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Margarethaskolans förskola 
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föregående år - lärdomar efter pandemin 
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10. Nationella prov och betyg VT  
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13. Anmälan av delegationsbeslut 
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08-23 

Förteckning över skolskjutsbeslut 2022-05-31-2022-07-
31 
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
2022-07-08 

Diarienummer 
UN-2022/157 

   

 

Utbildningsnämnden 

Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, 
Cedergrenska 

 

Förslag till beslut 

Cedergrenska meddelas godkännande för att bedriva fristående verksamhet – förskola i 
Knivsta kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Cedergrenska bedriver utbildning av för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala 
utbildningar. Cedergrenskas förskolor finns i Mälardalsregionen. 

 

Bakgrund 

Margarethaskolans förskola bedriver sedan lång tid tillbaka förskoleverksamhet i Knivsta 
kommun. Cedergrenska planerar att ta över verksamheten. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

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

 

Barnkonsekvensanalys 

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

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-07-05 

Ansökan med bilagor 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Cedergrenska 
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Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet leder inte till någon konkret förändring i vardagen för barnen på förskolan. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

En bedömning har gjorts att detta inte kommer att påverka barn negativt. Se bilagor.  

 

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  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Margarethaskolans förskola (Cedegrenska) insänt Kommentar

1 Bolagsordningen/stiftelseurkunden/föreningsstadgarna eller motsvarande Kompletteras i aug. inkom 20220810

2 Registreringsbevis från Bolagsverket eller ett personbevis ja

3 F-skattsedel med arbetsgivarregistrering  Kompletteras så fort den kommit. inkom 20220810

4 Verksamhetsplan som beskriver hur verksamheten ska bedrivas (samt tydliggör kopplingen till skollagen, läroplan etc.) ja Ersätts Tyra?

Pedagogisk inriktning (om någon specifik) ja

Mål och värderingar ja

Rutiner för barninflytande ja

Rutiner för föräldrainflytande/samverkan inkl. utvecklingssamtal ja

Rutiner avseende modersmålsstöd ja

Klagomålsrutiner ja

Barngrupper och miljö ja

Plan avseende kränkande behandling

Bifogat är den mall som vi arbetar efter på våra 
förskolor. Jag kommer göra en ny plan i aug 
tillsammans med personalen på förskolan. 

Komplettera när den är gjord för 
Margarethaskolans förskola, inkom 20220823

Plan för arbete gällande barn i behov av särskilt stöd ja

Rutiner kring ensamarbete
Tydligare beskrivet nu. Se bilaga.

5 Förskolechefens/pedagogisk ledare/personalens utbildning och registerutdrag

Jag skickar mitt registerutdrag på posten till dig.

inkom 20220823

6 Redogörelse av öppettider och omfattning ja, men fel tider (6:30-18:30) Korrigerat.Se bilaga. Inte korrigerat i dokumentet, men jag gör det nu.

7 Redogörelse för förskolans organisation inkl. personalens fortbildning. ja (i 4)

8 Huvudmannens rutiner för systematiskt kvalitetsarbete (rutiner för planering, uppföljning och dokumentation) ja, men …

Vad blir SE för Margarethaskolan? Förskolan nämns 
endast på ett ställe, möjligen underförstått på 
några andra hålll i dokumentet. Komplettera!

9 Beskrivning av lokaler och miljö inklusive hyreskontrakt/bygglov

delvis, saknas hyreskontrakt/bygglov Hyreskontraktet 
skrivs på imorgon. Skickar det till dig efter det. 

inkom 20220823

10 Anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

 Se bilaga. Vi ska enligt samtal ”bara” byta ägare. Görs 
när alla avtal är påskrivna. Avtalen med 
föräldraföreningen ska skrivas på i början av juli. 

11 Intyg från räddningstjänsten ja

12 Tagit del av anmälningsplikten enl. socialtjänstlagen (14 kap 1 § Socialtjänstlagen) ja

13 Tagit del av tystnadsplikten (9 kap 14 § Skollagen) ja

14 Intyg från KFM om att inga oreglerade skulder finns 

Margarethaskolan AB är ett nystartat bolag och inga 
skulder finns att visa. Då behövs information från KFM om det. Inkommit 

20220815

15 Registering/anmälan avseende hantering av livsmedel ja ( se dokument)

16 Ekonomisk plan  Se bilaga. 

ansökan saknas bankgiro/plusgiro inkom 20220810
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  Bolagsordning för CEDERGRENSKA AB (PUBL) 

Org.nr 559144-0697 

Antagen på bolagsstämma den 14 april 2021. 

1. Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Cedergrenska AB (publ). Bolaget är publikt 

2. Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län. Bolagsstämman får även hållas i 
Täby, Stockholms län. 

3. Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag [bedriva fristående 
(friskola) skol- och förskoleverksamhet, övrig utbildningsverksamhet samt därmed förenlig 
verksamhet]. 

4. Aktiekapital 

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  

5. Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 stycken och högst 36 000 000 stycken. 

6. Styrelse och revisorer 

Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen väljs årligen 
på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 

7. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utses minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleant(er) eller 
ett registrerat revisionsbolag. 

8. Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska 
annonseras i Svenska Dagbladet. För att delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig 
hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler 
antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke. 
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9. Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 juli –30 juni. 

10. Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt 4 kap. lag (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

11. Årsstämma 

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På 
årsstämman ska följande ärenden förekomma: 

1. val av ordförande vid stämman; 

2. upprättande och godkännande av röstlängd; 

3. godkännande av dagordning; 

4. val av en eller två justeringsmän; 

5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i 
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 

7. beslut om:   

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande 
fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; och 

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande 
direktör; 

8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 

9. fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och, i 
förekommande fall revisorssuppleanter; 

10. val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; och 

11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

_______________________ 
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851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket.se

Registreringsdatum
2022-05-10

Ärendenummer
246613/2022
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Yvonne Regnér

Företagsnamn: Margarethaskolan AB
Organisationsnummer: 559326-3634
Ärendenummer: 246613/2022
Ärendet registrerades: 2022-05-10, kl. 15.49

Vi har registrerat följande ärende

Bolagsverket har registrerat detta ärende om  
- e-postadress  
- företrädare/firmateckning 
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* Skatteverket Registerutdrag

205 30 MALMÖ

0771-567567

Datum
2022-08-09 559326-3634

Margarethaskolan AB
c/o CEDERGRENSKA TORNET AB
KUNGSVÄGEN 2
182 79 STOCKSUND

Organisationsummer

Registreringar avseende skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering
Skatteform Godkänd för F-skatt fr.o.m. 2022-07-20

Registrerad för moms 
Vid framtidsdatum, se sid 2

Nej Momsreg.nr/VAT-nr

Avgiftsskyldig som arbetsgivare 
Vid framtidsdatum, se sid 2 Fr.o.m. 2022-08-01

Arbetsgivardeklaration lämnas Den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång

Grunduppgifter avseende verksamhet, räkenskapsår och bokslut
Grundskoleutbildning och förskoleklassHuvudsaklig verksamhet

SNI-koder 85.201

Räkenskapsår och 
bokslutsdatum

Avslutdatum för innevarande räkenskapsår

2023-06-30
Bokslutsdatum

30 juni

49 ÖVRIGA AKTIEBOLAGJuridisk form

Kontaktuppgifter
Postadress
c/o CEDERGRENSKA TORNET AB
KUNGSVÄGEN 2
182 79 STOCKSUND
Särskild skatteadress (används vid utskick av bl.a. moms- och arbetsgivardeklarationer från Skatteverket)

Särskild besöksadress

Telefon

070-4332735



 § 66 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska - UN-2022/157-1 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska : Bilaga 3 Registerutdrag-Skatteverket

2 (2)

SK
V

46
21

15
sv

00
04

Vad innehåller registerutdraget?
Registerutdraget visar bl. a. information om gällande registreringar avseende: 

 • Skatteform (t. ex. godkänd för F-skatt) 
 • Momsregistrering 
 • Arbetsgivarregistrering 
Det visar inte registreringar avseende punktskatt, kassaregister eller deklarationsombud. 

Framtidsdatum 
Om registrering som arbetsgivare, och/eller registrering för moms, begärts från och med  
ett datum längre fram i tiden så visas de registreringarna inte på registerutdraget. Ett nytt  
registerutdrag där registreringarna visas kommer att sändas ut automatiskt när datumet  
för registreringarna infaller.   
 
Registerutdragets giltighet 
Utdraget gäller tillsvidare och ett nytt skickas inte ut förrän någon registrering tillkommer,  
ändras eller avslutas. Det går när som helst att begära att få ett nytt registerutdrag utsänt.  
På Mina sidor på skatteverket.se syns registerutdraget direkt och där finns en PDF som  
kan laddas ner och skrivas ut. Registerutdrag går även att beställa via Beställningstjänsten  
på skatteverket.se eller genom att ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567.  
Utdraget är gratis.

Ändring av registrerade uppgifter som visas på utdraget
Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska ni anmäla det till Skatteverket  
inom två veckor efter ändringen sker. Behörig företrädare med e-legitimation kan med fördel  
göra en ändrings- eller avregistreringsanmälan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se.  
Är det inte möjligt går det också att använda blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639) som finns  
att ladda ner på skatteverket.se. Det kostar inget att ändra eller avsluta registrerade uppgifter hos  
Skatteverket.

Lämna moms- och arbetsgivardeklaration elektroniskt
Det är enkelt och smidigt att lämna moms- och arbetsgivardeklaration elektroniskt via 
e-tjänsterna Lämna momsdeklaration respektive Lämna arbetsgivardeklaration. Läs  
mer om e-tjänsterna på skatteverket.se.

Avdragsrätt för ingående moms
Om företaget bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet har företaget endast  
avdragsrätt för ingående moms för inköp tillhörande den momspliktiga verksamheten.

Ändring av postadress
Ändrar ni postadress måste ni anmäla det till Bolagsverket. Det räcker alltså inte att bara ändra 
adressen hos Skatteverket eller hos adressandring.se. Anmäl ny adress i Bolagsverkets e-tjänst 
på verksamt.se. Det kostar inget att ändra postadress hos Bolagsverket. Ändring av övriga 
adresser som framgår av detta registerutdrag, se ”Ändring av uppgifter som visas på utdraget” 
som finns ovan. 

Vill ni slippa pappersutskick?
Om ni skaffar en säker digital brevlåda kan ni få post från Skatteverket och andra myndigheter 
digitalt. Posten samlas i en säker digital brevlåda och behörig person öppnar och läser den 
enkelt med hjälp av en e-legitimation. Tjänsten är gratis och ni anmäler er på  
minameddelanden.se.

Ändring av ”Beslut om debiterad preliminärskatt”
Om er verksamhets överskott ändras ska ni skicka in en preliminär inkomstdeklaration. 
Detsamma gäller om ni avslutar verksamheten. Använd med fördel e-tjänsten Preliminär 
inkomstdeklaration, som finns på skatteverket.se. Är det inte möjligt kan ni använda blanketten 
Preliminär inkomstdeklaration 2 (SKV 4313). Blanketten finns att ladda ner på skatteverket.se.
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Likabehandlingsplan  
Verksamhet 

Förskolans namn:  
Margarethaskolans förskola 
 

 

Planen är giltig ett år och gäller under nedanstående period 
Datum : 15/8 2022 – 14/8 2023 
 
 
När det gäller aktiva åtgärder mot diskriminering genomförs fortlöpande undersökning, åtgärder, 
uppföljning och utvärdering. Se under rubriken ”Förebyggande del” nedan.  

 

 

Främjande del 
”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i 
verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas 
ålder och till den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling, Skolverket) 

Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och 
trygghet 

 
Kön: att någon är kvinna eller man 
Främjande åtgärder:  
Margarethaskolans förskola arbetar aktivt för att traditionella könsmönster ska brytas. Pedagogerna har 
diskussionssamlingar med de äldsta barnen där de diskuterar olika könsmönster och värderingar.  
När böcker lånas gör pedagogerna ett medvetet val där de väljer könsneutrala böcker samt böcker som tar 
hänsyn till jämställdhet mellan könen.  
På avdelningarna finns kreativt lekmaterial som inte är ”färdiga” eller könsstereotypa. Avdelningarna 
erbjuder alla typer av leksaker/utklädningskläder men observerar leken och ser till att ibland styra 
aktiviteterna så att alla barn möter allt material.  
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man 
eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön 
Främjande åtgärder:    
Förskolan har ett medvetet förhållningssätt kring att stödja barnets identitetsskapande. Förskolan använder 
sig bland annat av normkritiska frågor för att genom samtal kunna belysa värdet av olikheter och allas rätt 
att vara den de själva vill.   
 
 
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 
Främjande åtgärder: 
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Margarethaskolans förskola har under senaste läsåret arbetet aktivt med etnisk tillhörighet i sitt projekt. 
Avdelningarna har i projekten rest runt i världen och upptäckt olikheter och likheter med andra länders 
traditioner, kultur och språk. Vårdnadshavare har bjudits in i olika delar av projektet för att kunna stötta 
pedagogerna i arbetet.  
 
Religion eller annan trosuppfattning: religion eller en annan trosuppfattning, exempelvis 
muslimer, kristna, buddister och ateister 

Främjande åtgärder: 
Genom att besöka olika länder i projektet har detta även skapat förutsättningar för samtal kring världens 
olika religioner. Förskolan gör ingen skillnad i olika kulturers värde och arbetar aktivt med att lyfta in 
traditioner i verksamheten som inte bara härstammar från den kristna tron.  
 
Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå 
Främjande åtgärder:  
Vi utformar vår miljö så att alla barn kan vara kompetenta. I utformningen av vår miljö har vi alltid 
funktionsnedsättningar i fokus då alla barn gynnas av en tydlig, framkomlig och tillgänglig miljö. Vi använder 
till exempel tecken som stöd i alla sammanhang oavsett om det finns ett uttryckt behov eller ej.  
 
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 
 
Främjande åtgärder:  
I arbetet med identitetsskapande, olikheter/likheter och alla barns lika värde gör pedagogerna medvetna val 
för att synliggöra att vi även kan ha olika sexuella läggningar. En familj kan se ut på många olika sätt. När 
pedagogerna lånar böcker görs det med dessa glasögon.  
 
Ålder: Vi vill att verksamheten ska utgå ifrån barnets förutsättningar, behov och intressen oavsett 
ålder. 
 
Främjande åtgärder:  
I Reggio Emilia filosofin är miljön en kollega, benämnd som ”den tredje pedagogen” vilket betyder att den 
ska vara så tydlig och tillåtande att den gör våra barn kompetenta. Miljön är föränderlig utifrån behov och 
intressen vi ser i barngruppen men det ska samtidigt vara konstant och igenkännande så att barnen känner 
sig trygga i den. Det är pedagogerna tillsammans med barnens om utformar och utvecklar miljön.  
 
 

 

Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling 

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionsnedsättning, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat 
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
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Bristande tillgänglighet: att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana 
åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar 
situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på 
tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till ekonomiska och praktiska 
förutsättningar, andra omständigheter av betydelse. 
 
Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
 
Kränkande behandling kan till exempel vara 
- om någon skickar elaka mail eller sms,  
- om någon upprepade gånger blir retad för något 
- om någon inte får vara med de andra 
- våld, som slag, sparkar, knuffar och hot  
Om kränkningar sker flera gånger brukar det ibland beskrivas som mobbning. 

 

Förebyggande del 

”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och 
utgår från identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till 
barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” ( Allmänna råd 
för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket) 

Kartläggning - tillvägagångssätt och resultat 
 
I förskolan använder vi oss av trygghetspromenader och med de äldsta barnen har vi även 
diskussionsgrupper samt intervjuer för att identifiera eventuella risker. Vid samtalen med VH finns 
även trygghet med som en frågeställning.  
 
Vid senaste trygghetspromenaden identifierades två områden där tryggheten påverkades.  

1. Skötbord: Vid skötbordet har vi satt upp ett draperi då en risk vi såg var exponering vid 
blöjbyte då skötbordet finns i ett rum med toaletter och handfat och där det rör sig många barn 
och pedagoger. Risken är minimerad genom att ett draperi nu finns som möjliggör 
avskärmning.  

2. Toalett/skötrum: Barn som sitter på potta gör så i ett stort rum där andra barn och flera 
pedagoger rör sig. Även här kommer ett draperi att sättas upp så att den som sitter på potta 
kan dra för om hen vill.  

3. Rum utan fönster in mot avdelning: i stort sett alla rum på avdelningen har stora fönster mot 
torget så att barnen kan stänga dörren om sig men ändå vara fullt synliga för pedagogerna. Ett 
av rummen saknar fönster in mot avdelning vilket skulle kunna öka risken för att kränkningar 
sker i ögonblick där pedagogen inte är precis bredvid. Detta rum har därför dörren alltid öppen 
så att barnen kan vara självständiga samtidigt som den identifierade riskfaktorn minskas.  
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Åtgärdande del 

Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka och dokumentera 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 

Upptäcka: 
Upptäcka: Upptäcka och anmäla 

Alla medarbetare har ansvar för alla barn och har skyldighet att vara uppmärksamma på vad som sker i 
barngruppen. Både barn och personal måste följa de angivna lagarna samt skolans regler. Den som ser att 
kränkningar förekommer har en skyldighet att motverka kränkningen. Den som ser, men inget gör, är 
medskyldig till kränkningen. Inte heller ”skojbråk” är tillåtet på vår förskola. Både och barn kan göra sig 
skyldiga till kränkande behandling och trakasserier. 
Redan vid misstanke om att kränkning förekommer ska en kartläggning av situationen påbörjas utifrån 
skolans handlingsplan. Ansvarig pedagog till det utsatta barnet är ansvarig för att detta arbete påbörjas, 
genom att informera rektor och övriga pedagoger som berörs. Vi fördömer handlingen men inte människan. 
Det innebär att vi arbetar på två fronter med den som kränker; har ett fast och bestämt förhållningssätt, 
sätter stopp, visar på konsekvenser och ger möjligheter att ställa allt till rätta. Samtidigt erbjuder vi den som 
kränker redskap att välja ett nytt beteende, få stöd och mogna. 
 
Dokumentera: 

• Ansvarig pedagog informerar Platschef som rapporterar händelsen till Rektor som informerar 
vidare till Skolchef/huvudman  

• Ansvarig pedagog dokumenterar händelsen genom en Incidentrapport.  Kontaktar berörda 
vårdnadshavare och bokar skyndsamt tid för samtal. 

• Rektor/Platschef följer upp det inträffade med berörda vårdnadshavare samt har en fortsatt 
dialog samt följer upp vilka åtgärder berörd avdelning vidtar 

  
 

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av åtgärder om barn i 
samband med verksamheten känner sig kränkt av andra barn 

Personal som blir vittne till diskriminering/kränkande behandling ingriper genast genom att 
avbryta handlingen. 
Följande åtgärdstrappa används också om förskolan på annat sätt får reda på att ett barn känner 
sig utsatt av andra barn: 
 
1) Rektor anmäler inom 24 timmar till huvudmannen samt ansvarar för att utredning påbörjas. 
 
2) Inblandade barns vårdnadshavare kontaktas. 
 
3) Enskilda samtal med inblandade barn. 
 
4) Åtgärder vidtas vid behov. Kan exempelvis vara ökad vuxentäthet i vissa situationer eller lokaler. 
 
5) Uppföljning dagligen med utsatt barn för att försäkra oss om att barnet känner sig tryggt i 
förskolan. 
  
Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder. 
Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder. 
Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget. 



 § 66 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska - UN-2022/157-1 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska : Bilaga 4 Likabehandlingsplan 2022-2023

  
 

 

Rutiner för anmälan, utredning och utvärdering av åtgärder om 
barn/elev i samband med verksamheten känner sig 

diskriminerad/kränkt av vuxen 
1) Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att utredning påbörjas samma 
dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare samma dag.  
 
2) Enskilda samtal med de inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte får förekomma 
samt följderna om beteendet fortsätter.  
 
3) Om barn känner sig kränkt av rektor ansvarar skolchef för utredningen. 
 
4) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. Huvudmannens HR-avdelning kan behöva 
kopplas in. 
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Likabehandlingsplan  
Verksamhet 

Förskolans namn:  
 
 
 

Planen är giltig ett år och gäller under nedanstående period 
Datum :  
 
 
När det gäller aktiva åtgärder mot diskriminering genomförs fortlöpande undersökning, åtgärder, 
uppföljning och utvärdering. Se under rubriken ”Förebyggande del” nedan.  
 

 

Främjande del 
”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i 
verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas 
ålder och till den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling, Skolverket) 

Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och trygghet 
Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och 

trygghet 
 
Kön: att någon är kvinna eller man 
 
Främjande åtgärder:  
.  
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller 
genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön 
 
Främjande åtgärder:    
 
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 
 
Främjande åtgärder: 
  
Religion eller annan trosuppfattning: religion eller en annan trosuppfattning, exempelvis muslimer, 
kristna, buddister och ateister 
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Främjande åtgärder: 
 
Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå 
 
Främjande åtgärder:  
 
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 
 
Främjande åtgärder:  
 
Ålder: Vi vill att verksamheten ska utgå ifrån barnets förutsättningar, behov och intressen oavsett ålder. 
 
Främjande åtgärder:  
 
 
Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 

Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling 

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har 
samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium 
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 
personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss 
religion eller annan trosuppfattning, visst funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, 
såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som 
används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
 
Bristande tillgänglighet: att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana 
åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation 
med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och 
annan författning, och med hänsyn till ekonomiska och praktiska förutsättningar, andra 
omständigheter av betydelse. 
 
Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
 
Kränkande behandling kan till exempel vara 
- om någon skickar elaka mail eller sms,  
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- om någon upprepade gånger blir retad för något 
- om någon inte får vara med de andra 
- våld, som slag, sparkar, knuffar och hot  
 
Om kränkningar sker flera gånger brukar det ibland beskrivas som mobbning. 

 

Förebyggande del 
”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och 
utgår från identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till 
barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” ( Allmänna råd 
för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket) 

Kartläggning - tillvägagångssätt och resultat 
Kartläggning - tillvägagångssätt och resultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärdande del 
Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka och dokumentera diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling 

Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka och dokumentera 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 

Upptäcka: 
Upptäcka: Upptäcka och anmäla 
 
 

 
Dokumentera: 

• Ansvarig pedagog informerar Platschef som rapporterar händelsen till Rektor som informerar 
vidare till  Skolchef/huvudman  

• Ansvarig pedagog dokumenterar händelsen genom en Incidentrapport.  Kontaktar berörda 
vårdnadshavare och bokar skyndsamt tid för samtal. 

• Rektor/Platschef följer upp det inträffade med berörda vårdnadshavare samt har en fortsatt 
dialog samt följer upp vilka åtgärder berörd avdelning vidtar 
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Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av åtgärder om barn i samband med 
verksamheten känner sig kränkt av andra barn 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av åtgärder om barn i 
samband med verksamheten känner sig kränkt av andra barn 

Personal som blir vittne till diskriminering/kränkande behandling ingriper genast genom att avbryta 
handlingen. 
Följande åtgärdstrappa används också om förskolan på annat sätt får reda på att ett barn känner sig 
utsatt av andra barn: 
 
1) Rektor anmäler inom 24 timmar till huvudmannen samt ansvarar för att utredning påbörjas. 
 
2) Inblandade barns vårdnadshavare kontaktas. 
 
3) Enskilda samtal med inblandade barn. 
 
4) Åtgärder vidtas vid behov. Kan exempelvis vara ökad vuxentäthet i vissa situationer eller lokaler. 
 
5) Uppföljning dagligen med utsatt barn för att försäkra oss om att barnet känner sig tryggt i 
förskolan. 
  
Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder. 
Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder. 
Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget. 
Rutiner för anmälan, utredning och utvärdering av åtgärder om barn/elev i samband 
med verksamheten känner sig diskriminerad/kränkt av vuxen 

Rutiner för anmälan, utredning och utvärdering av åtgärder om 
barn/elev i samband med verksamheten känner sig 

diskriminerad/kränkt av vuxen 
1) Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att utredning påbörjas samma 
dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare samma dag.  
 
2) Enskilda samtal med de inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte får förekomma 
samt följderna om beteendet fortsätter.  
 
3) Om barn känner sig kränkt av rektor ansvarar skolchef för utredningen. 
 
4) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. Huvudmannens HR-avdelning kan behöva 
kopplas in. 
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Bilaga 4 

Rutiner för ensamarbete 

Vi undviker ensamarbete i förskolan genom att schemalägga personalens arbetstider så att det alltid 
är minst 2 personer som arbetar samtidigt. 

Enligt schema så förekommer inte ensamarbete. 

Plan om ensamarbete uppstår: 

1. Den som har nästa tid på schemat ska alltid vara förberedd på att kunna börja tidigare. Den 
som öppnat förskolan och fått besked om att kollegan inte kommer ringer direkt till den som 
skulle kommit senare. 

Den som har näst sista tiden på dagen ska också vara beredd att stanna kvar ifall någon inte 
kan arbeta på stängningen 

2. Den som kan åker in och jobbar. Personalen fritids, förskola och kansliet har en chattgrupp 
där de kommunicerar när behov uppstår. Samarbete kring öppningar och stängningar 
schemaläggs gemensamt för förskolan och fritidshemmet vilket innebär att det sällan 
uppstår en brist.  
 

3. Personal ringer ansvarig chef som får fördela arbetsuppgiften. Personer att tillgå då är 
förutom personalen på förskola och fritidshem, kanslist, kökspersonal, städpersonal och 
lärare. 
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Grundläggande information om förskolan 
 
 

Antal barn och våningar 
På Margarethaskolans förskola finns det plats för totalt 70/80 barn med flexibelt antal platser 
utifrån efterfrågan. Förskolan är just nu organiserad i två våningar med möjlighet att ta emot 
upp till 33 barn på varje våning med åldersblandade grupper från 1-6 år på båda våningarna.  
 

Allmän information 
Margarethaskolans förskola ligger i utkanten av Knivsta intill sjön Valloxen. Med närhet till 
vattnet och skogen runt knuten som ger rika naturupplevelser där barnen kan leka och utforska. 
Förutom skogen har vi också mycket grönområde framför förskolan där vi ofta håller till. 
Förskolan och skolan bedrivs i olika huskroppar med anslutning till varandra.  
Vi har två åldersblandade avdelningar – Regnbågen och Solen. På varje våning har vi delat in 
barnen i två åldersbaserade grupper – jordgubbar och blåbär. Dessa grupper använder vi 
dagligen och framförallt till projekttiden. Lunchen äts i Bistro Larsson som finns i glashuset 
mellan skolhuset och företagscenter. Dit går vi genom en kort korridor. Maten lagas på plats 
och erbjuder en mycket varierad och näringsrik kost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår inspirationskälla 

Det arbetssätt vi valt på Margarethaskolans förskola utgår från Reggio Emilia- filosofin. 
Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men har också blivit ett begrepp som står för den 
pedagogiska filosofi som sedan 1945 utvecklats i stadens kommunala förskolor. Filosofi därför 
att det inte egentligen handlar om en pedagogisk metod, utan mer om ett förhållningssätt till 
den lärande människan. Centralt i Reggio Emilia är att man har barnet och de frågor det ställer 
som utgångspunkt. Målet är att fördjupa kunskapen och förståelsen av omvärlden genom att 
utmana barnet med nya frågeställningar. 
 
Arbetssättet bygger på en stark tilltro till barnets kompetens och möjligheter och en övertygelse 
om att alla barn föds rika och intelligenta. Att alla barn har inneboende nyfikenhet och drivkraft 
att utforska omvärlden. Vi arbetar i projekt där barnens intresse och nyfikenhet styr projekten.
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Vision 
 
Utdrag ur föräldraföreningens vision; ”Vi vill skapa en förskola och skola som genom att 
uppmuntra och stärka barnens och ungdomars nyfikenhet och lust att lära leder till ett aktivt 
deltagande i en globaliserad och föränderlig värld.” 
 
Vi strävar efter att möta barnet som det är och se olikheter som en resurs. Dialog och samspel 
mellan barnen och mellan vuxna och barn är viktiga för lärandet. Arbetssättet utformar sig i 
projekt som utgår från barnens intressen. Som ett verktyg använder vi dokumentation för att 
synliggöra vad barnen gör och deras tankar. Vårt mål är att miljön och vårt förhållningssätt ska 
uppmuntra barnen till självständighet. 
 
 
Vår miljö 
 
Vi arbetar kontinuerligt med vår innemiljö för att på bästa sätt använda den tredje pedagogen 
som en tillgång i barns lärande. Tillsammans med barnen tänker vi kring miljön så att miljön 
passar för respektive åldersgrupp och avdelning samt att miljön lockar till lek, utforskande och 
skapar nyfikenhet. Vi observerar vad barnen leker och utifrån det utformar vi miljön i de olika 
rummen. Precis som Reggio-Emilia filosofin förespråkar försöker vi använda leksaker och 
material som främjar barns fantasi. Vi har tillgång till Margarethahallen en gång i veckan, då vi 
går varannan vecka med de äldre barnen och varannan med de yngre. 
 
Exempel på aktiviteter som kan göras på våra våningar: 
Skapande i ateljén med olika material, vattenlek, ljus och skugga, musik och rytmik, rollekar, 
läsa böcker, lägga pussel, spela spel, bygga med - duplo, stora och små klossar, kapplastavar, 
plusplus, små-lego. 
 
I vår utemiljö på gården finns bland annat möjlighet till vattenlek, ett lekhus, bygge med stora 
legoklossar, sandlåda med hinkar, spadar och andra leksaker eftersom vi märkt att intresset 
kring sandlådan är stort. Vi använder oss mycket av vår närmiljö och går ofta till skogen eller 
ut i parken framför förskolan och skolan.
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Personal 
 
 
I Margarethaskolans verksamhet finns tolv anställda, varav fyra är förskollärare - sammanlagt 
382,5%. Sedan finns det 490 % barnskötare och 300 % med övrig utbildning. Personalen är 
fördelat om 6, på respektive våning. Verksamheten har en tillgång till vikarier genom en egen 
vikariepool. Men det finns inte alltid tillgängliga vikarier i poolen. 
Tidigare har förskolan haft en verksamhetsledare på 15% med visst ansvar för förskolan i 
samråd med rektor. I januari tillsattes en ny tjänst på Margarethaskolan i form av en biträdande 
rektor som har ansvar för förskolan och fritidshemmet. På det viset får förskolan en närmare 
pedagogisk ledare som kan driva den pedagogiska utvecklingen framåt samt se till att den 
kompetensutveckling som behövs blir till.  

Kompetensutveckling/fortbildning 
Rektor och biträdande har uppdraget att se till att förskollärare, barnskötare och övrig personal 
får den kompetensutveckling   som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 
Under medarbetarsamtalet har samtliga anställda fått berätta vad de själva vill utveckla och lära sig 
mer om. Detta dokumenteras och följs upp vid nästa samtal. Under denna termin har vi påbörjat en 
plan för hur kompetensutvecklingen ska gå till utifrån anställdas önskemål och verksamhetens 
behov. De båda avdelningarna kommer bland annat att ingå i en pilotstudie kring Kreativt 
utforskande, kopplat till Reggio Emilia Institutet. Under våren och hösten 2022, kommer vi på 
våra APT fokusera på att ge våra medarbetar chansen att kompetensutveckla varandra, med fokus 
bland annat på TAKK, Pedagogisk dokumentation och digitalisering.  

 
Genomfört 2017–2022: 

Barnolycksfall och hjärt-och lungräddning +teoretisk och praktisk brandlära 
Handledning i pedagogisk dokumentation av en ateljerista vid 7 tillfällen under varje läsår fram 
till och med vt-2021.  
Kollegialt lärande i arbetslaget. 
Knivsta kommuns förskole projekt ”Barns röster” 
2 dagars utbildning Reggio institutet ”Reggio Emilia inspiration i praktiken” 

Fördjupning ”IKT i förskolan” 

Pedagogisk dokumentationskurs 
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Förskolans värdegrund och uppdrag 
 
 

Enligt Läroplanen 2018 står det ”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på”. Reggio-Emilia filosofin som vi arbetar utifrån har en barnsyn som innehåller ett aktivt 
demokratiskt ställningstagande. Vi väljer att se barn som kompetenta och viktiga 
samhällsmedborgare. Lyssnandet, dokumentation och reflektion är denna pedagogiska filosofis 
kännetecken, liksom att se olikheter och skillnader som ett viktigt värde. Respekt, trygghet och 
ansvar är också begrepp som beskrivs i läroplanen 2018 utifrån värdegrund och uppdrag. Vår 
verksamhet ska genomsyras av respekt, trygghet och ansvar. I projektarbete gör förskolan det 
möjligt för barnen att utveckla kunskap och kompetenser på ett tryggt och lekfullt sätt. 
Trygghet och respekt skapar förutsättningar för utveckling. 

Målsättning 
Värdegrundsarbetet ska synas i all verksamhet på förskolan. 

Planen mot kränkande behandling och diskriminering, likabehandlingsplan, ska vara väl 
implementerad och känd av alla som arbetar på förskolan. 

Handlingsplan 
Värdegrundsarbetet ska finnas som en naturlig del i alla situationer på förskolan. Aktiviteter 
och processer beskrivs närmare i den lokala handlingsplanen 2022/2023 

När ska den följas upp 
På våra reflektion- och planeringsdagar i januari, juni samt augusti. 

Hur ska den utvärderas 
Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, reflektioner, föräldrar-samtal samt 
utvecklingssamtal kommer ligga till grund för utvärderingen. Arbetslagen kommer att göra en 
skriftlig utvärdering enligt en utarbetad matris och den leds av arbetslagsledare. Utvärderingen 
sker systematiskt under verksamhetsåret. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. Förskollärarna har ett ansvar att fördela arbetet i 
arbetslaget. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö-18 och arbetslaget har ett ansvar 
att delta och genomföra uppdraget.
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Normer och värden 
 
 

”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 
intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – 
såväl ekonomisk och social som miljömässigt” Lpfö-18. 
 
Vi vill utveckla barnens självkänsla, social utveckling och empati genom att: - alla ska känna 
sig välkomna och trygga - visa varandra respekt, omsorg och hänsyn - hjälpa, stötta och 
vägleda barnen vid konflikter - hjälpa barnen att ta eget ansvar och vara självständiga - 
respektera varandras olikheter och rättigheter - vi värnar om vårt material och vår miljö - 
uppmuntra barnen att använda sitt språk och ge dem mod och verktyg att uttrycka känslor och 
tankar - vi pedagoger strävar efter att vara bra förebilder i ord och handling. 

Målsättning 
Det ska synas i verksamheten att vi jobbar för att alla barn ska få uppleva sitt eget värde och bli 
behandlade med respekt. Vi ska känna att vårt förhållningssätt visar barnen att alla är lika 
mycket värda. Medvetet verka för att traditionella könsmönster bryts. Fånga upp och belysa 
värdet av olikheter. 

Handlingsplan 
Med olika styrda aktiviteter arbeta med att alla människor har lika värde oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning. Aktiviteter 
och processer beskrivs närmare i den lokala handlingsplanen 2022/2023 

När ska det följas upp 
På våra reflektions- och planeringsdagar i januari, och augusti. 

Hur ska den utvärderas 
Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, reflektioner, föräldrasamtal samt utvecklingssamtal 
kommer ligga till grund för utvärderingen. Utvärderingen kommer att ledas av arbetsledaren 
och arbetslaget kommer gemensamt att göra utvärderingen skriftligen utifrån utarbetad matris. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. Arbetslagsledare har ansvar att leda och fördela arbetet i 
arbetslagen. Förskolläraren ska ansvara för att ”barnen får sina behov respekterade och 
tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 
deltar, aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till 
utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och utveckla normer och förhållningssätt för 
arbetet och samvaron i barngruppen” Lpfö-18. Arbetslaget har ett ansvar att delta och genomföra 
uppdraget. 
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Omsorg, utveckling och lärande 
 

”Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och 
miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge 
utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan 
olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer”. Lpfö18. 

Vi vill att barnens sinnen, fantasi och idéer får utrymme, såväl inne som ute i vår verksamhet. 
Barnen ska få stimulans och vägledning av oss pedagoger för att genom egna aktiviteter öka 
sina kompetenser och utveckla nya kunskaper och insikter. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Vi 
uppnår detta genom att ge barnen möjlighet till: - att fritt skapa i olika utforskande materiel, 
som, ex., vatten, färg, trä, lera och sand - utevistelse, då de utvecklar sin motorik och följer 
årstidernas skiftningar - att få utrymme för den fria leken och använda sin egen fantasi 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 
sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 
modersmål” 
Genom ett anpassat arbetssätt, organiserade aktiviteter och lärmiljöer vill vi ge barnen 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.  

Målsättning 
Tillsammans planera och diskutera miljön på samtliga våningar så att vi får stöd från den tredje 
pedagogen i det dagliga arbetet. Öka pedagogernas kunskaper kring alla strävansmål som 
läroplanen syftar till under rubriken utveckling och lärande. 
I mötet med barnen ha ett medvetet förhållningssätt stödja barnets identitetsskapande och 
språkutveckling. Ta stöd av föräldrar i arbetet med flerspråkighet, kultur och 
identitetsskapande. Ta stöd av flerspråkig personal. Synliggöra olika kulturer och modersmål i 
verksamheten samt utveckla flerspråkiga lekar och lärmiljöer.  

Handlingsplan 
Aktiviteter och processer beskrivs närmare i den lokala handlingsplanen 2022/2023 

När ska den följas upp 
På våra planerings-/reflektionsdagar i januari, juni samt augusti. 

Hur ska den utvärderas 
Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, reflektioner, föräldrar samtal samt 
utvecklingssamtal kommer ligga till grund för utvärderingen Arbetet kommer att ledas av 
arbetslagsledare och arbetslaget kommer gemensamt att göra utvärderingen skriftligen utifrån 
utarbetad matris. 

Utvärdering och reflektion sker systematiskt under verksamhetsåret. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. Arbetslaget har ett ansvar att leda och fördela arbetet i 
arbetslaget. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö-18 och arbetslaget har ett ansvar 
att delta och genomföra uppdraget. 
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Barn i behov av särskilt stöd 
 

”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och 
stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att 
de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 
stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.” Lpfö-18, s.6. 
 
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig och ta hänsyn till barns olika förutsättningar.  

Målsättning 
Förskolans personal är uppmärksamma på barnen i verksamheten och har en god kommunikation med 
vårdnadshavarna samt biträdande rektor vid oro.  

Handlingsplan 
Regelbundna veckomöten där frågan kring aktuella behov i barngruppen lyfts.  
Förskolan tar fram utvecklingsplaner för barn i behov av stöd tillsammans med kommunens elevhälsa. Vid 
behov kan även förskolan samråda med skolans specialpedagog.  

När ska den följas upp 
Kontinuerligt och systematiskt ta upp detta vid de veckovisa avdelningsmöten samt 
kvällsmöten. 
På våra planerings-/reflektionsdagar i januari, juni samt augusti. 

Hur ska det utvärderas 
Utvärderingen kommer att göras i arbetslagen och ledas av arbetslagledare. Sammanställning 
och analys av underlag från utvecklingssamtal, föräldramöten samt föräldraenkät. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. Arbetslaget har ett ansvar att leda och fördela arbetet i 
arbetslaget. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö-18 och arbetslaget har ett ansvar 
att delta och genomföra uppdraget. 
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Barns delaktighet och inflytande 
 
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen 
själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
utbildningen.” (Lpfö 18). 

Med inflytande stärks självständigheten, självkänslan och självförtroendet. Genom att 
uppmuntra barnen att ta egna initiativ och starta aktiviteter utifrån sina idéer, stöttar vi barnen 
att gå från idé till handling. Vi uppmuntrar och visar på att de genom kommunikation kan 
påverka och bestämma över sin situation. Material finns synligt och tillgängligt så att de själva 
kan ta fram det de vill använda. 

Målsättning 
Öka barnens möjligheter och förmåga att uttrycka sina idéer och tankar och få möjlighet att 
påverka sin situation. Att barn och pedagoger får känna sig respekterad för den man är och hur 
man tänker. Att pedagogerna belyser och tar tillvara på allas olikheter. 

Handlingsplan 
Öka pedagogernas medvetenhet kring begreppet demokrati och vad det kan innebära i 
verksamheten. Aktiviteter och processer beskrivs närmare i den lokala handlingsplanen 
2022/2023. 

När ska det följas upp 
På vår reflektion -/planeringsdagar i januari och augusti. 

Hur ska det utvärderas 
Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, reflektioner, föräldrar samtal samt 
utvecklingssamtal kommer ligga till grund för utvärderingen Arbetet kommer att ledas av 
arbetslagsledare samt biträdande rektor och arbetslaget kommer gemensamt att göra 
utvärderingen skriftligen utifrån utarbetad matris. 

Utvärdering och reflektion sker systematiskt under verksamhetsåret. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. Arbetslagsledare har ett ansvar att leda och fördela 
arbetet i arbetslagen. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 18 och arbetslaget har ett 
ansvar att delta och genomföra uppdraget.
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Förskola och hem 
 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska 
förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”. (Lpfö 18). 

Målsättning 
Ha en fortlöpande kontakt och god dialog med vårdnadshavare. Utveckla möjligheten att få 
feedback exempelvis genom föräldra-enkäten. Använda funktionen portfolio i applikationen 
”Tyra-appen” för att öka inblicken i vår verksamhet samt för vårdnadshavare att följa sitt barns 
utveckling löpande. 

Handlingsplan 
Förskolan erbjuder ett utvecklingssamtal per år, detta sker löpande utifrån när barnen fyller år. 
Vid behov läggs samtalet annan tid på året. Förskollärarna kontaktar vårdnadshavarna till de 
barn som fyllt år och utifrån det bokar vi in en tid som passar. På våren bjuds föräldrarna in till 
föräldrafrukost och under höstterminen blir ett mer traditionellt föräldramöte. Dessa möten har 
sedan pandemin inte blivit på samma sätt. Alla föräldrar ska få ett bra bemötande varje dag på 
förskolan genom en bra överlämning när de lämnar och hämtar. 

När ska det följas upp 
På våra reflektion-/planeringsdagar i januari och augusti. 

Hur ska det utvärderas 
Sammanställning och analys av underlag från utvecklingssamtal, föräldramöten samt 
föräldraenkät. 

Ansvarig 
Alla på förskolan är ansvariga att arbetet för ett väl fungerande samarbete med hemmen. Rektor 
har ett särskilt ansvar att målet uppfylls. Förskollärarna håller i utvecklingssamtalen på 
respektive avdelning och förmedlar sedan informationen till kollegor vid avdelningsmötena.
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Övergång och samverkan 
 
”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för 
att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda 
skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i 
utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. 
Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare 
inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.” (Lpfö 18). 

Målsättning 
Övergången och samarbetet med förskoleklass och nya förskoleelever bidrar till att stödja 
barnens utveckling och att det genomförs på ett förtroendefullt sätt. 

Handlingsplan 
Från och med ht-22 följer en förskollärare från förskolan med upp till Margarethaskolans 
förskoleklass under ett läsår. Där sker ett samarbete med den lärare som sedan tar klassen 
vidare till årskurs 1. Efter ett läsår går förskolläraren tillbaka till förskolan och byter plats med 
annan förskollärarkollega. Genom att förskolläraren under ett läsår arbetar i skolan ökar vi 
samarbetet mellan de två verksamheterna samt bidrar till en kompetensutveckling både i skolan 
och förskolan. Under det läsåret förskolläraren arbetar i förskoleklass ingår denna i skolans 
organisation och ligger utöver förskolans bemanning med 12 pedagoger. Förskolan deltar på 
gemensamma träffar med de pedagoger som ska undervisa i förskoleklass och planerar 
överlämningen. Arbetslagsledare har ett ansvar att initiera samarbete med förskoleklass för att 
alla barn ska få en trygg överlämning, enskild och i grupp. 
Överskolningssamtal sker med varje barns vårdnadshavare med stöd av det dokument som 
utarbetats. Samtyckesblankett har lämnats ut till vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid att 
genomföra både grupp- och individuell överlämning. 

När ska det följas upp 
På vår planeringsdag i januari. 

Hur ska det utvärderas 
Utvärderingen kommer göras i arbetslaget och ledas av förskollärarna på berörd avdelning. En 
särskild utarbetad mall ligger till grund för arbetet med utvärderingen som sker systematiskt. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. Arbetslagsledare har ett ansvar att leda och fördela 
arbetet i arbetslaget. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 18 och arbetslaget har ett 
ansvar att delta och genomföra uppdraget. 
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Verksamhetens prioriterade utvecklingsområde 2022/2023 
 

Ett av våra utvecklingsområden det här läsåret är att fördjupa våra kunskaper inom Reggio 
Emilia-filosofin och vårt fokus är att arbeta i projekt. Förskollärarna har möte två timmar i 
veckan där de diskuterar var vi är i projekten på respektive avdelning och hjälper varandra att 
komma vidare. Genom att reflektera kring varandras dokumentation får vi syn på nya 
perspektiv och hjälper varandra att komma vidare. 
 
Vårt andra fokusområde delar vi med skolan, och den här terminen är demokrati. Demokrati är 
också något som genomsyrar hela vår vardag på förskolan, där rätten att bli lyssnad till, rätten 
att bli respekterad samt rätten att uttrycka sin åsikt är några ledord. Vi har valt ett gemensamt 
brett projekt på förskolan, ”Du, jag och världen”. I projektet reser vi runt i världen och 
utforskar både Sverige och andra länder. 

 

Målsättning 

Alla pedagoger ska förstå vad ett projekterande arbetssätt innebär och att det är barnens 
intressen som styr projekten. Att se varandra som hjälpande i vårt arbete och ha ett öppet klimat 
kring det pedagogiska arbetet. 

Alla pedagoger ska vara införstådda med hur vi arbetar med demokrati och tillsammans se till 
att projektet också fokuserar på demokrati under någon del. 
 

Handlingsplan 
Återkomma till vårt arbetssätt, förhållningssätt och ställningstagande och genom dialog och 
kollegial reflektion bland annat belysa varför vi gör som vi gör. Vi stöttar varandra i arbetet att 
komma vidare i projekten. 
Aktiviteter och processer beskrivs närmare i den lokala handlingsplanen 2022/2023. 

När ska det följas upp 
Kontinuerligt och systematiskt ta upp detta vid de veckovisa avdelningsmöten samt 
kvällsmöten. 

Hur ska det utvärderas 
Våra målområden planerar vi och utvärderar vi med hjälp av ett kvalitetshjul som baseras på 
frågorna; Var är vi, vart ska vi, hur gör vi, hur blev det? ”Vart är vi och vart ska vi” tas upp vid 
uppstart av ny termin. ”Hur gör vi och hur blev det” vid gemensamma personalmöten och 
planeringsdagarna i januari och augusti. 
Pedagogisk dokumentation och observationer från verksamheten ligger till grund för detta 
arbete. 

Ansvarig 
Arbetslaget har ett ansvar att arbetet dokumenteras och att följa upp prioriterade 
utvecklingsområden. Arbetslagsledare har ett ansvar att leda det pedagogiska arbetet och följa 
upp verksamheten. Rektor har ett övergripande ansvar att leda och att fördela arbetet för att 
förskolan ska arbeta mot målen.
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Uppföljning, utvärdering och utveckling 
”Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de 
nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och 
därmed öka måluppfyllelsen. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje 
barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika 
målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och 
engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever 
verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur 
förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 
varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att 
utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, 
känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut 
väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn 
och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.”. (Lpfö 18) 

Målsättning 
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver 
barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. Skapa en lokal 
handlingsplan där varje avdelning planerar och utvärderar för att sträva mot målen. 

Handlingsplan 
Fördjupa och utveckla former för och kring både enskild och gemensam reflektion. Alla 
förskollärare träffas veckovis på torsdagar. Planeringstiden är till viss del lagd parvis för att 
kunna utbyta erfarenheter och ge varandra idéer. Samtliga pedagoger har möte 
måndagar/fredagar avdelningsvis. 

När ska det följas upp 
På våra reflektion-/planeringsdagar i januari, juni samt augusti. 

Hur ska det utvärderas 
Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, reflektioner, föräldrar samtal samt 
utvecklingssamtal kommer ligga till grund för utvärderingen. Arbetet kommer att genomföras i 
arbetslagen och leds av arbetslagsledare och biträdande rektor. Utvärdering sker systematiskt 
under året. 

 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. Arbetslagsledare har ett ansvar att leda och fördela 
arbetet i arbetslagen. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 18 och arbetslaget har ett 
ansvar att delta och genomföra uppdraget.
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Samverkan med fritidshem och skola 
 

 
Eftersom vi är en enhet där förskola och skola är samma organisation är det naturligt att ett bra 
samarbete gynnar pedagoger, barn och elever. Fritidshemmet och förskolan samverkar under 
öppning och stängning samt under lov. 

 

Målsättning 
Skapa traditioner där samarbete mellan skola och förskola skapas.  
Bibehålla en god samverkan med fritidshemmet. Hoppas att detta blir lättare när pandemin är 
över.  

Handlingsplan 
Ett APT per termin är gemensamt med hela skolans personal, där bland annat traditioner för hela 
skolan diskuteras och bestäms. Från och med ht-22 följer en förskollärare från förskolan med upp 
till Margarethaskolans förskoleklass under ett läsår. Där sker ett samarbete med den lärare som 
sedan tar klassen vidare till årskurs 1. Efter ett läsår går förskolläraren tillbaka till förskolan och 
byter plats med annan förskollärarkollega. Genom att förskolläraren under ett läsår arbetar i skolan 
ökar vi samarbetet mellan de två verksamheterna samt bidrar till en kompetensutveckling både i 
skolan och förskolan. Under det läsåret förskolläraren arbetar i förskoleklass ingår denna i skolans 
organisation och ligger utöver förskolans bemanning med 12 pedagoger 

När ska det följas upp 
Vid planeringsdagarna i januari och augusti. 

Hur ska det utvärderas 
Utvärderingen kommer att göras i arbetslagen och ledas av arbetslagledare och biträdande rektor. 
Utvärderingen sker systematiskt under året. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. Verksamhetsledaren har ett ansvar att leda och fördela 
arbetet i arbetslagen. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 2018 och arbetslaget har 
ett ansvar att delta och genomföra uppdraget.  

 
 
 
 



 § 66 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska - UN-2022/157-1 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska : Bilaga 4 Verksamhetsplan Margarethaskolans forskola 2022 2023

 

 

 

IKT 
 
 

Målsättning 
IKT ska vara ett naturligt verktyg som stödjer barn och pedagoger i ett gemensamt lärande. 

Handlingsplan 
Förskollärare och barnskötare använder sig av digital teknik (ipad) på vår förskola för att 
tydliggöra barnens lärprocesser. 

Alla pedagoger har varsin i-pad där vi använder Outlook med tillhörande applikationer för att 
kommunicera med varandra och all personal på skolan. Utbildning av detta har skett där en från 
förskolan är IT-ansvarig. Vi skapar möten då barnen med teknikens hjälp lär tillsammans. Vi 
använder Tyra-appen för att enklare kommunicera med vårdnadshavare samt för att 
dokumentera både gruppvis och enskilda barn. 

Aktiviteter och processer beskrivs närmare i den lokala handlingsplanen 2022/2023 

När ska det följas upp 
Vid planeringsdagarna i januari och augusti. 

Hur ska det utvärderas 
Utvärderingen kommer att göras i arbetslagen och ledas av arbetslagsledare. Utvärderingen 
sker systematiskt under året. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret. IKT-pedagogen har ett särskilt uppdrag att leda arbetet 
med IKT på förskolan. Verksamhetsledaren har ett ansvar att leda och fördela arbetet i 
arbetslagen. 
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Synpunkter och klagomål 
Synpunkter på verksamheten kan lämnas närsomhelst till berörda personer. På förskolan och 
skolans hemsida finns en blankett för klagomål där våra rutiner för hanteringen av dessa ser ut.  

Målsättning 
Alla ska känna till hur de kan lämna in synpunkter/klagomål och att de alltid följs upp. 

Handlingsplan 
När en synpunkt eller klagomål kommer in tar rektor, alternativt biträdande rektor, kontakt och 
erbjuder ett samtal med berörd. Alla synpunkter och klagomål dokumenteras i särskild 
framtagen blankett. Ett uppföljningsmöte bokas för att ge återkoppling hur situationen 
utvecklats. 

När ska det följas upp 
Löpande. 

Hur ska det utvärderas 
Vid arbetsplatsträff följs synpunkt och klagomålshantering upp. Arbetslagsledare för vidare till 
rektor alternativt biträdande rektor. 

Ansvarig 
Rektor har det övergripande ansvaret och arbetslaget har ett ansvar att följa rutinerna för 
synpunkter och klagomålshantering. 
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Bilaga 6. Öppettider och omfattning 

Förskolans öppettider är 6.30-18.30 

Förskolan samarbetar med skolans fritidshem och verksamheterna är tillsammans i förskolans lokaler 
eller på förskolans gård mellan 6.30-7.30 samt 16.45-18.30. Förskolans personal ansvarar för 
bemanning under morgontiden och vid stängning finns personal från förskolan och fritidshemmet på 
plats.  

Förskolan är öppen vardagar förutom vid fyra tillfällen/läsår då vi stänger för planering enligt 
kommunens riktlinjer. Hittills har förskolan haft stängt under några veckor i juli månad men om 
behov hos VH har uppstått för omsorg under dessa veckor har detta erbjudits bland annat genom ett 
samarbete med en annan fristående förskola i Knivsta kommun. Om behov av omsorg under dessa 
veckor skulle öka framöver kommer eventuellt detta komma att ändras och förskolan hållas öppen.  
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Ingress 
Cedergrenskas verksamhetsplan ska utveckla samarbeten och nätverk, med pedagogen i fokus. 
Genom verksamhetsplanen ska organisationen uppnå förbättrade resultat inom den pedagogiska 
verksamheten utifrån styrdokumenten för skolan, utveckla arbetet med de av styrelsen fastställda 
globala målen, bidra till att de professionellas insatser utvecklas och att elever och medarbetare 
upplever att verksamheterna riktas mot det som har betydelse för var och en. 

Kvalitetsmodell 
Cedergrenskas mål och indikatorer är inte begränsade till att bara handla om det enkelt mätbara 
eftersom en sådan begränsning skulle ge ett alltför snävt underlag för en utvecklingsinriktad dialog. 
Indikatorer som inte är enkelt mätbara är till exempel de som handlar om trygghet, trivsel och 
stimulans. I vår analys finns då en medvetenhet om att det som fångas är subjektiva uppfattningar 
och att uppgiftslämnarna inte alltid har all information och därmed möjlighet att värdera alla 
perspektiv. I de här fallen, men också för indikatorer som är lättare att mäta, blir indikatorerna 
riktigt meningsfulla först när de sätts in i ett sammanhang, till exempel i en kvalitetsdialog eller vid 
ett kvalitetsseminarium. 

Varje läsår genomförs: 

• Systematiskt kvalitetsarbete på respektive skolenhet under ledning av rektor 
• Två kvalitetsdialoger med skolchef och rektor under läsåret 
• Ett kvalitetsseminarium med enheternas ledning, lärarledare (förstelärare), studievägledare 

och elevhälsa 
• Ett kvalitetsseminarium med Cedergrenskas styrelse 
• En kvalitetsrapport skrivs av respektive enhet samt en sammanställning på huvudmannanivå 
• En kvalitetshappening med prisutdelning  
• Dokumentation görs i Cedergrenskas kvalitetsmanual 

Källor för ifyllande av uppgifter: 
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S     -  Statistik från Skolverket 
SS   -  Statistik från skolenheten 
SE   -  Stockholmsenkäten (Gymnasieskolan. Växjö lokal enkät) 
SH  -  Statistik från huvudmannen 

Styrkedjan 
Huvudmannen ska utse en skolchef för att se till att lagarna följs i verksamheten. (2 kap. 8a § 
skollagen). 

Skolchefen har det operationella uppdraget, att hjälpa huvudmannen, att se till att verksamheten 
följer skollagen och de andra styrdokumentens krav. 

Rektors ansvar är att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet. 
Rektorn ska verka för att utbildningen utvecklas. (2 kap. 9 § skollagen).  

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för resursfördelning inom enheten 
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. (2 kap. 10 § skollagen).  

1. Huvudman, Cedergrenska AB styrelse 
2. VD, rapporterar till nivå 1 
3. Skolchef Cedergrenska rapporterar till nivå 1 och 2 
4. Rektor ansvarar för respektive enhet, rapporterar till nivå 3 
5. Biträdande rektor, rapporterar till nivå 4 
6. Särskilda ansvar, rapporterar till nivå 4/5 

Samtliga ledande uppdrag är fastställda i en funktionsbeskrivning. Uppdragen handlar 
sammanfattningsvis om att 

1. styra och leda kvalitetsarbetet 
2. dokumentera kvalitetsarbetet 
3. följa upp resultat och måluppfyllelse 
4. analysera och bedöma utvecklingsbehoven 
5. planera och genomföra utbildningen 
6. säkerställa huvudmannens rutiner för klagomål 

Ytterligare ansvar för rektor, lärare, studievägledning och elevhälsa finns beskrivet i bland annat 
läroplan, skollag och allmänna råd för de olika skolformerna. 

Syftet med verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen är ett uttryck för en framtida färdväg gällande hela organisationen. Den 
beskriver vilka mål vi önskar uppnå. Verksamhetsplanen syftar till att hantera framtida aktiviteter 
som ska leda till att ett högre värde skapas för barn, elever, studerande, vårdnadshavare och 
medarbetare. Detta åstadkoms då vi i samverkan utvecklar och förbättrar verksamheten för dem 
organisationen är till för. 

Mål 
Målen för hela verksamheten formuleras utifrån fyra huvudsakliga utvecklingsområden: 

• Professionalism – Undervisningens kvalitet och innehåll 
• Ömsesidig respekt – Trygg och tillgänglig lärmiljö 
• Samarbete – Barn och ungas utveckling 
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• Mål för hållbar utveckling 

Professionalism – Undervisningens kvalitet och innehåll  
På Cedergrenska utgår undervisningen från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 
Professionella beslut genomsyrar hela organisationen baserat på vetenskap, analys och 
gemensamma diskussioner. 

Enhetens mål 
Verksamhetsprioriterade mål kopplat till högre kvalitet på undervisningen 

Mål 
 
Förväntat resultat: 
 
Arbetssätt: 
 
Ansvarsfördelning (resursanvändning): 
 
Uppföljning: 
 
 
Mål 
 
Förväntat resultat: 
 
Arbetssätt: 
 
Ansvarsfördelning (resursanvändning): 
 
Uppföljning: 
 

 

Indikatorer 
 

Samtliga skolenheter 
• Andel legitimerade lärare/förskollärare. S 
• Antal förstelärare och forskarutbildade lärare/förskollärare i förhållande till antalet 

lärare/förskollärare. SS 
• Andel rektorer/BR som genomfört rektorsutbildning. SS 
• Antal rektorsbyten under de senaste tre åren. SS 

 
Förskolan 

• Antal barn per barngrupp  
• Antal barn per förskollärare 
• Antal barn per personal 
• Förskollärares bedömning av hur verksamheten ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin 

förmåga att kommunicera. 
 

Grundskolan 
• Antal legitimerade lärare mot fritidshemmet i förhållande till antalet personal på fritidshemmet. 
• Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 har uppnått grundläggande taluppfattning inom 

matematik 
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• Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 kan läsa bekanta meningar i korta, elevnära texter 
genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt 

• Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3 
• Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska i åk 3 
• Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen  
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6 
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andra språk i 

åk 6 
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i engelska i åk 6 
• Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 9 
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andra språk i 

åk 9 
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i engelska i åk 9 
• Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan 
• Andel elever som anger att de vet vad de ska kunna för att nå sina mål 
• Andel elever som anger att undervisningen är varierad 
• Andel elever som anger att de regelbundet får återkoppling som hjälper dem framåt 
• Beskriv hur förstelärarnas arbetar på enheten. (syfte, mål, resultat) I verksamhetsplanen beskrivs 

deras arbete samt hur det följs upp. I verksamhetsberättelsen presenteras sedan resultatet. 
• Beskriv hur ni arbetar med omdömen och framåtsyftande mål på enheten. (utvecklingssamtal, IUP, 

omdömen) 
 
Fritidshemmet 

• Antalet elever per avdelning. 
• Antalet elever per behörig lärare i fritidshemmet. 
• Antalet elever per personal. 
• Elevers och lärares uppfattning om fritidshemmets aktiviteter för att stimulera och stödja 

elevernas utveckling och lärande. 
• Elevers och lärares uppfattning om fritidshemmets aktiviteter för att ge en meningsfull fritid och 

rekreation. 
 

Gymnasieskolan 
• Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år. S 
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andra språk i 

det obligatoriska kurserna för programmet. S 
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik som andra språk i det 

obligatoriska kurserna för programmet S 
• Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i engelska som andra språk i det 

obligatoriska kurserna för programmet S 
• Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen SE 
• Det är variation på arbetssätten under mina lektioner SE 
• Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till SE 
• Beskriv hur förstelärarna arbetar på enheten. (syfte, mål, resultat) I verksamhetsplanen beskrivs 

deras arbete samt hur det följs upp. (I verksamhetsberättelsen presenteras sedan resultatet.) 
• Beskriv hur ni arbetar med omdömen och framåtsyftande mål på enheten. (utvecklingssamtal, IUP, 

omdömen) 
 

 

Ömsesidig respekt / tillit – Trygg och tillgänglig lärmiljö  
Cedergrenska erbjuder en trygg och tillgänglig arbetsmiljö för våra elever och medarbetare. Vi 
arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap och värdesätter ömsesidig respekt. 
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Enhetens mål 
Verksamhetsprioriterade mål kopplat till trygghet och tillgänglig lärmiljö. 

Mål  
 
Förväntat resultat: 
 
Arbetssätt: 
 
Ansvarsfördelning (resursanvändning): 
 
Uppföljning: 
 
 
Mål 
Förväntat resultat: 
 
Arbetssätt: 
 
Ansvarsfördelning (resursanvändning): 
 
Uppföljning: 
 

 

Indikatorer 
 

• Andel elever nöjda med – Det är arbetsro på mina lektioner SE 
• Andel elever nöjda med – Jag känner mig trygg på min skola SE 
• Andel elever nöjda med – Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen. SE 
• Andel elever nöjda med – Jag får extra hjälp om jag behöver SE 
• Total frånvaro SS 
• Antal kränkningsanmälningar SS 
• Klagomål till huvudman SS 
• Medarbetarenkätindex SH 

 
 
Bilagor: 

• Enhetens plan mot kränkande behandling 
• Enhetens elevhälsoplan  

Samarbete – barn och ungas utveckling 
Genom samarbete ges barn och unga förutsättningar att utvecklas mot målen. Vi skapar 
förutsättningar för våra medarbetare att samarbeta i de egna verksamheterna och mellan de olika 
segmenten vi verkar i. 

Enhetens mål 
Verksamhetsprioriterade mål kopplat till samarbeten, kollegialt lärande för utveckling av 
prioriterade områden. 
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Mål 
 
Förväntat resultat: 
 
Arbetssätt: 
 
Ansvarsfördelning (resursanvändning): 
 
Uppföljning: 
 
 
Mål 
 
Förväntat resultat: 
 
Arbetssätt: 
 
Ansvarsfördelning (resursanvändning): 
 
Uppföljning: 
 

 

Indikatorer 
 

• Beskriv hur samverkan med samhällsaktörer (tex BUP, socialtjänst, polis etc) sker utifrån 
skolnärvaro, obruten skolgång, elevhälsa och trygghetsfrågor. 

• Beskriv hur samarbeten sker internt och externt mellan koncernens enheter. 
• Beskriv hur eventuella samarbeten ser ut med högskolor och universitet. 

 
 

Mål för hållbar utveckling 
Cedergrenska har en ambition om att verka för att bidra till att Sverige genomför och når målen i 
Agenda 2030. Elever inom Cedergrenska ska få kunskap om Agenda 2030 med fokus på klimatmål 14 
– Hav och marina resurser. Så många elever som möjligt ska exponeras mot östersjön och dess 
utmaningar. 
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Enhetens mål 
Verksamhetsprioriterade mål kopplat till klimatmål 14 – Hav och marina resurser. 
 

Mål  
 
Förväntat resultat: 
 
Arbetssätt: 
 
Ansvarsfördelning (resursanvändning): 
 
Uppföljning: 
 
 
Mål 
Förväntat resultat: 
 
Arbetssätt: 
 
Ansvarsfördelning (resursanvändning): 
 
Uppföljning: 
 

Indikatorer saknas 
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Bilaga 9 

Beskrivning av lokaler 

Förskolan disponerar två våningar om vardera 300 kvadratmeter.  

Lokalerna är utformande för att passa förskolans Reggio Emilia inriktade arbetssätt så att vi har ett 
torg i mitten och rum för olika aktiviteter runt om torget. Rummen har delvis glasväggar så att en 
pedagog kan ha uppsikt över flera rum samtidigt om det skulle behövas. 

På varje våning finns toaletter, skötbord och tvättmaskin/torktumlare.  

Vi strävar efter att barn ska ha förutsättningar att känna sig kompetenta och växa i sin självständighet 
I planeringen av lokalerna har hänsyn tagits till barnens behov av tillgänglighet så att tvättställ och 
toaletter är anpassade för dem.  

Det finns kök/ateljé på varje våning och de används som ateljéer även om det finns möjlighet att 
också nyttja dem för måltider.  

Alla måltider serveras i restaurangen som ligger i angränsande hus. Vi går inomhus till restaurangen. 

Det finns tillgång till hiss 
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1. Hyresvärd Namn:

Sisyfos Samhällsfastigheter AB 
Personnr/orgnr:

559244-7915

2. Hyresgäst Namn:

Margarethaskolan AB
Personnr/orgnr:

559326-3634

Aviseringsadress:

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Knivsta 
Fastighetsbeteckning:

Särsta 38:16

Gata:

Margaretavägen 
Trappor/hus: Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Skolverksamhet

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2022-08-15
Till och med den:

2039-07-30

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med   år  72  månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 1

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för 15  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 6 400 000  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 2

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 3

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 6

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 6

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 6

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 6

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 6

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 59  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på Enligt AVI Enligt AVI

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 4

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den 2022-08-01  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 8

Cedergrenska AB, 559144-0697

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 7

39. Särskilda
bestämmelser

Bilga 1 Layout/ritning Bilaga: 1

Index Bilaga: 2

Fastighetsskatteklausul Bilaga: 3

Brandskyddsklasul Bilaga: 4

Gränsdragningslista Bilaga: 5

Särskilda bestämmelser Bilaga 6 Personuppgiftsklasul Bilaga 7 Bilaga: 6, 7

Borgenförbindelse Bilaga: 8

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Sisyfos Samhällsfastigheter AB 
Hyresgästens namn:

Margarethaskolan AB

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Tony Andersson 
Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Nr: 2022-01-18-0234

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor  ska  %  

eller  kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

 (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
 anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
 stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
 såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,

nämligen indextalet för oktober månad år  .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 2

2022-01-18-0234 Särsta 38:16

Sisyfos Samhällsfastigheter AB 559244-7915

Margarethaskolan AB 559326-3634

6 400 000 75

6 400.000

2022

Sisyfos Samhällsfastigheter AB Margarethaskolan AB

Tony Andersson

x
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
 
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002
 
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999,  somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
     2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
 
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
 
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Bilaga nr: 2
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

 Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje

tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara  procent.

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början  kronor per år.

 Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet

och utgör vid avtalets tecknande  kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara  procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet
angivna hyressumman.

Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 3

2022-01-18-0234 Särsta 38:16

Sisyfos Samhällsfastigheter AB 559244-7915

Margarethaskolan AB 559326-3634

59

Sisyfos Samhällsfastigheter AB Margarethaskolan AB

Tony Andersson

x

x
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar

1.
Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om
handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter
den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.
Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av
skatten hyresgästen ska  betala ersättning för. 

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten. 

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella
förändringar i uthyrningsläget. 

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att
överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän
fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. 

Fyll i hyresgästens andel!

4.
Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner
skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den
ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den
inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade
bränslekostnader osv.

5.
I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel
beräknats.

Bilaga nr: 3
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd
med SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:
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2022-01-18-0234 Särsta 38:16

Sisyfos Samhällsfastigheter AB 559244-7915

Margarethaskolan AB 559326-3634

Sisyfos Samhällsfastigheter AB Margarethaskolan AB

Tony Andersson

x

x
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Avser Hyreskontrakt nr:

2022-01-18-0234
Fastighetsbeteckning:

Särsta 38:16

Hyresvärd Namn:

Sisyfos Samhällsfastigheter AB 
Personnr/Orgnr:

559244-7915

Hyresgäst Namn:

Margarethaskolan AB
Personnr/Orgnr:

559326-3634

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande. 

1.  Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör. 
2.  Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under
      pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. 

Hur gräns-
dragningslistan
ska fyllas i

1.  Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet. 
2.  Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan.
       Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan 
       parterna. 
3.  Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående 
       användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd. 
4.  Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta. 
5.  Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta. 

Definitioner
1. Underhåll 

Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda.
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt. 

2. Utbyte 

Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad. 

ALLMÄNT
Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
utvändigt

Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen               

Dörröppnare och dörrstängare               

Skyltar, skyltskåp               

Fönster och karmar               

Markiser               

Lastintag/-kaj               

Belysningsarmaturer               

Skyltbelysning               

              

              

Lokalen,
invändigt

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

Ytskikt golv               

Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare               

Dörröppnare och dörrstängare               

Sid 1 ( 4 )

Bilaga nr: 5
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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ALLMÄNT 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
invändigt
forts.

Fönster och karmar               

Glaspartier i lokalen               

Skyltar               

Rulljalusier               

Fast belysning               

Särskilt anpassad belysning för verksamheten               

              

              

Våtrum Sanitetsporslin               

Duschar               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Toalett Sanitetsporslin               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Pentry Maskiner i kök och pentry               

              

              

Inredning
som
hyresvärden
särskilt
tillhanda-
håller för
verksam-
heten

              

              

              

              

              

INSTALLATIONER

Värme Luftvärme               

Värmecentraler               

Värmeväxlare               

Värmeåtervinningssystem               

Övriga värmeanläggningar               

Mätare               

Sid 2 ( 4 )

Bilaga nr: 5
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Värme forts.               

              

Vatten,
avlopp

Varmvattenberedare               

Utslagsbackar               

Mätare               

Golvbrunnar               

              

              

El Elmätare               

Elcentraler               

Eluttag och dosor               

              

              

Kyla och
ventilation

Särskilt kylaggregat               

Till- och frånluftsdon               

Kylaggregat till data- och/eller serverrum               

Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum               

Andra fläktanordningar               

Mätare               

              

              

Lås och
säkerhet, 
i lokalen

Lås               

Larm               

Monitorer och detektorer               

Övervakningskameror               

              

              

Lås och
säkerhet, 
skalskydd

Dörrlås till entréer och andra dörrar 
som leder till eller från lokalen

              

Övervakningskameror               

Monitorer och detektorer               

Samnyttjande Entréer               

Egennyttjande Entreér               

Hissar och
rulltrappor

Personhissar               

Gods-/varuhissar               

Rulltrappor               

Sid 3 ( 4 )
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Hissar och
rulltrappor
forts.

Andra flyttanordningar               

              

              

Tele- och
datakom-
munikation

Ledning för telefoni               

Ledning för data               

Ledning för bredband               

Ledning för kabeltv               

Anordningar för trådlös tv               

              

              

Särskilda
underhållsavtal Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande

utrustning/installation:
Avtal tecknas av 

Hv       Hg Anmärkning

Rulltrappor        

Personhiss        

Varuhiss        

Kylaggregat        

Fjärrkyla        

Ventilation        

       

       

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Sisyfos Samhällsfastigheter AB 
Hyresgästens namn:

Margarethaskolan AB

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Tony Andersson 
Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Bilaga nr: 5
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR
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Eftertryck förbjuds.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Till hyresavtal med nummer 2022-01-18-0234 (”Avtalet”) mellan Sisyfos Samhällsfastigheter AB, 
559244-7915, (”Hyresvärden”) och Margarethaskolan AB, 559326-3634, (”Hyresgästen”) avseende 
lokal om ca 2562 kvm (”Lokalen”) i fastigheten Knivsta Särsta 38:16 (”Fastigheten”).

Hyresgästen och Hyresvärden benämns nedan gemensamt för ”Parterna” och var för sig ”Part”.

1. Bakgrund

Hyresgästen och Hyresvärden har under sommaren haft samtal avseende Knivsta 
friskola, som idag bedrivs av Knivsta friskola Ekonomisk förening, org.nr 769604-2618 
(”Knivsta Friskola”), på området Walloxen. Syftet med samtalen var att det nuvarande 
hyresavtalet mellan Knivsta Friskola och Hyresvärden ska upphöra att gälla samt att 
Parterna ska ingå ett nytt hyresavtal enligt vilket Hyresgästen hyr Lokalen för att fortsätta 
bedriva förskole- och skolverksamhet samt skolbarnomsorg. Parterna har kommit 
överens om att genomföra hyresgästanpassningar såsom detta definieras nedan i dessa 
särskilda bestämmelser samt tillhörande bilagor.

Parterna har utifrån ovan bakgrund kommit överens om följande villkor. 

2. Definitioner

2.1 I detta Avtal används följande definitioner:

2.1.1 ”Avtalet” avser detta hyresavtal inklusive samtliga bilagor.

2.1.2 ”Fastigheten” avser fastigheten Knivsta Särsta 38:16.

2.1.3 ”Hyresgästanpassningarna” avser alla installationer, projekteringar och byggnationer 
som krävs för att iordningställa Lokalen i enlighet med 
vad som framgår av denna bilaga punkt 12, jämte därtill 
hörande dokumentation, samt sådana 
överenskommelser som från tid till annan tecknas mellan 
Parterna, dock med undantag för eventuella ändring och 
tilläggsarbeten (”ÄTA-arbeten”) som alltid ska anses 
utgöra tillägg till dessa hyresgästanpassningar.  

2.1.4 "Inredning" avser all lös egendom så som inredning, inventarier, 
utrustning och annan egendom som ägs och/eller 
disponeras av Hyresgästen och som används i 
Verksamheten.

2.1.5 ”Institutet” avser Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

2.1.6 ”Lokalen” avser de lokaler som framgår av bilaga 1 och som 
Hyresgästen hyr enligt Avtalet.

2.1.7 ”Preliminär Tillträdesdag” avser den 2022-08-15.

2.1.8 ”Skulden” avser den skuld om 2 000 000 kronor som Knivsta 
Friskola har till Hyresvärden och som kommer att 
regleras av Knivsta Friskola i samband med att 
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Hyresgästen tar över förskoleverksamheten på 
Fastigheten.

2.1.9 ”Tillträdesdagen” avser den faktiska dag som Hyresgästen bereds tillträde 
till Lokalen.

2.1.10 ”Verksamheten” avser förskole- och skolverksamhet samt 
skolbarnomsorg.

3. Allmänt

3.1 Vad som anges i dessa särskilda bestämmelser gäller såsom komplettering och 
precisering till vad som angivits i Avtalets huvudformulär, Fastighetsägarna Sveriges 
formulär 12B.3 (”Formuläret”). 

3.2 I den mån motstridighet förekommer i Avtalets avtalshandlingar ska följande 
företrädesordning gälla:

i) Bilaga 5 – Gränsdragningslista

ii) Bilaga 6 – Dessa särskilda bestämmelser

iii) Formuläret

iv) Bilaga 3 – Fastighetsskatteklausul

v) Bilaga 2 – Indexklausul

vi) Bilaga 4 – Brandskyddsklausul

vii) Bilaga 7 – Hantering av personuppgifter

viii) Bilaga 1 – Ritningar

ix) Bilaga 8 – Borgensförbindelse 

4. Hyresobjektets storlek och omfattning

4.1 Lokalen ska ha den storlek och omfattning som framgår av ritningarna, bilaga 1. Lokalens 
totala yta beräknas uppgå till cirka 2562 kvm, Skolans egna ytor. Samnyttjade ytor 
uppgår till ca 1008kvm

4.2 l det fall en uppmätning av Lokalens area skulle visa en avvikelse gentemot den ovan 
angivna arean ska detta inte föranleda förändringar av den i Avtalet överenskomna hyran 
under förutsättning att Lokalens area inte avviker med mer än +/- tre (3) procent. Om 
Lokalens area vid uppmätning avviker med mer än +/- tre (3) procent ska hyra samt 
utgående hyrestillägg justeras uppåt eller nedåt i förhållande till den ändrade arean för 
den del av avvikelsen som överstiger tre (3) procent. 

4.3 Lokalen nyttjas till viss del gemensamt med andra hyresgäster vilket framgår av bilaga 1. 
Hyresgästen ska iaktta de ordningsregler som Hyresvärden uppställer för dessa 
gemensamma ytor.  

4.4 Lokalens andel är vid Avtalets ingående 59% procent av Fastigheten. 

5. Verksamheten

Hyresgästen ska använda Lokalen för att bedriva Verksamheten. Hyresgästen förbinder 
sig att inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande bedriva annan typ av verksamhet i 
Lokalen än Verksamheten.
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6. Tillträde

6.1 Parterna är överens om att den i Avtalet angivna Preliminära Tillträdesdagen kan komma 
att ändras och är beroende av att villkoren i punkt 24, med undantag för punkt iii), har 
uppfyllts. För det fall att Tillträdesdagen senareläggs ska hyrestidens slutdatum 
senareläggas i motsvarande mån, dock till närmast efterföljande månadsskifte. 

6.2 Parterna är överens om att ändring av tidpunkt för tillträde inte medför rätt för Part att 
frånträda detta avtal.  

7. Myndighetskrav och tillstånd

7.1 Hyresvärden ansvarar för att samtliga per dagen för undertecknande av detta Avtal 
gällande lagar, föreskrifter och myndighetskrav för Lokalens nyttjande för avsedd 
användning är uppfyllda per Tillträdesdagen. Hyresgästen ansvarar dock för att 
nödvändiga tillstånd för att bedriva Verksamheten erhålls innan Tillträde. 

7.2 Hyresgästen ska på eget ansvar och bekostnad svara för de åtgärder som myndigheter, 
domstol eller försäkringsbolag kan komma att kräva för Lokalens nyttjande för avsedd 
användning efter Tillträdesdagen. 

7.3 För undvikande av missförstånd ska Hyresvärden även efter Tillträdesdagen svara för de 
åtgärder som myndigheter, domstol eller försäkringsbolag kräver eller kan komma att 
kräva för hyresfastigheter i allmänhet, det vill säga sådana krav som inte är specifika för 
enbart Verksamheten.

8. Bashyra 

Bashyra för Lokalen ska utgå från och med Tillträdesdagen i enlighet med Formuläret.

9. Hyresrabatt

Hyresgästen ska från och med Tillträdesdagen erhålla en hyresrabatt. Hyresrabatten ska 
tillgodogöras av Hyresgästen genom ett avdrag från hyran enligt nedan och uppgå till 
3 200 000 kronor vilket ska fördelas jämnt över en tolvmånadersperiod, det vill säga 
266 667 kronor per månad.

10. Fastighetsinvesteringar

Hyresgästen har rätt att, utöver Hyresgästanpassningarna enligt punkt 12, på 
Hyresvärden bekostnad begära extra fastighetsinvesteringar upp till en kostnad om 500 
000 kronor inkl. mervärdesskatt i enlighet med Hyresgästens önskemål. 
Fastighetsinvesteringarna ska påbörjas senast ett (1) år efter Tillträdesdagen. 
Hyresgästen ska tillhandahålla en lista med extra önskemål senast tre (3) månader efter 
Tillträdesdagen.

11. Driftskostnader

11.1 Hyresvärden tillhandahåller Lokalen med el, VA, värme, varmvatten, och allmän 
ventilation motsvarande en sedvanlig förbrukning för Lokalen.

11.2 Hyresgästen ska som tillägg till hyran betala ersättning för Lokalens faktiska förbrukning 
av el, VA, värme, varmvatten, och allmän ventilation. För det fall att separata mätare finns 
ska Hyresgästen, istället för att betala ersättning för driftskostnader enligt denna 
punkt 11, teckna egna abonnemang avseende sådan mediaförbrukning.
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11.3 Hyresgästen ska samtidigt som hyran och som tillägg till denna betala en preliminär 
ersättning för driftskostnaderna motsvarande en årlig kostnad om 230 kronor per kvm 
förhyrd area enligt punkt 4 ovan. Avseende sådan yta som Hyresgästen samutnyttjar 
med annan verksamhet ska Hyresgästen dock endast betala motsvarande 35% av 
kostnaden för den faktiska förbrukningen. Avstämning av det preliminära hyrestillägget 
ska göras mot Hyresvärdens faktiska kostnad för Hyresgästens förbrukning och ska 
regleras årsvis i efterskott, dock senast den 31 mars det efterföljande året. På 
Hyresgästens förfrågan, är Hyresvärden skyldig att tillhandahålla Hyresgästen en 
beräkning av hur driftskostnaderna har fastställts tillsammans med vederbörligt underlag. 
För det fall att Hyresvärdens faktiska kostnader understiger det preliminära hyrestillägget 
ska Hyresgästen krediteras mellanskillnaden på efterföljande hyresavi.

11.4 Hyresvärden måste framställa eventuella anspråk med anledning av att Hyresvärdens 
kostnader överstigit det preliminära hyrestillägget inom två (2) år från den dag då 
kostnaden skulle ha reglerats enligt ovan, i annat fall förfaller Hyresvärdens rätt till 
eventuell mellanskillnad. Om Avtalet upphör ska en slutlig avstämning översändas till 
Hyresgästen dock senast tre (3) månader efter dagen för Avtalets upphörande.

11.5 För det fall att mätare saknas ska beräkningen göras med utgångspunkt i Lokalens andel 
av Fastigheten. Lokalens andel vid Avtalets ingående är 59% procent av Fastigheten.

11.6 För det fall att Verksamheten installerar särskilda installationer i Lokalen, så som 
specialanpassade maskiner vilka föranleder högre mediaförbrukning än vad som är 
sedvanligt för Verksamheten, åligger det Hyresgästen att antingen (i) låta installera 
undermätare i Lokalen för beräkning av mediaförbrukningen samt ersätta Hyresvärden 
för förhöjda mediakostnader, eller (ii) teckna egna abonnemang avseende sådan 
mediaförbrukning.

12. Hyresgästanpassningar

12.1 Hyresvärden ansvarar för genomförandet och färdigställandet av 
Hyresgästanpassningarna i Lokalen i enlighet med nedan.

12.2 Hyresgästen ansvarar för och bekostar framtagande av detaljerade ritningar vid behov, 
dock endast avseende sådan specifik utrustning som Hyresgästen behöver för den 
Verksamhet som ska bedrivas i Lokalen, detta innefattar (men är inte begränsat till) 
Inredning, möbler och annan Verksamhetsspecifik utrustning.  

12.3 Eventuella önskemål från Hyresgästen om förändring av materialval, disposition av 
Lokalen eller dylikt i förhållande till nedan ska betraktas som ÄTA-arbeten och regleras 
med löpande fakturering på beställda arbeten. Hyresgästen ska dock endast ersätta 
Hyresvärden för påkallade ändringar om dessa medför kostnadsökningar för 
Hyresvärden för vilket Hyresgästen ska betala mellanskillnaden, om ändringarna istället 
medför kostnadsbesparingar ska mellanskillnaden tillfalla Hyresgästen.   

12.4 Hyresgästen och Hyresvärden ska samarbeta för att Hyresgästanpassningarna ska 
kunna färdigställas på ett kostnadseffektivt sätt samt enligt den överenskomna 
tidsplanen. 

12.5 En samarbetsgrupp ska tillsättas och bestå av högst två (2) representanter från vardera 
Part. De utsedda representanterna ska sköta kontakterna mellan Parterna avseende 
Hyresgästanpassningarna. Samarbetsgruppen ska sammanträda vid behov och mötet 
ska protokollföras av endera Part. 

12.6 Hyresvärden ska senast på Tillträdesdagen uppvisa godkända förhållanden vad det 
gäller OVK i båda skolhusen, ändamålsenlig OVK i specialsalarna, godkänd 
dokumentation vad gäller brandsäkerhet, godkänd dokumentation för koldioxidnivåer, 
godkända bullermätningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt godkända 
inomhustemperaturer för skolmiljö.
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12.7 Kvaliteten på Margarethahallen ska uppgraderas så att arbetsmiljön för barn och vuxna 
utanför hallen säkerställs vad det gäller ljud samt att elevers integritet/trygghet vid 
idrottsutövande säkerställs genom ett bra insynsskydd.

12.8 Margarethahallen får ett mer ändamålsenligt aktivitetsgolv, lagt ovanpå det existerande 
parkettgolvet, så att säkerheten för idrottande skolbarn, bland annat med avseende på 
halkrisk och belastning, kan säkerställas. Golvet ska i kvalitet, funktion och utförande 
vara i paritet med Taraflex Sport M Performance 9,0 (säkert hallgolv), vilket motsvarar 
basutförandet för grundskolelever i Sverige.

12.9 Säker och ändamålsenlig belysning för hela skolgården. Uteförråd till förvaring av 
lekmaterial. Bollplanen ska åtgärdas/säkras. Förskolegården säkras och färdigställas i 
största möjliga mån enligt ursprunglig plan (”utemiljö Margarethaskolan”). Förskolans 
bakgård görs tillgänglig enligt förslag (”klättra kana”) som redan ska ha diskuterats med 
fastighetsägaren. Dokumenten ”utemiljö Margarethaskolan” och ”klättra kana” framgår av 
bilaga 12.9.

12.10 Trafiksituationen ska färdigställas enligt de bifogade ritningar från bygglovet för planen för 
infart till skolan med parkering för bilar och cyklar. Även en rundel med plats att stanna till 
och släppa av personer ska färdigställas. Här behövs även en gång/cykelväg in till skolan 
för barnens säkerhet samt ca 15 parkeringsplatser designerade för skolans personal.

12.11 Entréhallen ska ha en tydlig markering avseende vad som är skolingång samt förvaring 
till alla elevers skor. Även om det är ett ”öppet hus” måste det vara mycket tydligare 
avgränsning i entrén till skolan och övriga utrymmen. Entrén och fritidsdelen behöver 
förstärkas med torkskåp till skoleleverna och fritids.

12.12 Parterna har konstaterat att det har förekommit dräneringsproblem avseende skolgården 
på Fastigheten under våren 2022. Dräneringsproblemet ska, enligt uppgift från 
Hyresvärden, ha blivit åtgärdat till följd av kommunens omplacering av en temporär bilväg 
i närheten av Fastigheten. För det fall att dräneringsproblem påträffas på skolgården 
under hyrestiden är Parterna överens om att det åligger Hyresvärden att, på egen 
bekostad, åtgärda sådant problem inom skälig tid från att Hyresvärden fått vetskap om 
problemet. För det fall att dräneringsproblemet är omfattande eller potentiellt kan orsaka 
allvarlig skada på Verksamheten eller tredje man ska Hyresvärden dock vidta åtgärder 
skyndsamt och utan dröjsmål.  

Om Hyresvärden inte vidtar åtgärder enligt ovan har Hyresgästen rätt att, på 
Hyresvärdens bekostnad, åtgärda dräneringsproblemet samt vidtaga åtgärder för att 
säkerställa att Verksamheten eller tredje man inte orsakas skada med anledning av 
problemet. För det fall att Parterna inte kommer överens om vad som utgör ett 
dräneringsproblem ska en oberoende besiktningsman utses om endera Part så påkallar. 
Kostnad för sådan besiktningsman betalas gemensamt av Parterna. 

12.13 Hyresvärden garanterar att Hyresgästanpassningarna genomförs och färdigställs i 
enlighet med gällande myndighetskrav. Hyresgästen är medveten om att avvikelser dock 
kan förekomma med anledning av sådana myndighetskrav. 

13. Underhåll

Hyresgästen ska ansvara för och bekosta allt inre löpande underhåll av Lokalen samt 
ansvarar och bekostar myndighets- och försäkringskrav, ledningar (IT/Telefoni etcetera), 
låsanordningar, och liknande, som kan komma att krävas för Lokalens nyttjande för 
Verksamheten. Exempel på inre löpande underhåll som Hyresgästen ansvarar för och 
bekostar inkluderar (men är inte begränsat till) låsanordningar, utrustning tillhörande 
Verksamheten, kyl-och frysskåp, mikrovågsugnar, övriga s.k. vitvaror samt 
brandsläckare, avseende Lokalen.
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14. Hyresgästens ombyggnad och inredning av lokalen 

14.1 Byggnads, installations och inredningsarbeten eller ändringar på mark/skolgård eller i 
Lokalen som utförs av Hyresgästen, får bara utföras efter Hyresvärdens skriftligen 
godkännande. Hyresgästen är skyldig att följa de anvisningar som Hyresvärden lämnar 
om arbetenas utförande. Att Hyresvärden godkänt arbeten eller lämnat anvisningar för 
arbetenas utförande innebär inte att Hyresgästens ansvar för arbetenas utförande eller 
dess konsekvenser inskränks.  

14.2 Det åligger Hyresgästen att vid ombyggnadsarbeten, inredningsarbeten och övriga 
åtgärder som omfattas av denna punkt utföra dessa på ett sådant sätt att störningar för 
Hyresvärden och tredje man minimeras i största möjliga utsträckning. Hyresgästen ska 
därvid rätta sig efter Hyresvärdens skäliga anvisningar. Hyresgästen ansvarar för att 
samtliga arbeten i Lokalen för vilka Hyresgästen svarar, sker enligt vid var tid gällande 
lagar och föreskrifter. 

14.3 Hyresgästen ansvarar för all skada, oavsett eget vållande, som Hyresgästens eventuella 
byggnads-, installations- och inredningsarbeten eller andra liknande ändringar i Lokalen 
eller Fastigheten i övrigt kan komma att förorsaka Hyresvärden eller dennes egendom 
eller tredje man. Hyresgästen ska således hålla Hyresvärden skadelös för all rimlig skada 
Hyresvärden kan komma att förorsakas genom Hyresgästens utförda åtgärder enligt 
ovan. 

15. Försäkring 

Det åligger Hyresgästen att inneha ansvarsförsäkring för Verksamheten, 
olycksfallsförsäkring för egen personal samt övriga för Verksamheten erforderliga 
försäkringar. Försäkringen ska täcka skador på Lokalen och Fastigheten som vållats av 
Hyresgästen, Verksamheten, anställda, eller av Hyresgästen anlitat företag, konsult, eller 
entreprenör. Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig 
fastighetsförsäkring avseende Fastigheten.

16. Bevakning och säkerhetsfrågor

16.1 Hyresgästen ska tillse och bekosta att Lokalen utrustas med sådana lås- och 
stöldskyddsanordningar inklusive annan brand- och säkerhetsteknik som krävs för 
Hyresgästens försäkring avseende Lokalen. Eventuella utryckningskostnader orsakade 
av Hyresgästen ska ersättas av Hyresgästen.

16.2 Det ankommer på Hyresgästen att, om särskild bevakning och säkerhet etableras, tillse 
att Hyresvärden kan erhålla tillträde till Lokalen samt att Lokalen är tillgänglig för 
underhåll, reparation eller motsvarande vilket föranleder att Hyresvärden eller dess 
representant behöver tillträde till Lokalen.

17. Överlåtelse och andrahandsupplåtelse av hyresrätten

Hyresrätten till Lokalen får ej överlåtas utan Hyresvärdens skriftliga samtycke. 
Hyresgästen äger inte rätt att utan Hyresvärdens skriftliga samtycke upplåta hela Lokalen 
i andra hand. 

18. Pantsättning och inskrivning

18.1 Hyresgästen äger inte rätt att upplåta panträtt i hyresrätten till Lokalen som säkerhet till 
egen eller annans gäld av vad slag det vara må.

18.2 Detta Avtal får inte inskrivas.
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19. Återställande, avflyttning samt kvittning m.m.

19.1 Senast på dagen för Avtalets upphörande ska Hyresgästen ha återställt Lokalen i väl 
städat och i övrigt godtagbart skick, med beaktande av för Verksamheten normalt slitage. 
Hyresgästen är således skyldig att, om Hyresvärden så påfordrar, på egen bekostnad 
bortföra denne tillhörig Inredning och egna installationer. Vidare ska Hyresgästen bekosta 
reparationer som aktualiserats på grund av onormalt slitage eller eftersatt underhåll samt 
skador. Beträffande Inredning och installationer, som fast infogats i byggnaden på ett 
sådant sätt att det utgör byggnadstillbehör, åligger det Hyresgästen att kvarlämna sådan 
Inredning och/eller installation som därvid tillfaller Hyresvärden utan lösen. 

19.2 Vid Hyresgästens avflyttning ska Lokalen besiktigas. Ersättning för därvid påträffade 
skador och/eller eftersatt underhåll som Hyresgästen ansvarar för ska betalas av 
Hyresgästen. Hyresvärden och Hyresgästen ska gemensamt utse en kvalificerad 
besiktningsman att verkställa avflyttningsbesiktning. Över besiktningen ska föras skriftligt 
protokoll och upprättas utlåtande. Kostnaden för besiktningen ska delas lika mellan 
Parterna.

20. Särskild rätt att säga upp hyreskontraktet

20.1 Vid tidpunkten för detta avtals ingående har Hyresgästen inte erhållit erforderliga tillstånd 
för att bedriva dels förskoleverksamhet, dels grundskoleverksamhet, i Lokalerna. 
Parterna är överens om att Hyresgästen, för det fall att Hyresgästen inte har beviljats 
samtliga erforderliga tillstånd för att bedriva förskoleverksamhet i Lokalen senast den 
2022-12-31 respektive grundskoleverksamhet senast den 2024-03-31, åtar sig att tillse 
att Knivsta Friskola tecknar ett nytt hyresavtal gentemot Hyresvärden. För tydlighetens 
skull noteras även att Hyresgästen och Knivsta Friskola ingått ett avtal i samband med 
förvärvet av Verksamheten i vilket Knivsta Friskola åtar sig att teckna nytt hyresavtal 
enligt ovan för det fall att Hyresgästen inte beviljas erforderliga tillstånd för att bedriva 
Verksamhet i Lokalen. 

20.2 För det fall att Avtalet inte överlåts till Knivsta Friskola enligt punkt 20.1 ovan ska 
Hyresgästen ha en ensidig rätt att i förtid säga upp Avtalet till upphörande senast 30 
dagar efter det att samtliga erforderliga tillstånd senast skulle ha tillhandahållits enligt 
punkt 20.1 ovan, med beaktande av nio (9) månaders uppsägningstid. En förutsättning 
för hyresgästens rätt att säga upp hyresavtalet i förtid är att Hyresgästen inte har beviljats 
samtliga erforderliga tillstånd för att bedriva förskoleverksamhet eller 
grundskoleverksamhet enligt punkt 20.1 ovan. Hyresgästen ska avflytta från Lokalen 
senast det datum till vilket uppsägning har skett. Vid sådan avflyttning ska reglerna om 
avflyttning enligt Avtalet tillämpas.

20.3 Om Hyresgästen utnyttjar denna rätt till förtida uppsägning ska Hyresgästen till 
Hyresvärden återbetala den hyresrabatt som Hyresgästen har erhållit under punkt 9 
ovan, samt återbetala eventuell fastighetsinvestering som Hyresgästen erhållit under 
punkt 10 ovan. Sådan återbetalning ska ske mot faktura och betalas till Hyresvärden 
senast en (1) månad före frånträdet.

20.4 För det fall att Avtalet överlåts till Knivsta Friskola enligt punk 20.1 eller om Hyresgästen 
utnyttjar rätt till förtida uppsägning enligt punkt 20.2 ska Hyresvärden till Hyresgästen 
återbetala Skulden som Hyresvärden har erhållit i samband med att Hyresgästen övertog 
förskoleverksamheten. Sådan återbetalning ska ske mot faktura och betalas till 
Hyresvärden senast en (1) månad före frånträdet. 

21. Andrahandsupplåtelse

21.1 Parterna är överens om att Hyresgästen äger rätt att utan Hyresvärdens föregående 
samtycke hyra ut delar av Lokalen i andrahand till Knivsta Friskola.
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22. Ändringar m.m.

22.1 Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för Parterna rörande 
hyresförhållandet har intagits i detta Avtal. Utöver vad som däri anges har inga 
överenskommelser, utfästelser eller uppgifter gjorts respektive lämnats, vilka utgör 
kontraktsinnehåll, i samband med Avtalets tillkomst.

22.2 Ändringar och tillägg till detta Avtal med tillhörande bilagor ska vara skriftligen avfattade 
och undertecknade av Hyresvärden och Hyresgästen för att vara bindande.

23. Säkerhet

Avtalet är villkorat av att Hyresgästen senast två (2) veckor före Tillträdesdagen till 
Hyresvärden ställer säkerhet för sina förpliktelser enligt Avtalet och hyreslagen (12 kap 
jordabalken) i form av borgen enligt Bilaga 8. Borgensåtagandet ska vara giltig i tre (3) år 
från Tillträdesdagen. 

24. Villkor

Avtalet är för sitt fullbordande och bestånd villkorat av att vart och ett av nedan angivna 
villkor är uppfyllda:

i) Hyresvärden erhåller samtliga för byggnationen erforderliga tillstånd, samt att 
sådana tillstånd har vunnit laga kraft; 

ii) att Knivsta Friskola håller föreningsstämma där det beslutas att sälja 
Verksamheten till Hyresgästen samt att beslutet vinner bifall med erforderlig 
majoritet; 

iii) att Hyresgästen beviljas samtliga tillstånd från myndighet för att bedriva 
förskoleverksamhet i Lokalen senast den 2022-12-31 respektive 
grundskoleverksamhet senast den 2024-03-31; samt

iv) att punkterna 12.6 – 12.11 har uppfyllts. 

25. Tvist

25.1 Svensk rätt ska äga tillämpning på detta Avtal.

25.2 Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat 
av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”) såvida annat inte följer 
av hyreslagens regler. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte 
Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga 
omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också 
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska 
genomföras på svenska språket och äga rum i Stockholm

25.3 Denna klausul inverkar ej på Parts rätt att hänskjuta ärende till hyresnämnd i enlighet 
med hyreslagens regler därom.

* * * *
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Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Hyresvärden och Hyresgästen har tagit varsitt.

Ort: Ort:

Datum: Datum:

Klicka här och skriv partens namn Klicka här och skriv partens namn

________________________________ ________________________________
Namn: Namn:
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.
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Bilaga 8 – Borgensförbindelse 

Till hyresavtal med nummer 2022-01-18-0234 (”Avtalet”) mellan Sisyfos Samhällsfastigheter AB, 

559244-7915, (”Hyresvärden”) och Margarethaskolan AB, 559326-3634, (”Hyresgästen”) 

avseende lokal i fastigheten Knivsta Särsta 38:16.

Cedergrenska AB, 559144-0697, går härmed i borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för 

Hyresgästens rätta fullgörande av samtliga förpliktelser gentemot Hyresvärden med anledning av 

Avtalet. Denna borgensförbindelse omfattar samtliga skyldigheter såväl enligt Avtalet som 

skyldigheter enligt hyreslagen (12 kap jordabalken). 

Borgensförbindelsen omfattar även Hyresgästens förpliktelser att ersätta Hyresvärden för 

inkassokostnader, av domstol eller skiljenämnd utdömda rättegångskostnader, styrkta kostnader 

för Hyresgästens avhysning, kostnader som uppkommit i anledning av mål enligt lagen (1990:746) 

om betalningsföreläggande och handräckning samt ränta på samtliga ovan nämnda obetalda 

belopp.

Denna borgensförbindelse gäller i tre (3) år från tillträdesdagen enligt Avtalet.

__________

Ort:

Datum:

Cedergrenska AB

________________________________

Namn:



 § 66 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska - UN-2022/157-1 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska : bilaga 10 beslutAnmalanskolaellerforskolaMiljoinspektorB_116906

Samhällsbyggnadskontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax 018- 38 07 12 ● E-post knivsta@knivsta.se

www.knivsta.se ● Org. nr. 212000-3013

Christer Solander 2021-04-09 Diarienummer

knivsta@knivsta.se HS.2020.464

Kontaktcenter: 018-347000

Margarethaskolan

Walloxen

741 44 Knivsta

Anmälan om förskola Margarethaskolans förskola på fastigheten:
SÄRSTA 38:16

Miljöenheten beslutar att lämna anmälan från Margarethaskolans förskola , org. nr. 769604-2618
om att driva förskoleverksamhet på fastigheten SÄRSTA 38:16 utan ytterligare åtgärd.

Bakgrund

Knivsta friskola Ekonomisk förening har den 31 augusti 2020 inkommit till miljöenheten med
en anmälan om att driva förskoleskolverksamhet ihop med Margarethaskolan på fastigheten
SÄRSTA 38:16 .
Bilagor som hör till anmälan har sedan i omgångar inkommit till miljöenheten. Den 5 oktober
2020 startade skolan sin verksamhet. Då skolan blev helt färdigställd i början av 2021 gjordes ett
platsbesök 26 februari 2021. I inspektionsrapporten fanns en del brister som bevarades 30 mars
2021.

Bedömning

Miljöenheten hade en synpunkter efter att ha granskat inkommen anmälan med bilagor samt
gjort ett platsbesök. Ärendet lämnas därför utan ytterligare åtgärd. Miljöenheten förutsätter att
planerade åtgärder som framkom i svaret 2021-03-30 genomförs.

Tillsynsavgift

För handläggningen av en anmälan tar vi en fast handläggningsavgift på 11312 kr enligt kommunens taxa
inom miljöbalkens område beslutad av kommunfullmäktige
För handläggningen av en anmälan tar vi en fast handläggningsavgift enligt kommunens taxa
inom miljöbalkens område beslutad av kommunfullmäktige

Krav på egenkontroll
Du som verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att din
verksamhet inte ska orsaka olägenheter för människors hälsa eller skador på miljön. Du ska även
bedriva en systematiserad och dokumenterad egenkontroll av verksamheten i enlighet med
kraven som anges i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Miljöenheten kommer att granska er egenkontroll vid kommande tillsynsbesök.

Meddela förändringar

Vänligen kontakta miljöenheten om verksamheten upphör eller avser att byter ägare.



 § 66 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska - UN-2022/157-1 Godkännande av huvudman för bedrivande av fristående förskola, Cedergrenska : bilaga 10 beslutAnmalanskolaellerforskolaMiljoinspektorB_116906

HS.2020.464

Övrigt

Trots miljöenhetens beslut kan ni vara skyldig att söka andra tillstånd som t.ex. bygglov eller
kontakta andra myndigheter. Beslutet hindrar inte heller att nämnden, om det behövs, kan
komma att ställa krav på verksamheten framöver.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta miljöenheten via kontaktcenter tel 018-347000,
eller skicka e-post till knivsta@knivsta.se

För Bygg- och miljönämnden

Christer Solander

Miljöinspektör

Bilaga

Bedömning enligt miljöbalken

Kopia till

Fastighetsägaren, Sisyfos skolfastighet AB
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Bedömning enligt miljöbalken

Barn tillbringar en stor del av sin tid i förskolan. Förskolans inomhus- och utomhusmiljö är
därför viktig för barnens hälsa och välbefinnande. Verksamheten behöver därför vidta de
undersökningar och skyddsåtgärder som behövs för att förebygga eller undanröja risker för
olägenhet för människors hälsa.

Det är av särskilt stor betydelse att värna om miljöer som barn vistas i eftersom de är att betrakta
som en extra känslig grupp. Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken ska därför alltid
tillämpas.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns en risk att en verksamhet kan medföra en sådan
skada eller olägenhet och ska vidtas i en utsträckning som inte är orimlig, enligt 2 kap 7 §
miljöbalken. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken ska lokaler för allmänna ändamål, t ex förskolor, brukas på ett
sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller
nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig. Vid bedömningen av risken för olägenhet för människors hälsa och krav på
skyddsåtgärder ska särskild hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt.

Folkhälsomyndighetens riktvärden och rekommendationer som anges i deras allmänna råd och
vägledning bör tillämpas vid bedömningen av risken för olägenhet för människors hälsa.

Ventilation

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om ventilation ges
rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken vad gäller ventilation och
luftkvalitet. I rådet anges att uteluftsflödet inte bör understiga cirka 7 l/s per person. Ett tillägg på
minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör också göras så att hänsyn tas till föroreningar från andra källor
än människor. Riktvärdet för uteluftsflöden gäller vid stillasittande sysselsättning. En bedömning
behöver göras om det beroende på aktivitet och verksamhet i lokalen behövs högre luftflöden.

Verksamheten ska som en del av sin egenkontroll ha kunskap om ventilationen i lokalerna och
rutiner för att säkerställa att personantalet i de olika rummen anpassas så att
Folkhälsomyndighetens riktvärden alltid klaras. Rutiner och dokumentation över ventilationen
ska finnas som en del av verksamhetens egenkontroll.

För att minska risken för bristfällig luftkvalitet med hänsyn till byggnadskonstruktionen och
tidigare konstaterade fuktskador är det viktigt att det finns fastställda rutiner för skötsel och
kontroll av förskolans ventilerade golv, till exempel rutiner för rengöring av tilluftsdonen samt
kontroll av frånluftsflöden.

Installationsbuller

Problem med för höga ljudnivåer från fasta installationer, till exempel ventilationssystem, är
vanligt förekommande och det är därför viktigt att ljudmätningar görs när förskolelokaler tas i
bruk för att säkerställa att gällande riktvärden klaras. Miljöförvaltningen anser att mätningarna
ska göras i samtliga rum som användas mer än tillfälligt av barnen eftersom ljudnivåerna kan
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skilja sig åt mellan olika rum och att det inte utan mätningar går att avgöra om riktvärdena klaras
eller inte.

Mätningarna ska göras när högst ljudnivå kan förväntas med hänsyn till ventilationens
inställning (till exempel vid forcering). Ljudmätningarna ska utföras av en sakkunnig och enligt
standardiserade mätmetoder. Se till exempel SP:s rapport 2015:02 ”Vägledning för mätning av
ljudnivå i rum med stöd av SS-EN ISO 10052/16032”.

Vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa föreligger på grund av installationsbuller
tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus. Enligt
det allmänna rådet bör den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 30 dB(A). Vidare bör
ljudtrycksnivån för de enskilda tersbanden 31.5-200 Hz inte överstiga de riktvärden som anges i
tabell 2 i det allmänna rådet.
Vid överskridanden av riktvärdena bör en skriftlig åtgärds- och tidsplan upprättas och
bullerreducerande åtgärder vidtas snarast möjligt.

Städning

Städningen i förskolan är viktigt för att upprätthålla en god luftkvalitet, en god hygien och för att
undvika smittspridning. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning
i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet ges rekommendationer för bland annat
tillämpningen av lagkraven i miljöbalken och bedömningen av risken för olägenhet för
människors hälsa vad gäller städning och städbarhet. För att minska risken för olägenhet för
människors hälsa är det viktigt att de rekommenderade städintervallen som anges i rådet följs.

Detta innebär daglig rengöring av:

- Toaletter och skötrum
- Golv
- Tagytor (till exempel strömbrytare, dörrhandtag, dörrkarm och nedre del av dörr)
- Lättåtkomliga ytor som till exempel bord, stolar, översta hyllplan och fönsterbänkar
- Mattor (dammsugning eller skakning utomhus)
- Stoppade möbler (dammsugning)

Vidare ska storstädning inklusive tvätt av textilier ske återkommande under året, dock
minst två gånger per år.

Storstädningen ska minst omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna
horisontella ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning och golvbrunnar.

Vid större utbrott av smittsamma sjukdomar kan städningen behöva utökas.

Bristfällig städning kan bidra till kliande ögon, irriterade slemhinnor och allmän trötthet och personer
med astma, allergi och annan överkänslighet kan få förvärrande besvär. Även risken att drabbas av
infektioner påverkas av faktorer som damm och dålig luftkvalitet (källa Folkhälsomyndighetens
vägledning om städning i skolan).

En välfungerande städning är även viktig i arbetet med kemikaliesmarta förskolor eftersom olika kemiska
ämnen, som kan vara negativa för hälsan, kan finnas bundna till dammpartiklarna.

Städrutinerna och ansvaret för städningen och städbarheten i lokalerna ska vara
fastställt och dokumenterat i verksamhetens egenkontroll.
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Radon

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer.
Radonhalten i inomhusluften bör därför mätas regelbundet (minst vart tionde år eller efter en
omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden).

Referensvärde för radon är 200 Bq/m3. I den nya strålskyddslagen finns dock krav på att
strålskyddet ska optimeras vilket innebär att radonhalten i inomhusluften ska hållas så låg som
det är möjligt och rimligt.

Mätning av radon ska genomföras under minst två månader under eldningssäsongen
(1 oktober – 30 april). Miljöförvaltningens instruktion för vägledning om antalet mätplatser på
förskolor bör följas (bilaga 2). Informationsbladet är sammanställt utifrån
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser och den
kompletterande vägledningen för radonmätningar i skolor och förskolor. Verksamheten bör även
säkerställa att radonhalten inte är för hög i personalutrymmen.

Information

Krav på egenkontroll

Du som verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att din
verksamhet inte ska orsaka olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. Du ska även
bedriva en systematiserad och dokumenterad egenkontroll av verksamheten i enlighet med
kraven som anges i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Miljöförvaltningen kommer att granska er egenkontroll vid kommande tillsynsbesök.
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Personal VT 2022 – Förskolan 
 

Namn Registerutdrag-
uppvisat 

Tystnadsplikt-
påskriven 

Utbildning 

Maysam Alsaedi X X Utb. barnskötare 
Johanna Bergblom X X Utb. Barnskötare 
Johanna Bergström X X Förskollärare 
Cornelia Caris X X Utb. barnskötare 
Jenny Jansson X X Förskollärare 
Alicia Källström X X Förskollärare 
Therése Lundin X X Utb. barnskötare 

Gunilla Markestad X X Utb. barnskötare 
Ingeborg Moestam X X Rektorsutb. 
Jenny Nilshed X X Lärare F-6 

Oula Rabh X X Outb.barnskötare 

Niloufar Sadeghi X X Outb.barnskötare 

Sofie Selmeryd X X Förskollärare 

Elvira Stigestadh X X Outb. barnskötare 

Tiina Vallius 
Blomqvist 

X X Utb. barnskötare 
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Bilaga 15 

Hantering av livsmedel 

 

Inom verksamheten för Margarethaskolan och Margarethaskolans förskola hanteras inga livsmedel. 

Alla måltider hanteras av Bistro Larsson som enligt avtal tillagar och serverar skolans måltider i 
restaurangen som ligger i angränsande lokaler till verksamheten. 
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Ekonomi totalt Prognos 
22/23

Prognos 
23/24 Kommentarer Åtgärder

Intäkter
Intäkt förskola 10 332 10 487

Bidrag och övriga intäkter 103 103

Tilläggsbelopp 0 0

Intäkter totalt 10 434 10 589

Externa kostnader
Löner förskola 5 991 6 171

Övriga personalkostnader 61 61

Lokalkostnader 1 027 1 756 50 % hyresrabatt första året 

Material förskola 72 72

Kosthåll förskola 1 388 1 388

Avskrivningar och internränta 0 0

Övriga kostnader 418 397

Summa 8 957 9 844

Interna kostnader
Lokalt rörelseresultat 1 478 745

Cedergrenska 417 424 Posten innefattar kostnader för tex service, skolchef, IT, lön/ekonomi etc

Summa 417 424

Kostnader totalt 9 374 10 268

Netto drift 1 060 321
10% 3%
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Knivsta Knivsta
2022/2023 2023/2024

Förskola Antal barn Förskola 1-3 år Antal barn Förskola 4-6 år Summa intäkt Antal barn Förskola 1-3 år Antal barn Förskola 4-6 år Summa intäkt 

Heltid 20 15 680 kr          40 11 622 kr            778 480,00 kr    20 15 915 kr            40 11 796 kr            790 157,20 kr    
Deltid 4 15 036 kr          2 11 171 kr            82 486,00 kr      4 15 262 kr            2 11 339 kr            83 723,29 kr      

860 966,00 kr    873 880,49 kr    

Lönebidrag 102 624                                             102 624            
8552 kr/mån
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Personal Knivsta Knivsta
2021 2022/23 2023/2024

Antal Lön Soc Pension Totalt Antal Lön Soc Pension Totalt Antal Lön Soc Pension Totalt 

Snittlön Förskola 12,05 28 877 kr           9 073 kr      1 615 kr               5 721 080 kr             12,05 29 743,31 kr      9 345 kr        1 663 kr           5 892 712 kr         12,05 30 635,61 kr   9 626 kr    1 713 kr  6 069 494 kr         
Rektor 0,1 60 000 kr 18 852 kr    3 355 kr               98 648 kr                  0,1 60 000 kr 18 852 kr      3 355 kr           98 648 kr              0,1 61 800 kr 19 418 kr  3 456 kr  101 608 kr            

5 819 728 kr             5 991 361 kr         

Övriga personalkostnader 

Fortbildning 15 000 kr           15 000 kr           15 000 kr        

Konferens 12 050 kr           1000 kr/anställd 12 050 kr           1000 kr/anställd 12 050 kr        1000 kr/anställd

Personalrep 7 230 kr             600 kr/anställd 7 230 kr             600 kr/anställd 7 230 kr          600 kr/anställd 

Friskvård 11 930 kr           Ca 1/3 av de anställda 11 930 kr           Ca 1/3 av de anställda 11 930 kr        Ca 1/3 av de anställda

Övriga personalkostnader 14 460 kr           1200 kr/anställd 14 460 kr           1200/anställd 14 460 kr        1200/anställd

60 670 kr           60 670 kr           60 670 kr        

5,47717842

Regnbågen 33 barn 1-5 år
Jenny Jansson                                   80% 28 960 36 200 fskl
Johanna Bergblom              90% 24 300 27000 bsk
Tiina Blomqvist                                       100% 27 900 27 900 bsk
Elvira   100% 100% 22 500 22500
Nilo                                          100% 25 000 25 000 ingen utb
Oula 100% 22 000 22000

570%
Solen 33 barn 1-5 år
Johanna Bergström                75% 28 125 37 500 fskl
Sofie                                         100% 35 000 35 000 fskl
Cornelia                                   100% 23 500 23500 bsk
Maysam                                   100% 25 000 25 000 bsk
Gunilla                                        60% 20 880 34 800 bsk
Alicia 100% 34 000 34 000
Barnskötare ej rekr 100% 25 000 25000

635% 342 165        
1205%

Fritids/ skolresurs
Karimi, Zanyar 100 30400
Lundqvist, Niklas 100 29250

Halvarsson, Marie 0,2 5 040 25200
Sadeghi, Arash 100 29800
Christina Kruzenhof100 31000
Oskar 100 21 000 till mars

146 490
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Hyra Knivsta Knivsta Knivsta
kvm 2022 2022/23 2023/2024

 
Skola ? 6 400 000 kr          704 000 kr       50% rab första 1 429 120 kr      

Vatten, El etc 114 000 kr 117 800 kr         

Städ 960 000 kr             enl Ingeborg 182 400 kr       182 400 kr         

Reparationer 50 000 kr               9 500 kr           9 500 kr              

Säkerhet 18 000 kr               3 420 kr           3 420 kr              

Sophämtning 30 000 kr               5 700 kr           5 700 kr              

Övrigt 40 000 kr               7 600 kr           7 600 kr              

7 498 000 kr          1 026 620 kr   1 755 540 kr      
Beräkning 7 kvm/elev 
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Övriga Knivsta Knivsta 
22/23 23/24

Förskolan

Lunch per protion elever ped lunch skoldagar per protion elever ped lunch skoldagar 
65 66 12 229 65 66 12 229

1 161 030,00 kr    1 161 030 kr          

Mellanmål per protion elever skoldagar per protion elever skoldagar 
15 66 229 15 66 229

226 710,00 kr       226 710 kr             

Material 2000 kr/avd/mån 72 000 kr            72 000 kr            

50-60 konton

Förbrukningsinventarier 35 000 kr            35 000 kr            

Förbrukningsmaterial 20 000 kr            20 000 kr            

Arbetskläder 36 000 kr            Nya sett till all persoanl 15 000 kr            

Leasing IT 20 000 kr            20 000 kr            

Dataprogram 40 000 kr            40 000 kr            

Datakommunikation 110 000 kr          110 000 kr          
 

Reklam 35 000 kr            35 000 kr            

Försäkringar 20 000 kr            20 000 kr            

Kontorsmaterial 15 000 kr            15 000 kr            

Telefoni 25 000 kr            25 000 kr            

Revisorer 25 000 kr            25 000 kr            

Almega 10 000 kr            10 000 kr            

Friskolornas Riksförbund 0,07% av omsättning 7 304 kr              7 412 kr              

Bankkostnader 10 000 kr            10 000 kr            

Tillsynsavgifter myndigheter 10 000 kr            10 000 kr            

418 304 kr         397 412 kr         
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Investeringar Knivsta Knivsta Knivsta
2022/23 2023/24 2024/25

Investeringar -                       0 500 000 kr             
Avskrivning 25 000 kr               

Totalt 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 

Tjänsteskrivelse 
2022-06-10 

Diarienummer 
UN-2022/4 

Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning per juni för Utbildningsnämnden 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för Utbildningsnämnden 
2022 per juni 

2. Beslut anmäls till kommunstyrelsen för kännedom  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens prognos för 2022 per juni visar ett överskott på 1 514 tkr.  

 

Grundskolans prognostiseras med underskott om 1,9 mkr beroende på främst underskott i 
kommunal verksamhet pga högre lönekostnader för att säkerställa personaltäthet och 
kvalitet. Men ersättning för sjuklönekostnader dämpar underskottet för de kommunala 
grundskolorna. Det är en budget i balans i grundskolans pengsystem genom en kombination 
av färre elever men där eleverna främst är färre inom åk 6-9 som kostar mindre samt att det 
är färre elever inom fritidsverksamhet. Ökade försäljningsintäkter och barnomsorgsintäkter 
ger också mer medel in till pengsystemet.   

 

Interna gymnasiet bedöms få ett underskott om 775 tkr pga färre elever.  

 

Prognosen för nämndverksamheten är ett underskott på 120 tkr till följd av högre kostnader 
för kvalitetsdagar än budget och att kostnader för jullunch 2021 belastar.  

 

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 1,8 mkr pga en förskjutning från yngre till 
äldre barn, att färre barn går mer än 50 timmar och högre barnomsorgsintäkter vilket ger ett 
överskott i pengsystemet. Dock ser det ut som att den kommunala verksamheten kommer att 
gå med ett underskott pga färre barn, förskolor som sedan länge lider av ansträngd ekonomi 
och förskolor som har fler 15-timmars barn än väntat, dock dämpas detta av ersättning för 
sjuklönekostnader.  

 

Grundsärskolan beräknas få ett överskott pga ett stort elevunderlag.  

 

VUX & SFI bedöms få ett överskott på 1,1 mkr pga högre statsbidrag än beräknat för 2021.  
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Måltidsverksamheten prognostiseras med ett litet överskott på 100 tkr pga lägre kostnader 
för mattransporter och lägre lönekostnaderna då några ur personalen slutar. 

 

Bakgrund 

 

 

Ev underrubrik 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Se bilagd konsekvensanalys 

  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-10 

Ekonomisk uppföljning per juni 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Ekonomisk uppföljning för 
Utbildningsnämnden 

 

 

 
 

Antagen av Utbildningsnämnden  
30 augusti 2022  
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Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras 
till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. 
Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden 
uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet 
om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 
Prognosen per juni för Utbildningsnämndens 2022 är ett överskott på 1 514 tkr. Det är en 
förändring på +2 834 tkr sedan prognosen per mars. 

  

FÖRSKOLA 

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 1 774 tkr. Den kommunala verksamheten bedöms 
få ett underskott på 647 tkr. Nedläggningen av Skutans förskola har gjort att befintlig personal 
har fördelats mellan övriga förskolor, vilket har lett till ökad kostnad pga hög andel förskollärare 
med högre lön. Skutan som har lidit av ansträngd ekonomi med socioekonomiska utmaningar 
prognostiseras med ett underskott 2022. Diamanten och Långhundra bedöms få underskott pga 
relativt många barn som går under 15 timmar per vecka där den lägre ersättning inte täcker de 
kostnader som förskolorna har. Lustigkulla bedöms få ett överskott som väger upp en del av de 
andra enheternas underskott, beroende på lägre lönekostnader, framför allt i form av lägre 
timvikariekostnader. Ersättning för sjuklönekostnader i samband med pandemin underlättar 
ekonomin för samtliga förskolor med totalt 980 tkr. 

  

Prognosen för myndighet är ett litet underskott på 10 tkr pga något högre kostnader för konsulter 
gällande utbildning och system. 

  

Prognosen för pengsystemet är ett överskott på 2,4 mkr. Ersättningen till fristående och externa 
förskolor är högre än budget pga en förskjutning av barn från kommunala förskolor till fristående 
och externa förskolor. Men det har samtidigt skett en förskjutning av barn som är 1-3 år till barn 
som är 4-6 år där de äldre barnen kostar mindre samt att färre barn än väntat går mer än 50 
timmar i förskolan. Momsintäkterna blir högre i och med fler barn på fristående förskolor och 
barnomsorgsintäkterna ser ut att bli högre än budget. Sammantaget ger detta ett överskott i 
pengsystemet. 

  

Jämfört med mars-prognosen är det ingen större skillnad inom förskoleverksamheten, prognosen 
per mars var ett överskott på 1 554 tkr. 
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GRUNDSKOLA 

Grundskolan prognostiseras med ett underskott om drygt 1,9 mkr. Den kommunala 
verksamheten bedöms få ett underskott om 2 mkr. Högåsskolan prognostiseras med underskott 
där Heltidsarbete som norm ger högre kostnader men där man aktivt har arbetat med att anpassa 
organisationen och har lyckats minska personalkostnaderna. Det tillsammans med 
sjuklöneersättningar har gjort att det ursprungliga relativt stora underskottet som sågs vid 
ingången av 2022 har minskat. Sedan mars-prognosen har underskottet minskat ytterligare med 
drygt 100 tkr. Långhundra och Brännkärr har högre personalkostnader, bl a för att säkerställa 
personaltäthet, som ger ett underskott. I Långhundras fall har svårigheten att rekrytera till en 
liten skola på landsbygden bidragit till ökade personalkostnader. Adolfsbergsskolan bedöms 
också få ett underskott då man har anställt en biträdande rektor för att skapa bättre 
förutsättningar för skolutveckling och inom AST återfinns ett underskott pga en elevassistent 
som behövs men som det inte finns ekonomiskt utrymme för. Det finns även ett underskott inom 
elevhälsa då man har dubbla kostnader för psykolog vid föräldraledighet under sista kvartalet. 
Ersättning för sjuklönekostnader ger en positiv effekt för grundskolan med 1,8 mkr. 

  

Inom myndighet prognostiseras ett överskott på 19 tkr. 

  

Det är en ekonomi i balans i pengsystemet men det är en kombination av färre elever som ger 
negativ volymreglering men där eleverna främst är färre inom åk 6-9 som kostar mindre och det 
är färre elever på fritids men däremot går det ut mer medel för svenska som andraspråk. Fler 
sålda platser till andra kommuner ger ökade försäljningsintäkter och även ökade 
barnomsorgsintäkter ger mer medel in i systemet. 

  

Underskottet för grundskoleverksamheten är 340 tkr lägre än mars-prognosen vilket främst beror 
på något förändrad prognos i pengsystemet pga mer vetskap om volymerna. 

  

 

  

GRUNDSÄRSKOLA 

Grundsärskolan bedöms få ett överskott om 1 357 tkr vid årets slut pga fler elever än budget där 
varje elev ger betydande ökade intäkter. I prognosen är det två fler elever än i föregående 
prognos vilket har gjort att överskottet har ökat. 
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INTERNA GYMNASIET 

Det interna gymnasiet prognostiseras med ett underskott om 775 tkr. Sjögrenska gymnasiet har 
en ansträngd ekonomi med färre elever än budget. Det är svårt att få verksamheten att gå runt 
med så pass få elever och med den peng som erhålls jämfört med kostnadsmassan. Beslut har 
fattats om att inte bedriva fordonsprogrammet läsåret 2022/2023 vilket ger lägre intäkter än 
mars-prognosen men också lägre kostnader. Volymerna för hösten är inte klara än så det finns en 
förhoppning om ett ökat elevunderlag som skulle ge bättre förutsättningar för en budget i balans. 

  

Centralt finns ett underskott pga volymreglering med 16 elever och där försäljningsintäkterna 
ökar men inte fullt lika mycket. Försäljningsintäkterna är dock fortfarande lite osäkra i detta läge 
så det finns en möjlighet att det centrala underskottet minskar. 

  

Prognosen per juni är gjord utifrån de nya priserna för det interna gymnasiet som gäller from 
augusti 2022. Priserna är nu likvärdiga med Uppsala kommuns priser. 

  

Prognosen är något förbättrad sedan föregående prognos beroende på något förbättrat resultat för 
Sjögrenska och något högre beräknade försäljningsintäkter centralt. 

 

  

VUX & SFI 

Vuxenutbildning och SFI beräknas få ett överskott om 1,1 mkr pga att ett statsbidrag för 2021 
som Knivsta kommun söker tillsammans med Uppsala kommun blev högre än beräknat. 

  

NÄMNDVERKSAMHET 

Nämndverksamheten prognostiseras med ett underskott om 120 tkr pga högre kostnader för 
kvalitetsdagar än budget och att kostnader för jullunch 2021 belastar. 

  

MÅLTIDSVERKSAMHET 

Prognosen per juni för Måltidsverksamheten är ett överskott om knappt 100 tkr för 2022. 
Kostnaderna för mattransporter kommer att bli något lägre pga nedläggningen av Skutan och 
lönekostnaderna kommer att bli något lägre än budget då några ur personalen slutar. 
Livsmedelskostnaderna förväntas än så länge inte att bli högre än budget trots ökade 
livsmedelspriser då utfallet under första halvåret 2022 är lägre än budget tack vare nyttjade av 
inköp som gjordes 2021, omläggning till mer växtbaserat och en översyn av matsedeln i 
samband med de ökade livsmedelspriserna. Men det finns en osäkerhet i denna prognos pga de 
osäkra livsmedelspriserna framöver som också är väldigt varierande mellan lika varor. 
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 Verksamheterna extern gymnasieskola och gymnasiesärskola bokslutsregleras. 

  

FÖRÄNDRING MOT MARS-PROGNOSEN 

Prognosen per mars visade på ett underskott på 1,3 mkr medans prognosen per juni är ett 
överskott på 1,5 mkr. Förändringen finns framförallt inom grundsärskola som har ökat 
överskottet med nästan 1 mkr och VUX & SFI som har gått från budget i balans till ett överskott 
på 1,1 mkr. 

  

OSÄKERHETSFAKTORER 

Volymerna är en osäkerhetsfaktor i många av verksamheterna inom utbildningsnämnden och det 
kan påverka kommande prognos. 

  

Ökade priser för bl a drivmedel och livsmedelspriser skulle kunna leda till högre kostnader för t 
ex skolskjuts och livsmedel än bedömningen i denna prognos. 

  

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokost
nad 2021 

Budget 
2022 

Tillägg 
och 

avdrag 
2022 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2022 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2022 

Nämndkostnader 1 081 1 326 0 1 446 -120 

Förskola, 1-5 år 169 939 182 288 -57 180 457 1 774 

Skolverksamhet & 
skolbarnomsorg 

379 054 400 684 -4 857 397 754 -1 927 

Grundsärskola 11 789 11 077 4 672 14 392 1 357 

Gymnasieskola, intern 6 998 8 115 -1 908 6 981 -774 

Gymnasieskola, extern 103 435 108 461 -2 584 105 877 0 

Gymnasiesärskola 3 120 4 244 -785 3 459 0 

Vuxenutbildning & SFI 8 870 10 074 0 8 967 1 107 

Måltidsverksamhet 650 258 0 160 98 

Summa 684 935 726 527 -5 519 719 493 1 515 
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Förskola, tkr Prognos per mars Prognos per juni 

Verksamhetschef fsk 0 0 

Elevhälsa 69 88 

EOS 0 0 

Hyresbudget 0 0 

Summa stödverksamhet 69 88 

   

Diamanten -215 -144 

Västra Ängby 0 -75 

Gredelby 110 177 

Lustigkulla 42 165 

Lagga -100 -37 

Lilla Brännkärr -56 0 

Trollskogen 13 0 

Långhundra 62 -175 

Norrgården 35 -235 

Verktygslådan 0 62 

Tallbacken 34 32 

Skutan -702 -504 

Summa enheter -776 -735 

TOTALT FÖRSKOLA -707 -647 

   

Grundskola, tkr Prognos per mars Prognos per juni 

Verksamhetschef skola 0 0 

Elevhälsa -669 -431 

EOS 0 0 

Hyresbudget 0 0 

Summa stödverksamhet -669 -431 

   

Alsike skola 23 67 

Brännkärrsskolan -26 -180 

Adolfsbergsskolan -22 -277 

Thunmanskolan 0 0 

Ängbyskolan 0 18 

Högåsskolan -679 -553 

Valloxskolan 0 0 

Lagga skola 0 -13 

Långhundra skola -554 -644 
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Summa enheter -1 259 -1 583 

TOTALT GRUNDSKOLA -1 928 -2 014 

   

Övriga enheter Prognos per mars Prognos per juni 

Sjögrenska Gymnasiet -656 -566 

Knivsta Grundsärskola 371 1 357 

VUX & SFI 0 1 107 

Måltidsverksamhet 0 98 
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Investeringar 
Investeringsprognosen för 2022 avviker än så länge endast med 350 tkr. Förskolorna Skutan och 
Verktygslådan behöver inte sin investeringsbudget med tanke på att Skutans lokaler inte används 
för förskoleverksamhet under andra halvåret 2022. Norrgårdens förskola, Tallbackens förskola, 
stöd och konsultationsteams samt skolhälsovården är inte i behov av investeringar under 2022. 

  

Några av enheterna har fått fakturor för inköp medans andra har påbörjat inköp men där 
kostnader inte har inkommit ännu och resterande enheter har ännu inte påbörjat inköp. 

  

  

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investeringsprojekt 
KF- 

investerings
ram 2022 

Tillägg 
investerings

ram 2022 

Utgift 
investering 

2022 

Prognos 
utgift  

investering 
2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Alsike skola 125 0 0 125 0 

Brännkärrskolan 200 0 0 200 0 

Långhundra förskola 70 0 0 70 0 

Långhundra skola 100 0 0 100 0 

Lagga skola 100 0 0 100 0 

Ängbyskolan 300 0 250 300 0 

Thunmanskolan 200 0 0 200 0 

Diamanten, Västra Ängby och 
Lagga förskola 

100 0 0 100 0 

Skutan och Verktygslådans 
förskola 

100 0 0 0 -100 

Gredelby förskola 0 0 0 0 0 

Högåsskolan 150 0 93 150 0 

Adolfsbergsskolan 200 0 80 200 0 

Valloxskolan 250 0 0 250 0 

Lustigkulla förskola 75 0 0 75 0 

Norrgårdens förskola 75 0 0 0 -75 

Tallbackens förskola 75 0 0 0 -75 

Trollskogens förskola 75 0 0 75 0 

Lilla Brännkärrs förskola 75 0 0 75 0 

Sjögrenska gymnasiet 75 0 0 75 0 

Stöd och konsultationsteam 50 0 0 0 -50 

Skolhälsovård 50 0 0 0 -50 

Vuxenutbildning och SFI 150 0 0 150 0 
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Måltidsverksamhet 200 0 0 200 0 

Summa Utbildningsnämnd 2 795 0 423 2 445 -350 

 



Förteckning över delegationsbeslut från utbildningskontoret 360 2022‐05‐31 ‐ 2022‐08‐23
Dokumentnr. Dokumenttitel Dokumentdatum Ansvarig person
UN‐2022/73‐11 Tillsynsbeslut Lilla Alsike förskola
UN‐2022/135‐2 Delegationsbeslut, A M 2022‐06‐08 Annelie Hallhagen Fröberg
UN‐2022/63‐1 Beslut om mottagande i grundsärskola (A.A) 2022‐05‐31 Anna‐Lena Persbacke
UN‐2022/47‐6 Regelbunden tillsyn I ur och Skur Villavillekulla förskola‐ 

Tillsynsbeslut
2022‐05‐25

UN‐2022/61‐1 Beslut om mottagande i grundsärskola (M.Y) 2022‐05‐30 Anna‐Lena Persbacke
UN‐2022/62‐1 Beslut om mottagande i grundsärskola (L.F) 2022‐05‐03 Anna‐Lena Persbacke
UN‐2022/7‐11 Regelbunden tillsyn Laggas Trollsvansar ‐Tillsynsbeslut
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