningar tittat på gymnasieskolans
betygs effekt på elevens fortsatta studier på högskola och universitet. Gruppen som har undersökts tog
examen från ett högskoleförberedande program vårterminen 2014 och påbörjade en
högskoleutbildning terminen efter. Vid denna studie visade att betygspoäng är en viktig faktor för att
sedan lyckas på högskolan.
Knivstas betygspoäng ligger högre än både riket och jämförelsekommuner och så har det sett ut de
senaste fem åren.
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun
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Framgångsfaktorer som lyfts i gymnasieskolan är goda ledare i klassrummet, anpassad miljö efter
elevens behov och motivation. Samtidig visar studier på att skolans socioekonomiska
elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg. Bakgrund, kön och utbildningsnivå hos
föräldrarna av tre avgörande faktorer för att lyckas enligt forskningen. Nedan visar Sjögrenska
gymnasiet elevgrupp och diagrammen nedan är statistik som redogör andelen med utländsk bakgrund
bland elever i år 1-3 som är 88 procent och andel elever som har föräldrar med eftergymnasial
utbildning 11 procent. Det översta diagrammet visar Knivsta i jämförelse med andra
pendlingskommuner och det nedersta diagrammet visar Knivsta i jämförelse med alla kommuner med
kommunal gymnasieskola.
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Upplevd otrygghet påverkar skolupplevelsen i stort och de mest otrygga eleverna har genomgående en
långt mer negativ upplevelse av skolan, exempelvis avseende sitt eget inflytande över undervisningen,
studiemiljö och mycket mer.53 Både i avseende av god arbetsmiljö och motivation till studier krävs
arbetsro och trivsel i klassrummet. Resultatet nedan är från Uppsala (kommunens skolor) där
majoriteten av Knivstas elever går för 2018 och Sjögrenska gymnasiet resultat från 2019. 77 procent
av Sjögrenska gymnasiets elever är trygga i skolan vilket är ett högt resultat i jämförelse med Uppsala
men lägre än riket där snittet är 88 procent. Den upplevda studieron på Sjögrenska gymnasiet är låg
och analyseras på enhetsnivå där rektor leder arbetet för att söka orsaker och sätta in åtgärder.

Omvärld: Rekryterare, matchmaker och brandman54
En artikel som är presenterad på Venue.se har som syftet att beskriva och analysera hur yrkeslärare
arbetar för att planera för och följa upp elevers lärande under den arbetsplatsförlagda delen (i
fortsättningen apl) av utbildningen. Elevens praktik är avgörande för de elever som läser ett
yrkesförberedande program. Eleven blir då väl förtrogen med branschen, vilka krav som ställs och du
får även möjlighet att marknadsföra dig själv som kommande anställd redan under skoltiden.
Studien publicerades i slutet på februari och resultaten visar att arbetet med att förse varje elev med en
bra apl-plats55 kan bli ett uppdrag avhängigt lärarens personliga kontaktnät. Studien visar alltså att
yrkesläraren förutom goda kunskaper i sitt grundyrke behöver tid att skaffa och odla goda relationer
med alla parter samt känna till den lokala arbetsmarknaden, dess olika arbetsplatser och handledare,
god social kompetens för att stötta både elever och handledare på apl.
En majoritet av Sjögrenskas tidigare elever har redan en anställning när de tar studenten, mycket tack
vare lärlingstiden. Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning har de senaste åren legat på 75-80 procent56 vilket är högst i länet och bland de
lägsta i landet.
Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten, skolinspektionen.se
https://venue.ep.liu.se/article/view/1697
55
Arbetsplatsförlagt lärande
56
www.kolada.se
53
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Vart ska vi?
Nämndens mål för gymnasieskolan:
Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.
Resultatindikator

Utgångläge

Nuläge

Andel elever på introduktionsprogrammen som
uppnår målsättningen med sina studier

2018: 87,5 %

2019: 65 %

Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått
yrkesexamen har ökat

2018: 9 %

2019: 20 %

Hur gör vi?
Bland 2019-års studenter på Sjögrenska gymnasiets nationella program nådde 20 procent
yrkesexamen, men detta baseras på en mycket liten grupp elever, endast 5 studenter. Resterande 4
elever fick studiebevis varav 2 elever med 2500p respektive 2800p godkända betyg. 8 elever gick ut
åk 3 med gymnasieintyg då de var inskrivna på introduktionsprogram, varav 1 elev med 3000p
godkända betyg vilket motsvarar en yrkesexamen. En analys visar att frånvaro på grund av psykisk
ohälsa är en stor anledning till låga studieresultat, och inte akademiska svårigheter.
Under 2019 har förändringar skett i verksamheten gällande elevhälsoteamets organisation och
verksamhet, där rutiner har stärkts för att säkerställa snabba insatser för elever i behov av stöd,
gällande kunskapssvårigheter, mående och närvaroproblematik. Elevcoach arbetar fortsatt
uppsökande, närvarofrämjande med fokus på den psykosociala skolmiljön. En tydligare rutin för
frånvarokartläggning och närvaroarbete har implementerats för att säkerställa att en större andel elever
får möjlighet att tillgodogöra sig extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagogens uppdrag har
förändrats för att skapa mer tid för handledning av lärare, utredningar och pedagogiska kartläggningar
samt upprättande av åtgärdsprogram. Lärarna har genomgått fortbildning inom betyg och bedömning,
och arbetet med extra insatser för elever i behov av stöd har utvecklats under läsåret. Trygghet och
arbetsro är fortsatt ett utvecklingsområde som vi arbetar med.
Förändringar har skett i ledningens organisation då 150 procent skolledare har blivit rektor 100
procent och rekrytering genomfördes under hösten 2019. En ny ledningsgrupp har bildats tillsammans
med arbetslagsledare, specialpedagog och förstelärare för att stärka det pedagogiska arbetet.
Skolinspektions inspektion under 2019 gav Sjögrenska gymnasiet krav på åtgärder inom bland annat
ledning och organisation samt elevers tillgång till studiehandledning på modersmålet. Under året har
skolan arbetat med åtgärder kring kollegialt lärande, arbetssätt och att utveckla undervisningen så att
alla elever stimuleras att nå sina mål. Ärendet från Skolinspektionen har avslutats.

Hur blev det?
Andelen elever med examen eller studiebevis inom 3 respektive 4 år har ökat under 2019, gäller
flickor och pojkar. Pojkars resultat varit höga i jämförelse med andra kommuner och vissa år i paritet
med flickors resultat. Betygspoängen har minskat något under 2019, vilket inte är samma trend som
för riket men Knivstas resultat är både högre än rikets snitt och pendlingskommunernas resultat.
Sjögrenska gymnasiet bör fortsatt lägga fokus på åtgärder inom den psykosociala arbetsmiljön.
Kunskapsresultaten måste analyseras på individnivå då antalet individer som tar examen är få, detta
bör ske parallellt med analyser på strukturell nivå av skolans insatser för att alla eleverna ska uppnå
goda resultat.
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Vuxenutbildning inklusive SFI
Uppdraget
Skollagen 20 kap 2§ skriver att det övergripande målet för den kommunala vuxenutbildningen är att
vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och
sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga
utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De
som har fått minst utbildning ska prioriteras.
Kommunal vuxenutbildning skall erbjuda kommuninvånarna kompetensutveckling av hög kvalitet,
som utgår från individens förutsättningar och önskemål samt omvärldens behov. Verksamheten skall
präglas av flexibilitet och hög tillgänglighet. SFI vänder sig till personer som har utländsk bakgrund
och inte kan det svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare omfattar kurserna A-B-C-D och
genomförs med 15 timmar/ vecka.
I Knivsta kommun utförs kommunal vuxenutbildning på entreprenad. För att möta varje elevs behov
och förutsättningar avseende plats för genomförandet, tid, studietakt, längdinnehåll är eleverna själva
med och påverkar sin studietakt.

Var är vi?
Söktrycket till Vuxenutbildningen är fortsatt större än tillgången på platser. I dagsläget får endast de
som enligt rättighetslagstiftning får studera en studieplats. För Knivsta kommuns deltagare inom
vuxenutbildningen sker ingen egen brukarenkät eller effektstudier. Statistiken nedan innefattar
studerande i egen regi samt distansstudier hos upphandlad utbildningsanordnare, ej studerande i annan
kommun, då resultatet inte kan levereras.
Betygsresultatet inom vuxenutbildningen ökade mellan 2018 och 2019. SFI:s resultat ligger på en
konstant hög nivå på 100 procent som uppnår minst betyget E.

Andelen elever inom Vuxenutbildningen &
SFI som uppnår minst betyget E
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Kommunens egen statistik. Statistiken innefattar studerande i egen regi samt
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Omvärld: Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad58
En påtaglig förändring är också att den kommunala vuxenutbildningen har blivit alltmer upphandlad.
År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna inom kommunal vuxenutbildning hos en annan
anordnare än kommunen. Såväl Skolinspektionens erfarenheter som andra studier pekar på att
kommunernas uppföljning av vuxenutbildning, såväl i egen regi som på entreprenad, kan variera i
omfattning och kvalitet. Under 2020 planeras en upphandling av kommunal vuxenutbildning i Knivsta
kommun och Skolinspektionens studie är ett gott underlag för att se över modellen för uppföljning av
studerande och dess resultat.

Vart ska vi?
Nämndens mål för vuxenutbildning inklusive SFI:
Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet.
Resultatindikator

Utgångläge

Nuläge

Andelen elever inom Vuxenutbildningen som
uppnår minst betyget E har ökat

2018: 83,5 %

2019: 93 %

Andelen elever inom SFI som uppnår minst
betyget E har ökat

2017: 100 %

2018: 100 %

Hur gör vi?
Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har SFI vid analyser sett ett behov av att få tydligare
flöden genom kurserna. Därför har utbildningen under 2019 tagit fram tematiska femveckorsperioder.
Vilket innebär att de studerande har kursstart och intag var femte vecka. Samtidigt har lärarna arbetat
med pedagogiska planeringar vilket har ökat genomströmningen på SFI. För att öka kvaliteten i
vuxenutbildningen har rektor lyft arbetet med kompetensutveckling när det gäller digital kompetens
hos lärarna, och även initierat ett längre utvecklingsprojekt om språkdidaktik.
Under 2018 ingick Knivsta ett avtal med ReSam. ReSam (Upplandskommuner i samverkan) har en
samverkan som syftar till att erbjuda regionens vuxna medborgare ett relevant utbildningsutbud inom
hela vuxenutbildningen men framförallt gällande yrkesutbildning. Avtalet syftar även till att optimera
resursanvändningen, öka kostnadseffektiviteten samt möta regeringens krav på ökad regional
samverkan inom vuxenutbildningen. Detta samarbete kan ge Knivstas studerande högre kvalitet och
kommer förhoppningsvis också kunna ge bättre uppföljning av resultat och effektstudier.

Hur blev det?
Resultaten inom vuxenutbildningen har blivit bättre under 2019 och verksamheterna har vuxit.
Samtidigt har skolledningens struktur förändrats och det systematiska kvalitetsarbetet har tagit form.
Det är mycket som talar för att fler kommer att studera inom vuxenutbildningen framöver. Det ökade
antalet nyanlända talar också för ett fortsatt stort behov.59 Därför kommer behovet av samverkan inom
regionen vara av yttersta vikt liksom huvudmannens beredskap att bistå vid kommande upphandlingar
och avtalsskrivningar.
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/201
9/yrkesinriktad-kommunal-vuxenutbildning-pa-entreprenad/rapport-kommunal-yrkesinriktad-vuxenutbildningpa-entreprenad--slutversion.pdf
59
Skolverkets lägesbedömning 2017, wwww.skolverket.se
58
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SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
I kommunens riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering står att synpunkts- och
klagomålshanteringen främst syftar till att stärka kommunens roll som servicegivare gentemot
allmänheten samt att bidra till verksamhetsutveckling genom att förbättringsområden lyfts fram. Det
står vidare att klagomål alltid ska registreras inom två dagar och att registrator då ska skicka en
bekräftelse till klagomålslämnaren att ärendet har mottagits och tilldelats en handläggare.
Återkoppling ska alltid ske vid klagomål.
Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) ställs krav att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen. Detta har som syfte att stärka utbildningens kvalitetsarbete, skapa
inflytande och åtgärda eventuella brister och missförstånd. Nedan presenteras antalet diarieförda
synpunkter och klagomål under 2019.

Synpunkter/Klagomål 2019

Antal

Totalt

39

Anonyma

11

Med kontaktuppgifter

28

Svar finns diariefört

18

Svar ej diariefört

21

Förskola

17

Skola

7

Mat i förskola/skola

1

Förvaltning

1

Skolskjuts

6

Övrigt

7
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Handläggare
Ann Ohlsson Ax
administrativ chef

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-23

Diarienummer
UN-2020/149

Utbildningsnämnden

Läsårstider 2020/2021
UN-2020/149

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa läsårstider för läsåret 2020/2021 för Knivsta kommuns kommunala skolor och
förskolor enligt förvaltningens förslag.
Bakgrund
I förslaget till läsårstider för Knivstas kommunala skolor finns även planeringsdagar för
förskola och fritidshem inlagda. De sammanfaller med skolans studiedagar i början och slutet
av terminerna.
Förändringen jämfört med tidigare läsårstider är markerad med röd text.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Hans Åhnberg
utbildningschef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Läsårstiderna berör både elever och lärare.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Eleverna får förutom höstlov och sport-, påsk- och sommarlov även enstaka lovdagar
under läsåret.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
De enstaka lovdagarna kan innebära att en del av eleverna behöver placering på fritids
dessa dagar.
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

x

Förklara oavsett svar.
Det ges inte så mycket utrymme för alternativa datum eftersom läsårstiderna är en
gemensam fråga i hela länet och berör även skolskjutsorganisationen.

UN-2018/126

LÄSÅRSTIDER 2020/2021 för Knivstas kommunala skolor
Höstterminen 2020
Elever
2020-08-17‒2020-12-18 (84 d)

Lärare
2020-08-10‒2020-12-18 (93 d)

Lovdagar

Studiedagar
Må 2020-08-10‒Fre 2020-08-14
Fre 2019-09-25

Fre 2019-09-25
Må 2020-10-26
Ti 2020-10-27
On 2020-10-28
To 2020-10-29
Fre 2020-10-30

v. 44

Må 2020-10-26
Ti 2020-10-27
On 2020-10-28

Vårterminen 2021
Elever
2021-01-12‒2021-06-10 (94 d)

Lärare
2021-01-11‒2021-06-17 (101 d)

Lovdagar

Studiedagar
Ti 2021-01-11

Må 2021-02-22
Ti 2021-02-23
On 2021-02-24
To 2021-02-25
Fre 2021-02-26
Må 2021-03-29
Ti 2021-03-30
Ons 2021-03-31
To 2021-04-01

v. 8 Sportlov

v. 13 Påsklov

Fre 2021-04-30
Fre 2021-05-14

Elever 178 dagar

To 2021-06-10‒Fre 2021-06-11
Må 2021-06-14‒To 2021-06-17
Lärare 194 dagar

PLANERINGSDAGAR 2020/2021 för Knivstas kommunala
förskolor och fritidshem
Måndag 2020-08-10
Tisdag 2020-08-11
Måndag 2021-01-11
Torsdag 2021-06-11

Sida 1 av 2

Handläggare
Ann Ohlsson Ax
Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2020-04-23

Diarienummer
UN-2020/148

Utbildningsnämnden

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 2020
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet
- Förändringar har delvis gjorts vad det gäller delegat under rubriken F. 7 kap.
”Skolplikt och rätt till utbildning”, under rubriken 8 kap. ”Förskolan” samt under 14
kap. ”Fritidshemmet”
o Förändringar av delegat för 7.5 och 7.7–7.9
o Förändringar av delegat för F 8.5 och 8.6 samt F 14.2
- Ett tillägg till Delegationsordningen är I.1: ”Beslut i fråga om tillgång till omsorg för
barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Beslut om
att begära intyg.”
Bakgrund
Förändringarna under rubriken F. 7 kap är gjorda utifrån ett helhetsperspektiv för alla
grundskolor där Knivsta-elever finns. Delegationsansvar i 7.5 och 7.7–7.9 flyttas från rektor
till utbildningschef. Förändringarna under F 8.5 och 8.6 samt F 14.2 är gjorda för att förenkla
administrationen.
Tillägget av I. ”Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta” samt ”Föreskrift om omsorg för barn med
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet MSBFS 2020:3 och MSBFS 2020:4” är kopplad
till nuvarande läge med Corona-pandemin. Tillägget behövs för att hantera en eventuell
stängning av förskola och grundskola, då vårdnadshavare med samhällsviktig verksamhet
fortfarande har rätt till omsorg för sina barn.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
- Förslag till ny delegationsordning
Beslutet ska skickas till
Akten
Rektorer
Utbildningschef
Hans Åhnberg
Utbildningschef

Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Administrativ chef
Verksamhetschef elevhälsan

Sida 2 av 2

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet har ingen direkt påverkan på barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

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

Dnr UN-2020/148

Utbildningsnämndens
delegationsordning
Förslag 2020-04-23

1
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Innehållsförteckning ....................................................................................................................................................................................................................... 2
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Jäv .................................................................................................................................................................................................................................................. 5
Ersättare för delegat ..................................................................................................................................................................................................................... 6
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt........................................................................................................................................................... 6
Anmälan av beslut till nämnd ........................................................................................................................................................................................................ 6
Vidaredelegering ........................................................................................................................................................................................................................... 6
Delegater ........................................................................................................................................................................................................................................... 7
Förkortningar av lagar ....................................................................................................................................................................................................................... 7
A.

SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN ............................................................................................................................................................................. 8

B.

DOMSTOLSÄRENDEN ........................................................................................................................................................................................................ 9

C.

FÖRVALTNING .................................................................................................................................................................................................................... 9

D.

ALLMÄNNA ÄRENDEN...................................................................................................................................................................................................... 10
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Inledning
Delegering – allmänt
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och
anställda. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta
betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock
när som helst återkalla eller ändra en given delegation.
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större
betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att på så sätt uppnå
bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning och omfattning får till
exempel inte delegeras. Begränsning finns även när det gäller myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa
ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att
kontrollera eller begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning
eller samråd med någon annan innan beslut fattas.
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till
anställd tillsammans med förtroendevald, så kallad blandad delegering, är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma
enbart om nämnden tillåtit detta.
Beslutanderätt eller ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening.
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland
annat av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av
beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren
verkställighet från beslut i kommunallagens mening. Till exempel yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta självständiga bedömningar och
fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, till exempel
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut som upplevs felaktigt, till exempel begäran om en JOgranskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.
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Behörighet/fullmakt
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig
företrädare och firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler
finns inte för kommuner. Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt
arbetsgivarens vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt
respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt
kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med
firmateckningsrätt inom ett aktiebolag.
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande
att fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara
beställarombud vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden
av viss beskaffenhet
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka utbildningsnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I
vissa fall är ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut:
•
•
•

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

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

6

Delegater
• Budgetansvarig chef
•

Ekonomichef

•

Skolchef

•

Rektor förskola

•

Rektor skola

•

Verksamhetschef förskola

•

Verksamhetschef grundskola

•

Verksamhetschef särskola

•

Verksamhetschef elevhälsan

•

Skolskjutssamordnare

•

Administrativ chef

•

Upphandlingsstrateg

•

Utbildningschef

•

Utbildningsnämndens (UN:s) ordförande

•

Utbildningsnämndens (UN:s) sekreterare

•

Utbildningsnämndens (UN:s) vice ordförande

•

Administrativ personal med ansvar för ”utökad tid”

Förkortningar av lagar
FL
Förvaltningslagen (1986:223)
KL
Kommunallagen (2017:725)
OSL
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SL
Skollagen (2010:800)
TF
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
LOU
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
7

A. SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN
A.1
Myndighetsprövning av begäran om utlämnande av
allmänna handlingar
A.2
Uppställa förbehåll vid utlämnande av allmän handling hos
utbildningsnämnden
A.3
Beslut i fråga om att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte
A.4
Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare som är anställd inom elevhälsans
medicinska verksamhet
A.5
Beslut att inte lämna ut sekretessbelagd handling i som begärts ut av annan
myndighet, hälso- och sjukvård i enlighet med de syften som nämns i lagen

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

TF 2 kap. 14 §
OSL 6 kap. 2–3 §§ -

Utbildningschef

OSL 10 kap. 14 §

Utbildningschef
Utbildningschef

OSL 25 kap. 7 §

Utbildningschef

OSL 10 kap. 16-26 §§ OSL 25 kap. 12 §

Verksamhetschef elevhälsan
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B. DOMSTOLSÄRENDEN
B.1
Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra
myndigheter och vid förrättningar
B.2
Omprövning och lämnande av upplysningar med anledning av
överklagande över delegatens beslut
B.3
Beslut i fråga om överklagande inkommit inom besvärstiden samt avvisande
av för sent inkommet överklagande.
B.4
Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagade beslut
B.5
Beslut i fråga om att överklaga dom i förvaltningsdomstol
B.6
Begäran om inhibition vid överklagande till domstol

Utbildningschef
UN:s ordförande
FL 27 §

Delegat i det överprövade beslutet

FL 24 §

UN:s nämndsekreterare
Utbildningschef

FL 22 §

Utbildningschef

FL 29 §

Utbildningschef

KL 6 kap 39 §

UN:s ordförande
Vid dennes förfall:
UN:s vice ordförande
Utbildningschef

(OBS! Begäran om inhibition skall ske i samband med överklagande).

C. FÖRVALTNING
C.1
Beslut i fråga om ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas
C.2
Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige
C.3
Yttrande till Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och
elevombudet avseende elevärenden

Utbildningschef
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D. ALLMÄNNA ÄRENDEN
D.1
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ledamöter
D.2
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ordförande
D.3
Beslut i fråga om deltagande i och rätt till ersättning enligt ERS för förrättning
D.4
Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kronor
D.5
Kassation och försäljning av lös egendom intill ett värde av två basbelopp
D.6
Beslut i fråga om att utse behörighets- och mottagnings- och
granskningsattestanter (enligt Knivsta kommuns reglemente för kontroll av
ekonomiska transaktioner, attestreglemente)
D.7
Skadestånd upp till ett halvt prisbasbelopp
D.8
Beslut i fråga om att ingå avtal avseende samarbete med extern part under
förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat
UN:s ordförande
UN:s vice ordförande
UN:s ordförande
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Ekonomichef
Utbildningschef
Utbildningschef
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E. INKÖP OCH UPPHANDLING
E.1
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor
och tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av
större vikt.

LOU

-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Ej delegerat. Beslut fattas
av utbildningsnämnden.

-

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

Budgetansvarig chef

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

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

-

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

LOU

Budgetansvarig chef
Budgetansvarig chef

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

LOU

Utbildningschef

E.4
Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral.
E.5
Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt.

LOU

Upphandlingsstrateg

LOU

Budgetansvarig chef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

2 kap. 19 §

Rektor förskola
och
Rektor skola

5 kap. 17 §

Rektor

5 kap. 19 §

Rektor

6 kap. 8 §
(samt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen
(2008:567))
6 kap. 10 § första stycket

Rektor förskola
och
Rektor skola
Rektor förskola
och
Rektor skola

6 kap. 10 § tredje stycket

Verksamhetschef förskola

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
2.1
Beslut i fråga om att en person som saknar lärarlegitimation och behörighet
ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader
5 kap. Trygghet och studiero
5.1
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna.
5.2
Avstängning av elev från praktik.
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
6.1
Upprätta likabehandlingsplan
6.2
Skyldighet att anmäla till huvudmannen. Utreda omständigheter kring uppgivna
kränkningar och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
6.3
Utse vem som från verksamheten pedagogisk omsorg ska motta anmälningar
om att barn blivit utsatt för kränkande behandling.
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LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

7.1
Mottagande i grundsärskolan.
7.2
Besluta att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans målgrupp.
7.3
Mottagande på försök i grundskola eller grundsärskola.
7.4
Integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola.

7 kap. 5 §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 5 b §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 8 §

Verksamhetschef särskola

7 kap. 9 §

Rektor skola och
Verksamhetschef särskola i
förening

7.5
Prövning av om ett barn ska börja fullgöra skolplikten först höstterminen det
kalenderår då barnet fyller sju år.
7.6
Tidigare skolstart
7.7
Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.
7.8
Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten.
7.9
Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens
upphörande.
7.10
Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens
upphörande, för särskolans elever.

7 kap. 10 §

Utbildningschef

7 kap. 11§

Rektor skola

7 kap. 13 §

Utbildningschef

7 kap. 14 §

Utbildningschef

7 kap. 15 §

Utbildningschef

7 kap. 15 §

Verksamhetschef särskola

F. SKOLLAGEN
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

8 kap. 5 §

Rektor förskola

8 kap. 5 §

Administrativ chef

8 kap. 6 §

Administrativ chef

8 kap 6 §

Administrativ chef

8 kap. 7 §,
14 § andra stycket

Administrativ personal med
ansvar för ”utökad tid”

8 kap. 7 §,
14 § andra stycket

Administrativ personal med
ansvar för ”utökad tid”

8 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

8 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

8 kap. 17 §

Verksamhetschef elevhälsan

8 kap. Förskolan
8.1
Erbjudande av förskola om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.
8.2
Erbjudande av förskola på obekväm tid i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.
8.3
Beslut i fråga om undantag från 15-timmarsregeln vid föräldraledighet –
kommunal förskola
8.4
Beslut i fråga om undantag från 15-timmarsregeln vid föräldraledighet –
fristående förskola
8.5
Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – kommunal förskola
8.6
Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – fristående förskola
8.7
Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns förskola.
8.8
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Knivsta
kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl att gå i den kommunens förskola.
8.9
Fatta beslut om att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns
förskola, om barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om
bidraget lämnas.
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8.10
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskola.

8 kap. 22 §

Administrativ chef

8.11
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskola för barn som har ett
omfattande behov av särskilt stöd– tilläggsbelopp
8.12
Upphörande av plats på förskola på grund av obetalda avgifter.

8 kap. 23 §

Verksamhetschef elevhälsan
Utbildningschef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

9 kap. 13 § första stycket

Rektor skola

9 kap. 13 § första stycket

Administrativ chef

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

Rektor skola

9 kap. 16 § andra stycket andra meningen

Administrativ chef

9 kap. 16 § andra stycket tredje meningen

Verksamhetschef elevhälsan

9 kap. 19 §

Verksamhetschef elevhälsan

9 kap. Förskoleklassen
9.1
Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns
förskoleklass.
9.2
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Knivsta
kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl att gå i den kommunens förskoleklass.
9.3
Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att
eleven ska gå.
9.4
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för barn som
Knivsta kommun har mottagit i sin förskoleklass på frivillig grund ska
bestämmas efter andra grunder än de som den andra kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna förskoleklassen.
9.5
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns förskoleklass, om eleven
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas.
9.6
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass – tilläggsbelopp
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

10 kap. 25 §

Rektor skola

10 kap. 25 §

Administrativ chef

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

Rektor skola

10 kap. 30 § andra stycket punkten 2

Rektor skola

10 kap. 32 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. 32 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. 33 §

Skolskjutssamordnare

10 kap. Grundskolan
10.1
Ta emot en elev från en annan kommun, om eleven med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Knivsta kommuns
grundskola.
10.2
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Knivsta
kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att gå i den kommunens grundskola.
10.3
Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att
eleven ska gå.
10.4
Omplacering av elev om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero.
10.5
Beslut i fråga om beviljande av skolskjuts i de fall beviljandet har skett med
hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
10.6
Beslut i fråga om avslag på ansökan om skolskjuts i de fall avslaget har skett
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon
annan särskild omständighet.
10.7
Beslut i fråga om att bevilja skolskjuts för en elev som med hänsyn till
personliga förhållanden går i en annan kommuns
grundskola och som på grund av skolgången måste övernatta i
den kommunen.
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10.8
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns grundskola, om eleven
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas.
10.9
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola – tilläggsbelopp

10 kap. 34 § andra stycket tredje
meningen

Verksamhetschef elevhälsan

10 kap. 37 §

Verksamhetschef elevhälsan

11 kap. 36 §

Verksamhetschef elevhälsan

11 kap. 8 §

Rektor skola

11 kap. Grundsärskolan
11.1
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundsärskola – tilläggsbelopp
11.2
Beslut i fråga om en elev som tas emot i grundsärskola ska läsa ämnen eller
ämnesområden
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

14 kap. 5 §

Administrativ chef

14 kap. 6 §

Administrativ personal med
ansvar för ”utökad tid”

14 kap. 7 §

Rektor skola

14 kap. 14 § andra stycket andra
meningen

Verksamhetschef elevhälsan

14 kap. 15 §

Verksamhetschef elevhälsan

14 kap. Fritidshemmet
14.1
Erbjuda utbildning i fritidshemmet om eleven har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt.
14.2
Erbjuda utbildning i fritidshem om eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.
14.3
Erbjuda fritidshem från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år om
eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant
särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.
14.4
Inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns fritidshem, om eleven
har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas.
14.5
Lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem – tilläggsbelopp
14.6
Upphörande av plats på fritidshem på grund av obetalda avgifter.

Utbildningschef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

15 kap. 32 §

Administrativ chef

16 kap. 48 §

Administrativ chef

16 kap. 51 § första stycket

Administrativ chef

16 kap. 52 §

Administrativ chef

17 kap. 5 §

Rektor skola

17 kap. 6 §

Rektor skola

17 kap. 7 §

Rektor skola

17 kap. 11 § andra stycket

Rektor skola

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
15.1
Lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola som behöver inackordering
på grund av skolgången.
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
16.1
Avge yttrande till annan kommun där en elev från Knivsta kommun har ansökt
om plats vid nationellt program.
16.2
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som den
kommunen har mottagit på ett nationellt program ska bestämmas till ett annat
belopp än den kommunens självkostnad för utbildningen.
16.3
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett nationellt program vid en fristående
gymnasieskola – tilläggsbelopp.
17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan
17.1
Förlänga preparandutbildning till två år.
17.2
Minska omfattningen från heltidsstudier för en elevs utbildning på
introduktionsprogram.
17.3
Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram
17.4
Ta emot ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram till
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.
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17.5
Pröva om elev från grundsärskolan ska erbjudas yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ.
17.6
Ta emot behöriga sökande som inte hör hemma i Knivsta kommun eller
samverkansområdet för utbildningen till programinriktat val eller
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever.
17.7
Ta emot ungdomar från andra kommuner till preparandutbildning,
yrkesintroduktion och programinriktat val som inte har utformats för en grupp
elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion.
17.8
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som
Knivsta kommun har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett
annat belopp än vad hemkommunen själv har för sådan utbildning.
17.9
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som den
kommunen har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett annat
belopp än vad Knivsta kommun själv har för sådan utbildning.
17.10
Komma överens med fristående huvudman om bidrag som ska betalas för en
elev som mottagits till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion.
17.11
Lämna bidrag till huvudman för elev på preparandutbildning vid en fristående
gymnasieskola – tilläggsbelopp.
17.12
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett programinriktat individuellt val vid
en fristående gymnasieskola – tilläggsbelopp.

17 kap. 16 §

Verksamhetschef särskola

17 kap. 19 §

Rektor skola

17 kap. 21 §

Rektor skola

17 kap. 22 §

Administrativ chef

17 kap. 22 §

Administrativ chef

17 kap. 29 §

Administrativ chef

17 kap. 31 §

Administrativ chef

17 kap. 36 §

Administrativ chef
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

18 kap 5 §
18 kap 7 §

Verksamhetschef särskola
Verksamhetschef särskola

19 kap. 13 §

Verksamhetschef särskola

19 kap. 22 § första stycket

Administrativ chef

19 kap. 45-46 §

Verksamhetschef elevhälsan

19 kap. 47 §

Verksamhetschef elevhälsan

18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
18.1 Pröva frågan om sökande tillhör målgruppen
18.2 Besluta att eleven inte tillhör målgruppen
19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan
19.1
Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Knivsta
kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att gå i den kommunens gymnasiesärskola.
19.2
Tillämpa interkommunal ersättning avseende särskolan.
19.3
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – grundbelopp.
19.4
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – tilläggsbelopp.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

20 kap. 7 § andra stycket

Rektor skola

20 kap. 9 § andra stycket

Rektor skola

20 kap. 9 § tredje stycket

Rektor skola

20 kap. 13 §

Rektor skola

20 kap. 14 §

Rektor skola

20 kap. 21 §

Rektor skola

20 kap. 22 §

Rektor skola

20 kap. 23 §

Rektor skola

20 kap 33 §

Rektor skola

20 kap. Kommunal vuxenutbildning
20.1
Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kommunens anskaffningskostnad.
20.2
Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra.
20.3
Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning som har upphört.
20.4
Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på grundläggande nivå.
20.5
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun ansökt
om vuxenutbildning på grundläggande nivå.
20.6
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun ansökt
om vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.7
Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.8
Besluta att anta en sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå.
20.9
Besluta om en person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

21 kap. 6 §

Rektor skola

21 kap. 7 § första stycket

Rektor skola

21 kap. 7 § andra stycket

Rektor skola

21 kap. 7 § tredje stycket

Rektor skola

21 kap. 9 § andra stycket

Rektor skola

21 kap. 9 § tredje stycket

Rektor skola

21 kap. Särskild utbildning för vuxna
21.1
Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kommunens
anskaffningskostnad.
21.2
Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från Knivsta kommun
ansökt om särskild utbildning för vuxna.
21.3
Besluta att ta emot en sökande till särskild utbildning för vuxna.
21.4
Besluta att anta en sökande till särskild utbildning för vuxna
21.5
Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra.
21.6
Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning som har upphört.
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F. SKOLLAGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

23 kap. 1 §

Skolchef

24 kap. 23 §

Utbildningschef

24 kap. 24 §

Utbildningschef

25 kap. 13 §

Verksamhetschef elevhälsan

23 kap. Entreprenad och samverkan
23.1
Sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter
inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (entreprenad).
24 kap. Särskilda utbildningsformer
24.1
Besluta att skolpliktigt barn har rätt att fullfölja skolplikten på annat sätt.
24.2
Återkallande av medgivande att fullfölja skolplikten på annat sätt.
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
25.1
Lämna bidrag till huvudman för fristående pedagogisk omsorg –
tilläggsbelopp.
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G. SKOLFÖRORDNINGEN

LAGRUM el annan bestämmelse
Kommentarer

Delegat

9 kap. 4 §

Verksamhetschef grundskola

9 kap. 5 §

Rektor skola

9 kap. Grundskolan
G.9.1
Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.
G.9.2
Besluta om vilka språkval som ska erbjudas.

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

I.

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

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

Utbildningschef

14 §
MSBFS 2020:3 och MSBFS 2020:4

Administrativ chef
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Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-04-07-2020-05-04
Färdigst/exp-datum
Dokumentnr.
2020-05-04 UN-2020/153-2
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