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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-01 

Diarienummer 
UN-2022/81 

   

 

Utbildningsnämnden 

Gallring av nationella prov 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om gallring av samtliga nationella prov från 2011 och fram 
avseende 

 matematik  

 engelska 

 biologi 

 fysik 

 kemi 

 geografi 

 historia 

 religion 

 samhällskunskap 
för alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Knivsta kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Rekommendationerna för bevarande och gallring av nationella prov har ändrats sedan 
informationshanteringsplanen för utbildningsnämnden uppdaterades. Därför behöver ett 

separat gallringsbeslut fattas. Den som ska besluta om gallring är nämnden vars 
verksamhet har producerat informationen.  
 

Bakgrund 

Nationella prov genomförs i grundskolans åk 3 (matematik, svenska och svenska som 
andraspråk), åk 6 (engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk) och åk 9 
(engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk, biologi, fysik, kemi, geografi, 
historia, religion, samhällskunskap) samt i gymnasieskolan (engelska, matematik, svenska, 
svenska som andraspråk). Ämnesproven är obligatoriska inom grundskolan samt inom SFI 
(svenskundervisning för invandrare) medan ämnesprov inom gymnasiet endast är 
obligatoriska inom vissa kurser.  
 
Tidigare rekommenderas bevarande av samtliga nationella prov av SKR och riksarkivet. 
Dessa råd har ändrats från och med 2011. 

 

För elevlösningar i svenska och svenska som andraspråk (samtliga delar) rekommenderas 
fortsatt bevarande av SKR och riksarkivet. 
 
Rekommendationerna om bevarandet av prov i svenska har en lång kontinuitet som sträcker 
sig flera decennier bakåt i tiden. Genom dessa prov kan man följa elevernas språkutveckling 
och samhällets utveckling i stort bl.a. genom de uppsatser och det läsförståelsetest som 
ingår. 
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Både hos SCB, Skolverket och hos provkonstruktörerna finns nationella prov i svenska 
förvarade, men det görs ett urval av vad man begär in vilket kan skilja sig från år till år och 
det sker dessutom på längre sikt ytterligare ett urval av vad som faktiskt förvaras någon 
längre tid. Vissa år görs totalintag men även detta material gallras på längre sikt.  
 
Elevlösningar i övriga ämnen förutom svenska (matematik, engelska, naturorienterande och 
samhällsorienterande ämnen) gallras fem år efter provens genomförande. 
 
Materialets forskningspotential tillgodoses genom det urval som görs av inblandade statliga 
myndigheter eftersom de studier av provresultat som görs, genomförs i det kortare 
perspektivet. Det finns därför inte något motiv till bevaranderekommendationer hos 
kommuner. 
 

Utbildningskontoret har inför denna gallring samrått med arkivmyndigheten i Knivsta 
kommun. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet är kostnadsneutralt. 

 

Beslutet ska skickas till 

- akten 

- rektorer grundskola och gymnasium 

- utbildningskontorets ledningsgrupp 

 

 

 

Tapio Liimatainen 
utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Gallringsbeslutet påverkar inte barn direkt. 

 

 

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. 

Gallringsbeslutet påverkar inte barn direkt. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-29 

Diarienummer 
UN-2022/80 

   

 

Utbildningsnämnden 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, april 2022 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämndens delegationsordning revideras enligt det bifogade förslaget i 
beslutshandling. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förändringarna i delegationsordningen är i första hand kopplade till personalförändringar. 
Även några andra korrigeringar har skett, korrigeringar av rättelsekaraktär. 

 

Bakgrund 

Förändringar i ansvarsområden har skett kopplat till personalförändringar. En genomgång av 
tidigare delegationsordning har också skett och föranlett några ändringar. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-29  
Bilaga: Utbildningsnämndens delegationsordning Dnr UN-2022/80 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Rektorer 
Utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Administrativ chef 
Verksamhetschef elevhälsan 

 

Tapio Liimatainen_ 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Förändringarna är organisatoriska. 

 

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. 

Förändringarna är organisatoriska. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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 Dnr UN-2022/81 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utbildningsnämndens 
delegationsordning 

 

Antagen av utbildningsnämnden den 26 april 2022 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och 
anställda. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta 
betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock 
när som helst återkalla eller ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större 
betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att på så sätt uppnå 
bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning och omfattning får till 
exempel inte delegeras. Begränsning finns även när det gäller myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa 
ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att 
kontrollera eller begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning 
eller samråd med någon annan innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till 
anställd tillsammans med förtroendevald, så kallad blandad delegering, är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till 
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma 
enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. 
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland 
annat av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av 
beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren 
verkställighet från beslut i kommunallagens mening. Till exempel yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta självständiga bedömningar och 
fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, till exempel 
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom 
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut som upplevs felaktigt, till exempel begäran om en JO-
granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 



 § 31 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, april 2022 - UN-2022/80-1 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, april 2022 : Delegationsordning för utbildningsnämnden april 2022, slutgiltig

 
 

 

  5 

 

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

 om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 

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

 Budgetansvarig chef 

 Ekonomichef 

 Rektor förskola 

 Rektor skola 

 Verksamhetschef förskola 

 Verksamhetschef grundskola 

 Verksamhetschef elevhälsan  

 Skolskjutssamordnare 

 Administrativ chef 

 Upphandlingsstrateg 

 Utbildningschef 

 Utbildningsnämndens (UN:s) ordförande 

 Utbildningsnämndens (UN:s) sekreterare  

 Utbildningsnämndens (UN:s) vice ordförande 

 Administrativ personal med ansvar för ”utökad tid” 

 

 

 

 

 

 

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

(2018:1937) 
–  Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 
– Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
PMFS Polismyndighetens författningssamling (2019:2) 
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A. SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

A.1 
Myndighetsprövning av begäran om utlämnande av  
allmänna handlingar 

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

Utbildningschef 
 

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

OSL 10 kap. 14 § Utbildningschef 

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

 Utbildningschef 

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

OSL 25 kap. 7 §  Utbildningschef 

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

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

Verksamhetschef elevhälsan 
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B. DOMSTOLSÄRENDEN 

 

  

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

 Utbildningschef  
UN:s ordförande  

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

FL 27 § Delegat i det överprövade beslutet 
 
 

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

FL 24 §  UN:s nämndsekreterare 
 
 

B.4 
Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagade beslut   

 Utbildningschef 

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

FL 22 § Utbildningschef  

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

FL 29 § Utbildningschef  

 

 

C. FÖRVALTNING 
 

  

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

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

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

 Utbildningschef 
 

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

 Utbildningschef  
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D. ALLMÄNNA ÄRENDEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

D.1 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ledamöter  

 UN:s ordförande 

D.2 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ordförande  

 UN:s vice ordförande 

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

 UN:s ordförande 

D.4 
Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kronor     

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

D.7 
Skadestånd upp till ett halvt prisbasbelopp 

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Utbildningschef 
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E. INKÖP OCH UPPHANDLING 
 

  

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 
 

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

 

LOU  
 
 
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas av 
utbildningsnämnden. 
 
Budgetansvarig chef 

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

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

 

LOU  
 
 
 
Budgetansvarig chef 
 
Budgetansvarig chef 

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

LOU Utbildningschef  

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

LOU Upphandlingsstrateg 

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

LOU Budgetansvarig chef 
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F. SKOLLAGEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 
 

  

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

2 kap. 19 § Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

 
5 kap. Trygghet och studiero 
 

  

5.1 
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna. 

5 kap. 17 §  Rektor skola 

5.2 
Avstängning av elev från praktik. 

5 kap. 19 § Rektor skola 

 
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
 

  

6.1 
Upprätta likabehandlingsplan 

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

Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

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

6 kap. 10 § första stycket Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

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

6 kap. 10 § tredje stycket Administrativ chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 
 

  

7.1 
Mottagande i grundsärskolan. 

7 kap. 5 § Verksamhetschef elevhälsan 

7.2 
Besluta om elevs målgruppstillhörighet 
 

7 kap. 5 b § Verksamhetschef elevhälsan 

7.3 
Mottagande på försök i grundsärskola.  
 

7 kap. 8 § Verksamhetschef elevhälsan 

7.4 
Individintegrerad skolgång i grundskola 
 

7 kap. 9 § Rektor skola 

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

7 kap. 10 § Utbildningschef 

7.6 
Tidigare skolstart 

7 kap. 11§ Rektor skola 

7.7 
Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år. 

7 kap. 13 § Utbildningschef 

7.8 
Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten. 

7 kap. 14 § Utbildningschef 

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

7 kap. 16 § 
 

Utbildningschef 

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

7 kap. 16 § 
 

Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
8 kap. Förskolan 
 

  

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

8 kap. 5 §  
 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 
 

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

8 kap. 5 §  
 

Administrativ chef 

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

8 kap. 6 § Administrativ chef 

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

8 kap 6 § Administrativ chef 

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

8 kap. 7 §,  
14 § andra stycket 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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

8 kap. 7 §,  
14 § 2.a stycket 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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

8 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

8 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

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

8 kap. 22 §  Administrativ chef 

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

8 kap. 23 § Verksamhetschef elevhälsan 

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

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Förskoleklassen 
 

  

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

9 kap. 13 § första stycket Administrativ chef i samråd 
med rektor 

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

9 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

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

Verksamhetschef grundskola 

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

9 kap. 16 § andra stycket andra meningen Administrativ chef 

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

9 kap. 16 § andra stycket tredje meningen Verksamhetschef elevhälsan 

9.6 
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass – tilläggsbelopp 

9 kap. 19 § Verksamhetschef elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
10 kap. Grundskolan 
 

  

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

10 kap. 25 § Administrativ chef i samråd 
med rektor 

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

10 kap. 25 § Administrativ chef 

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

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

Rektor skola 

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

10 kap. 30 § andra stycket punkten 2 Rektor skola 

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

10 kap. 32 § Skolskjutssamordnare 

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

10 kap. 32 §  Skolskjutssamordnare 

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

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

10 kap. 34 § andra stycket tredje 
meningen 

Verksamhetschef elevhälsan 

10.9 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola – tilläggsbelopp 

10 kap. 37 § Verksamhetschef elevhälsan 

 
11 kap. Grundsärskolan 
 

  

11.1 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundsärskola – tilläggsbelopp 

11 kap. 36 § 
 

Verksamhetschef elevhälsan  
 

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

11 kap. 8 § Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
14 kap. Fritidshemmet 
 

  

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

14 kap. 5 § Administrativ chef 

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

14 kap. 6 § Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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

14 kap. 7 § Rektor skola 

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

14 kap. 14 § andra stycket andra 
meningen 

Verksamhetschef elevhälsan 

14.5 
Lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem – tilläggsbelopp 

14 kap. 15 § Verksamhetschef elevhälsan 

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

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
 

  

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

15 kap. 32 § Administrativ chef 

 
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 
 

  

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

16 kap. 48 § Administrativ chef 

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

16 kap. 51 § första stycket Administrativ chef 

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

16 kap. 52 § Administrativ chef 

 
17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan 
 

  

17.1 
Förlänga preparandutbildning till två år. 

17 kap. 5 § Rektor skola 

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

17 kap. 6 § Rektor skola 

17.3 
Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram 

17 kap. 7 § Rektor skola 

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

17 kap. 11 § andra stycket Rektor skola 
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17.5 
Ta emot behöriga sökande som inte hör hemma i Knivsta kommun eller 
samverkansområdet för utbildningen till programinriktat val eller 
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever. 

17 kap. 19 § Administrativ chef i samråd 
med rektor 

17.6 
Ta emot ungdomar från andra kommuner till preparandutbildning, 
yrkesintroduktion och programinriktat val som inte har utformats för en grupp 
elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion. 

17 kap. 21 § Administrativ chef i samråd 
med rektor 

17.7 
Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som 
Knivsta kommun har mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett 
annat belopp än vad hemkommunen själv har för sådan utbildning. 

17 kap. 22 § Administrativ chef 

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

17 kap. 22 § Administrativ chef 

17.9 
Komma överens med fristående huvudman om bidrag som ska betalas för en 
elev som mottagits till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
språkintroduktion. 

17 kap. 29 § Administrativ chef 

17.10 
Lämna bidrag till huvudman för elev på preparandutbildning vid en fristående 
gymnasieskola – tilläggsbelopp. 

17 kap. 31 § Administrativ chef 

17.11 
Lämna bidrag till huvudman för elev på ett programinriktat individuellt val vid 
en fristående gymnasieskola – tilläggsbelopp. 

17 kap. 36 § Administrativ chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 
 

  

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

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

 
19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan 
 

  

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

19 kap. 13 § Verksamhetschef elevhälsan 

19.2 
Tillämpa interkommunal ersättning avseende särskolan. 

19 kap. 22 § första stycket Administrativ chef 

19.3 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – grundbelopp. 

19 kap. 45-46 § Verksamhetschef elevhälsan 

19.4 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – tilläggsbelopp. 

19 kap. 47 § Verksamhetschef elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
20 kap. Kommunal vuxenutbildning  
 

  

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

20 kap. 7 § andra stycket Rektor skola 

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

20 kap. 9 § andra stycket Rektor skola 

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

20 kap. 9 § tredje stycket Rektor skola 

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

20 kap. 13 § Rektor skola 

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

20 kap. 14 § Rektor skola 

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

20 kap. 21 § Rektor skola 

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

20 kap. 22 § Rektor skola 

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

20 kap. 23 § Rektor skola 

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

20 kap 33 § Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
21 kap. Särskild utbildning för vuxna 
 

  

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

21 kap. 6 § Rektor skola 

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

21 kap. 7 § första stycket Rektor skola 

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

21 kap. 7 § andra stycket Rektor skola 

21.4 
Besluta att anta en sökande till särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § tredje stycket Rektor skola 

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

21 kap. 9 § andra stycket Rektor skola 

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

21 kap. 9 § tredje stycket Rektor skola 
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  25 

 

 

 
F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
23 kap. Entreprenad och samverkan 
 

  

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

23 kap. 2 § 
 

Utbildningschef 
 

 
24 kap. Särskilda utbildningsformer 
 

  

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

24 kap. 23 § Utbildningschef 

24.2  
Återkallande av medgivande att fullfölja skolplikten på annat sätt. 

24 kap. 24 § Utbildningschef 

 
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet 
 

  

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

25 kap. 13 § Verksamhetschef elevhälsan 

 
26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och 
utvärdering 
 

  

26.1 
Ingripanden vid tillsyn – föreläggande, anmärkning, avstående från ingripande 

26 kap. 8 och 10-12 §§  Utbildningschef 

26.2 
Vitesföreläggande vid tillsyn samt återkallelse av godkännande och tillfälligt 
verksamhetsförbud. 

26 kap. 8, 10 och 27 §§ Utbildningsnämnden 
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G. SKOLFÖRORDNINGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Grundskolan 
 

  

G.9.1 
Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. 

9 kap. 4 § Verksamhetschef grundskola  

G.9.2 
Besluta om vilka språkval som ska erbjudas. 

9 kap. 5 § Rektor skola 

 

H. PERSONAL OCH ADMINISTRATION 
 

  

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

 Utbildningschef 

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

  

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

14 § 
MSBFS 2020:3 och MSBFS 2020:4 

Administrativ chef 

J. INFORMATIONSHANTERING OCH ALLMÄNNA 
HANDLINGAR 

  

           Tillgänglighet   

J. 1 
Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för 
utbildningsnämndens verksamheter 

12 § DOS-lagen Utbildningschef 
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K. SÄKERHET OCH BEREDSKAP   

            Säkerhetsskyddslagen   

K. 1 

Beslut om placering i säkerhetsklass och ansökan om registerkontroll* 
5 kap. 8, 15 §§ 
säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 

Utbildningschef 

K. 2 

Beslut om säkerhetsskyddsavtal* 
2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) 

Utbildningschef 

K. 3 

Beslut om att fastställa säkerhetsskyddsanalys och 
säkerhetsskyddsplan* 

2 kap. 10,11 §§ PMFS 2019:2 Utbildningschef 

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

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

 om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 

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

 Budgetansvarig chef 

 Ekonomichef 

 Skolchef 

 Rektor förskola 

 Rektor skola 

 Verksamhetschef förskola 

 Verksamhetschef grundskola 

 Verksamhetschef särskola 

 Verksamhetschef elevhälsan  

 Skolskjutssamordnare 

 Administrativ chef 

 Upphandlingsstrateg 

 Utbildningschef 

 Utbildningsnämndens (UN:s) ordförande 

 Utbildningsnämndens (UN:s) sekreterare  

 Utbildningsnämndens (UN:s) vice ordförande 

 Administrativ personal med ansvar för ”utökad tid” 

Förkortningar av lagar 
FL  Förvaltningslagen (1986:223) 
KL Kommunallagen (2017:725) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
SL Skollagen (2010:800) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
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LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
DOS Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) 
–  Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 
– Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
PMFS Polismyndighetens författningssamling (2019:2) 
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A. SEKRETESSRELATERADE ÄRENDEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

A.1 
Myndighetsprövning av begäran om utlämnande av  
allmänna handlingar 

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

Utbildningschef 
 

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

OSL 10 kap. 14 § Utbildningschef 

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

 Utbildningschef 

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

OSL 25 kap. 7 §  Utbildningschef 

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

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

Verksamhetschef elevhälsan 
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B. DOMSTOLSÄRENDEN 

 

  

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

 Utbildningschef  
UN:s ordförande  

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

FL 27 § Delegat i det överprövade beslutet 
 
 

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

FL 24 §  UN:s nämndsekreterare 
 
 

B.4 
Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagade beslut   

 Utbildningschef 

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

FL 22 § Utbildningschef  

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

FL 29 § Utbildningschef  

 
 

C. FÖRVALTNING 
 

  

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

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

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

 Utbildningschef 
 

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

 Utbildningschef  
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D. ALLMÄNNA ÄRENDEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

D.1 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ledamöter  

 UN:s ordförande 

D.2 
Beslut i fråga om utbildning för utbildningsnämndens ordförande  

 UN:s vice ordförande 

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

 UN:s ordförande 

D.4 
Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kronor     

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

D.7 
Skadestånd upp till ett halvt prisbasbelopp 

 Ekonomichef 
Utbildningschef  

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

 Utbildningschef 
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E. INKÖP OCH UPPHANDLING 
 

  

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 
 

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

 

LOU  
 
 
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas  
av utbildningsnämnden. 
 
Budgetansvarig chef 

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

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

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

 

LOU  
 
 
 
Budgetansvarig chef 
 
Budgetansvarig chef 

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

LOU Utbildningschef  

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

LOU Upphandlingsstrateg 

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

LOU Budgetansvarig chef 
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F. SKOLLAGEN 

 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 
 

  

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

2 kap. 19 § Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

 
5 kap. Trygghet och studiero 
 

  

5.1 
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna. 

5 kap. 17 §  Rektor skola 

5.2 
Avstängning av elev från praktik. 

5 kap. 19 § Rektor skola 

 
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
 

  

6.1 
Upprätta likabehandlingsplan 

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

Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

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

6 kap. 10 § första stycket Rektor förskola 
och  
Rektor skola 

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

6 kap. 10 § tredje stycket Administrativ chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 
 

  

7.1 
Mottagande i grundsärskolan. 

7 kap. 5 § Verksamhetschef 

elevhälsan 

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

7 kap. 5 b § Verksamhetschef 

elevhälsan 

7.3 
Mottagande på försök i grundsärskola.  
Mottagande på försök i grundskola eller grundsärskola. 

7 kap. 8 § Verksamhetschef 

elevhälsan 

7.4 
Individintegrerad skolgång i grundskola 
Integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola. 

7 kap. 9 § Rektor skola  
Rektor skola och 
Verksamhetschef särskola i 
förening 

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

7 kap. 10 § Utbildningschef 

7.6 
Tidigare skolstart 

7 kap. 11§ Rektor skola 

7.7 
Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år.               

7 kap. 13 § Utbildningschef 

7.8 
Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten. 

7 kap. 14 § Utbildningschef 

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

7 kap. 16 § 
7 kap. 15 § 

Utbildningschef 

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

7 kap. 16 § 
7 kap. 15 § 

Utbildningschef 

Verksamhetschef särskola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
8 kap. Förskolan 
 

  

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

8 kap. 5 §  
 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 
Rektor förskola 

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

8 kap. 5 §  
 

Administrativ chef 

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

8 kap. 6 § Administrativ chef 

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

8 kap 6 § Administrativ chef 

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

8 kap. 7 §,  
14 § andra stycket 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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

8 kap. 7 §,  
14 § 2.a stycket 

Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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

8 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

8 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

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

8 kap. 22 §  Administrativ chef 

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

8 kap. 23 § Verksamhetschef elevhälsan 

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

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Förskoleklassen 
 

  

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

9 kap. 13 § första stycket Administrativ chef i samråd 
med rektor 

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

9 kap. 13 § första stycket Administrativ chef 

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

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

Administrativ chef i samråd 
med rektor 

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

9 kap. 16 § andra stycket andra meningen Administrativ chef 

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

9 kap. 16 § andra stycket tredje meningen Verksamhetschef elevhälsan 

9.6 
Lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass – tilläggsbelopp 

9 kap. 19 § Verksamhetschef elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
10 kap. Grundskolan 
 

  

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

10 kap. 25 § Rektor skola  
Administrativ chef i samråd 
med rektor 
 

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

10 kap. 25 § Administrativ chef 

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

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

Rektor skola 

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

10 kap. 30 § andra stycket punkten 2 Rektor skola 

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

10 kap. 32 § Skolskjutssamordnare 

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

10 kap. 32 §  Skolskjutssamordnare 

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

10 kap. 33 § Skolskjutssamordnare 



 § 31 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, april 2022 - UN-2022/80-1 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, april 2022 : Delegationsordning för utbildningsnämnden april 2022, slutgiltig markerade ändringar

 
 

 

  19 

 

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

10 kap. 34 § andra stycket tredje 
meningen 

Verksamhetschef elevhälsan 

10.9 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola – tilläggsbelopp 

10 kap. 37 § Verksamhetschef elevhälsan 

 
11 kap. Grundsärskolan 
 

  

11.1 
Lämna bidrag till huvudman för fristående grundsärskola – tilläggsbelopp 

11 kap. 36 § 
 

Verksamhetschef elevhälsan  
 

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

11 kap. 8 § Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
14 kap. Fritidshemmet 
 

  

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

14 kap. 5 § Administrativ chef 

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

14 kap. 6 § Administrativ personal med 
ansvar för ”utökad tid” 

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

14 kap. 7 § Rektor skola 

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

14 kap. 14 § andra stycket andra 
meningen 

Verksamhetschef elevhälsan 

14.5 
Lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem – tilläggsbelopp 

14 kap. 15 § Verksamhetschef elevhälsan 

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

 Utbildningschef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
 

  

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

15 kap. 32 § Administrativ chef 

 
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 
 

  

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

16 kap. 48 § Administrativ chef 

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

16 kap. 51 § första stycket Administrativ chef 

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

16 kap. 52 § Administrativ chef 

 
17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan 
 

  

17.1 
Förlänga preparandutbildning till två år. 

17 kap. 5 § Rektor skola 

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

17 kap. 6 § Rektor skola 

17.3 
Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram 

17 kap. 7 § Rektor skola 

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

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

17 kap. 16 § Verksamhetschef 

elevhälsan 

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

17 kap. 19 § Rektor skola 
Administrativ chef i samråd 
med rektor 

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

17 kap. 21 § Rektor skola 
Administrativ chef i samråd 
med rektor 

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

17 kap. 22 § Administrativ chef 

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

17 kap. 22 § Administrativ chef 

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

17 kap. 29 § Administrativ chef 

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

17 kap. 31 § Administrativ chef 

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

17 kap. 36 § Administrativ chef 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 
 

  

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

elevhälsan 

Verksamhetschef särskola 

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

elevhälsan 

Verksamhetschef särskola 

 
19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan 
 

  

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

19 kap. 13 § Verksamhetschef 

elevhälsan 

Verksamhetschef särskola 

19.2 
Tillämpa interkommunal ersättning avseende särskolan. 

19 kap. 22 § första stycket Administrativ chef 

19.3 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – grundbelopp. 

19 kap. 45-46 § Verksamhetschef elevhälsan 

19.4 
Lämna bidrag till huvudman för fristående gymnasiesärskola – tilläggsbelopp. 

19 kap. 47 § Verksamhetschef elevhälsan 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
20 kap. Kommunal vuxenutbildning  
 

  

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

20 kap. 7 § andra stycket Rektor skola 

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

20 kap. 9 § andra stycket Rektor skola 

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

20 kap. 9 § tredje stycket Rektor skola 

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

20 kap. 13 § Rektor skola 

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

20 kap. 14 § Rektor skola 

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

20 kap. 21 § Rektor skola 

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

20 kap. 22 § Rektor skola 

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

20 kap. 23 § Rektor skola 

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

20 kap 33 § Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
21 kap. Särskild utbildning för vuxna 
 

  

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

21 kap. 6 § Rektor skola 

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

21 kap. 7 § första stycket Rektor skola 

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

21 kap. 7 § andra stycket Rektor skola 

21.4 
Besluta att anta en sökande till särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § tredje stycket Rektor skola 

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

21 kap. 9 § andra stycket Rektor skola 

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

21 kap. 9 § tredje stycket Rektor skola 
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F. SKOLLAGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
23 kap. Entreprenad och samverkan 
 

  

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

23 kap. 2 § 
23 kap. 1 § 

Utbildningschef 
Skolchef 

 
24 kap. Särskilda utbildningsformer 
 

  

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

24 kap. 23 § Utbildningschef 

24.2  
Återkallande av medgivande att fullfölja skolplikten på annat sätt. 

24 kap. 24 § Utbildningschef 

 
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet 
 

  

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

25 kap. 13 § Verksamhetschef elevhälsan 

 
26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och 
utvärdering 
 

  

26.1 
Ingripanden vid tillsyn – föreläggande, anmärkning, avstående från ingripande 

26 kap. 8 och 10-12 §§  Utbildningschef 

26.2 
Vitesföreläggande vid tillsyn samt återkallelse av godkännande och tillfälligt 
verksamhetsförbud. 

26 kap. 8, 10 och 27 §§ Utbildningsnämnden 
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G. SKOLFÖRORDNINGEN 
 

LAGRUM el annan bestämmelse 
Kommentarer 

Delegat 

 
9 kap. Grundskolan 
 

  

G.9.1 
Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. 

9 kap. 4 § Verksamhetschef grundskola  

G.9.2 
Besluta om vilka språkval som ska erbjudas. 

9 kap. 5 § Rektor skola 

 

H. PERSONAL OCH ADMINISTRATION 
 

  

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

 Utbildningschef 

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

  

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

14 § 
MSBFS 2020:3 och MSBFS 2020:4 

Administrativ chef 

J. INFORMATIONSHANTERING OCH ALLMÄNNA 
HANDLINGAR 

  

           Tillgänglighet   

J. 1 
Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för 
utbildningsnämndens verksamheter 

12 § DOS-lagen Utbildningschef 
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K. SÄKERHET OCH BEREDSKAP   

            Säkerhetsskyddslagen   

K. 1 

Beslut om placering i säkerhetsklass och ansökan om registerkontroll* 
5 kap. 8, 15 §§ 
säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 

Utbildningschef 

K. 2 

Beslut om säkerhetsskyddsavtal* 
2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) 

Utbildningschef 

K. 3 

Beslut om att fastställa säkerhetsskyddsanalys och 
säkerhetsskyddsplan* 

2 kap. 10,11 §§ PMFS 2019:2 Utbildningschef 

*Beslutet anmäls ej. 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-25 

Diarienummer 
UN-2022/4 

Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning per mars för Utbildningsnämnden 2022 

 

Förslag till beslut 

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

2. Beslut anmäls till kommunstyrelsen för kännedom 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens prognos för 2022 per mars visar ett underskott på 1 321 tkr. 
Underskott finns inom grundskola samt intern gymnasieskola medans överskott finns inom 
förskola och grundsärskola. Grundskolans prognostiserade underskott beror främst på 
underskott i kommunal verksamhet pga effekter av heltid som norm, färre elever och ökade 
lönekostnader hos några enheter samt underskott inom elevhäsan men där ersättning för 
sjuklönekostnader minskar underskottet något. Interna gymnasiet bedöms gå med 
underskott pga minskat statsbidrag och det är svårt att få verksamheten att gå runt utifrån de 
ekonomiska ramar som finns. Förskolan prognostiseras med ett överskott pga en 
förskjutning från yngre till äldre barn och att färre barn går mer än 50 timmar som ger ett 
överskott i pengsystemet. Dock ser det ut som att den kommunala verksamheten kommer att 
gå med ett underskott pga färre barn och förskolor som sedan länge lider av ansträngd 
ekonomi, dock motas detta av ersättning för sjuklönekostnader. Grundsärskolan beräknas få 
ett överskott pga ett stort elevunderlag. 

 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Se bilagd ekonomisk uppföljning 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-25 

Ekonomisk uppföljning per mars 
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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 



 

 

 

 

Ekonomisk uppföljning för 
Utbildningsnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Utbildningsnämnden 
April 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 

Utbildningsnämndens prognos per mars visar på ett underskott på 1 321 tkr. Det är en förändring 

på +130 tkr sedan prognosen per februari. 

  

  

Förskola 

Förskolan prognostiseras med ett överskott på 1 544 tkr. Den kommunala verksamheten bedöms 

få ett underskott på 707 tkr pga färre barn där alla enheter inte har lyckats kompensera med lägre 

kostnader. Skutans förskola lider av ansträngd ekonomi med socioekonomiska utmaningar och 

har nu färre barn än budget och redovisar ett underskott. Diamanten bedöms få ett underskott pga 

mottagande av barn från Ukraina som man räknar kommer att gå mindre än 15 timmar och som 

då ger en lägre ersättning som inte täcker kostnaderna som man har. Även Lagga förskola 

bedöms få ett underskott då man har svårt att gå runt ekonomiskt som liten förskola på 

landsbygden. Sjuklöneersättningar i samband med pandemin avlastar ekonomin för de 

kommunala förskolorna med totalt 565 tkr. 

  

Så här tidigt på året är det svårt att prognostisera volymerna och effekten på pengsystemet men i 

dagsläget pekar det på att det kan bli ett överskott i pengsystemet på knappt 2,3 mkr. Färre barn 

går i kommunal förskola medans fler går i fristående förskola men samtidigt är det fler äldre barn 

och färre yngre barn och också färre som går mer än 50 timmar. Sammantaget gör det här att det 

bedöms gå ut mindre pengar ur systemet. 

 

  

Grundskola 

Grundskolan prognostiseras med ett underskott om knappt 2,3 mkr. Den kommunala 

verksamheten bedöms få ett underskott om 1,9 mkr pga kostnader för heltid som norm, något 

ökade lönekostnader hos en del enheter samtidigt som några enheter har färre elever. Det riskerar 

också att bli ett underskott inom elevhälsa då man sen tidigare inte har full täckning för den 

skolsköterska som anställdes när Adolfsbergsskolan öppnades men där man arbetar för att nå en 

budget i balans och har lyckats med det tidigare år. Ersättning för sjuklönekostnader ger en 

positiv effekt för grundskolan med 1,1 mkr, utan detta skulle underskottet vara större. 

  

Inom pengsystemet i grundskolan prognostiseras ett litet underskott om 312 tkr pga en negativ 

volymreglering vid färre elever och att det ser ut att bli fler elever inom åk 1-5 men färre inom åk 

6-9 vilket gör att det går ut mindre pengar ur systemet. Även inom fritidsverksamheten ser det ut 

att bli färre elever. Däremot finns en förskjutning från kommunala skolor till fristående men det 

är än så länge osäkert hur stor denna effekt blir för året och det finns en osäkerhet i volymerna i 
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helhet så här tidigt på året. 

 

  

Grundsärskola 

Grundsärskolan bedöms få ett överskott om 371 tkr vid årets slut pga en bra ekonomi i 

verksamheten. Rekrytering av fler lärare har börjat då det finns indikationer på att det kommer 

fler elever och dessa personalkostnader finns med i prognosen. Däremot finns inte de potentiella 

nya eleverna med så det gör att det finns goda chanser för att kommande prognos visar ett större 

överskott. 

  

Interna gymnasiet 

Det interna gymnasiet prognostiseras med ett underskott om 978 tkr. Sjögrenska gymnasiet har 

ett underskott om 656 tkr i prognosen då det är svårt att få verksamheten att gå runt med den 

peng som erhålls jämfört med kostnadsmassan och att ett statsbidrag togs bort 2021. Centralt 

finns ett underskott pga volymreglering med 15 elever och där försäljningsintäkterna ökar men 

inte fullt lika mycket. Försäljningsintäkterna är dock lite osäkra i detta läge så det finns en 

möjlighet att underskottet minskar. 

  

Det behövs mer medel till det interna gymnasiet för att kunna nå likvärdiga priser som andra 

kommuner. I och med den ändringsbudget som är nu är beslutad för 2022 kan priserna höjas för 

andra delen av 2022. Prognosen per mars är gjord innan ändringsbudgeten beslutades men i 

nästkommande prognos kan detta beaktas. 

 

  

Övriga verksamheter 

Nämndverksamheten VUX & SFI samt måltidsverksamheten bedöms ha en budget i balans. 

Livsmedelspriserna kommer att öka under 2022 vilket leder till högre kostnader för 

måltidsverksamheten men i dagsläget bedöms verksamheten ändå nå budget. Kostnaderna de 

första månaderna på året har varit lägre än budget pga att man har kunnat använda det lager som 

köptes in under slutet av 2021. Det sker också en omläggning från animaliskt till växtbaserat 

vilket ger lägre kostnader och en översyn av matsedeln görs utifrån de ökade priserna. Det finns 

också en del personalförändringar som kan minska lönekostnaderna. 
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Verksamheterna extern gymnasieskola och gymnasiesärskola bokslutsregleras. 

  

Förändring mot prognos per februari 

Prognosen per mars är en förbättring av resultatet med 130 tkr. Inom förskola har en förbättring 

skett med 1,8 mkr som främst beror på ett överskott i pengsystemet då det per februari var för 

tidigt för att ge en prognos gällande volymer. Det kommunala underskottet har dock ökat något 

pga ett förväntat sämre resultat hos Skutan samt att Lagga nu också bedöms få ett underskott. 

Inom grundskola har underskottet ökat med knappt 1,3 mkr vilket främst är hänförbart till 

kommunal verksamhet där elevhälsan nu risker att gå med underskott. Grundsärskolan har per 

mars-prognosen ett minskat överskott pga ökade personalkostnader till följd av fler elever men 

där de ökade volymerna inte finns med i prognosen. Det interna gymnasiet har en något 

försämrad prognos med 178 tkr pga negativ volymreglering centralt men samtidigt något bättre 

resultat på Sjögrenska. 

  

Osäkerhetsfaktorer 

Volymerna är en osäkerhetsfaktor i många av verksamheterna inom utbildningsnämnden, 

speciellt så här tidigt på året, och det kan påverka kommande prognoser under året. 

  

I prognosen per mars är det för tidigt att beakta eventuella effekter av kriget i Ukraina då vi inte 

vet hur många flyktingar som kommer, vilka verksamheter som kommer påverkas och i vilken 

grad. Det kommer påverka kommande prognoser med en risk för ökade kostnader. 

  

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. 

  

Skolmiljarden 

Under 2022 erhåller UN 3,5 mkr från stadsbidraget Skolmiljarden. Bidraget syftar till att bidra 

till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och 

hälsa till följd av pandemin. I prognosen per februari är dessa medel inte fördelade på aktuella 

verksamheter. Ekonomiskt är detta förenat med motsvarande kostnader. 
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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 1 326 0 

Förskola, barn 1-5 år 169 939 182 288 0 180 734 1 554 

Skolverksamhet & 
skolbarnomsorg 

379 054 400 684 -1 518 401 433 -2 267 

Grundsärskola 11 789 11 077 4 281 14 987 371 

Gymnasieskola, intern 6 998 8 115 -1 827 7 266 -978 

Gymnasieskola, extern 103 435 108 461 112 108 573 0 

Gymnasiesärskola 3 120 4 244 -1 140 3 104 0 

Vuxenutbildning & SFI 8 870 10 074 0 10 074 0 

Måltidsverksamhet 650 258 0 258 0 

Summa 684 935 726 527 -92 727 757 -1 321 

 

Förskola, tkr Prognos per mars 

Verksamhetschef FSK 0 

Elevhälsa 69 

EOS 0 

Hyresbudget 0 

Summa stödverksamhet 69 

  

Verktygslådans och Skutans fsk -702 

Lustigkulla, Lilla Brännkärr och 
Trollskogens fsk 

0 

Tallbackens och Gredelby fsk 144 

V:a Ängby, Diamantens och Lagga fsk -315 

Långhundra och Norrgårdens fsk 97 

Summa enheter -776 

TOTALT FÖRSKOLA -707 

  

Grundskola, tkr Prognos per mars 

Verksamhetschef skola 0 

Elevhälsa -669 

EOS 0 

Hyresbudget 0 

Summa stödverksamhet -669 
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Alsike skola 23 

Brännkärrsskolan -26 

Adolfsbergsskolan -22 

Thunmanskolan 0 

Ängbyskolan 0 

Högåsskolan -679 

Segersta skola 0 

Lagga skola 0 

Långhundra skola -554 

Summa enheter -1 259 

TOTALT GRUNDSKOLA -1 928 

  

Övriga enheter  

Sjögrenska Gymnasiet -656 

Knivsta grundsärskola 371 

VUX & SFI 0 

Måltidsverksamhet 0 
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Investeringar 

Investeringsprognosen för 2022 avviker än så länge endast med 25 tkr då förskolorna Skutan och 

Verktygslådan inte ser att de behöver hela investeringsbudgeten. Det finns inga utgifter för 

investeringar ännu. 

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  0 125 0 

Brännkärrskolan 200  0 200 0 

Långhundra förskola 70  0 70 0 

Långhundra skola 100  0 100 0 

Lagga skola 100  0 100 0 

Ängbyskolan 300  0 300 0 

Thunmanskolan 200  0 200 0 

Diamanten, Västra Ängby och 
Lagga förskola 

100  0 100 0 

Skutan och Verktygslådans 
förskola 

100  0 75 -25 

Gredelby förskola 0  0 0 0 

Högåsskolan 150  0 150 0 

Adolfsbergsskolan 200  0 200 0 

Segerstaskolan 250  0 250 0 

Lustigkulla förskola 75  0 75 0 

Norrgårdens förskola 75  0 75 0 

Tallbackens förskola 75  0 75 0 

Trollskogens förskola 75  0 75 0 

Lilla Brännkärrs förskola 75  0 75 0 

Sjögrenska gymnasiet 75  0 75 0 

Stöd och konsultationsteam 50  0 50 0 

Skolhälsovården 50  0 50 0 

Vuxenutbildning och SFI 150  0 150 0 

Måltidsverksamheten 200  0 200 0 

Summa Utbildningsnämnden 2 795  0 2 770 -25 

 



Handläggare Tjänsteskrivelse 
Jonas Andrae Johansson 2022-04-08 

Diarienummer 
UN-2022/85-1 

Verksamhetschef grsk, gy, komvux/SFI 

Utbildningsnämnden 

Fördelning av del av utökad 
Skolmiljard UN-2022/85-1

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fördela av Skolverket tilldelade medel enligt följande: 

 Kompetensutveckling centrala elevhälsan, 100 000 kronor

 Förstärkt sommarlovskola, 200 000 kronor

 Långsiktiga lärverktyg grundskola och Sjögrenska gymnasiet, 1 200 000 kronor.

 Projekt för skolutveckling (ansökan och utveckling genom stöd), 2 000 000 kronor

Sammanfattning 

Skolverket delar även 2022 ut Skolmiljarden som ska bidra till goda förutsättningar för kommunerna 

att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, i skuggan av covid-19-pandemin. 

Konsekvenserna av pandemin är svåra att definiera, men vi tror att vi behöver stärka elevers 

förutsättningar för lärande ur ett långsiktigt perspektiv och detta i form av långsiktiga lärverktyg. 

Vidare ser vi behov av mer kortsiktiga åtgärder som exempelvis förstärkning av kompetensen hos 

elevhälsan, sommarlovsskola och ett stort fokus på att vidareutveckla våra verksamheter. 

Bakgrund  
Skolverket betalade under 2021 ut 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 

goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots 

covid-19-pandemin. Även 2022 har Skolverket fått i uppdrag att fördela medel som ska fördelas över 

landet proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Medlen ska 

användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. Kommunerna måste inte 

använda medlen i hela skolväsendet utan de kan välja enskilda delar som till exempel grundskolan. 

Detta i sin tur bör bygga på en analys av hur man bäst säkerställer att elever får den utbildning de har 

rätt till trots pandemin.  

Knivsta kommun får 3,5 mkr som utbetalas i två omgångar under 2022. Konsekvenserna av pandemin 

är svåra att definiera, men vi tror att vi behöver fortsätta stärka elevers förutsättningar för lärande ur ett 

långsiktigt perspektiv och detta i form av långsiktiga lärverktyg. Vidare ser vi fortsatt behov av mer 

kortsiktiga åtgärder som exempelvis förstärkning av kompetensen hos elevhälsan och 

sommarlovsskola. Slutligen behöver vi lägga ett stort fokus på att vidareutveckla våra verksamheter. 

Långsiktiga lärverktyg 

Vi tänker oss att 1,2 mkr av medlen fördelas på lärverktyg som gynnar elevernas lärande över flera år 

framöver och detta i grundskolorna i Knivsta kommun (såväl kommunala som fristående) samt på 

Sjögrenska gymnasiet. Det innebär att även barn i förskolan får del av det stödet när de kommer till 

grundskolan. Vilka lärverktyg som blir aktuella är inte fastställt än, men Lexplore, Edaider och 

MyStudyweb kan ses som exempel på verktyg som kan bli aktuella. 
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Elevers hälsa 
Ohälsan hos elever har ökat generellt sett i skuggan av pandemin och vi tänker oss att avsätta medel 

för att kompetensutveckla personal inom elevhälsan. Detta i syfte att än bättre kunna bemöta barn och 

elevers behov. 

 

Förstärkt sommarlovsskola 

Vi tänker att det fortsatt är viktigt att ge bästa möjliga förutsättningar för de som inte har nått hela 

vägen fram i sin kunskapsinhämtning. Därför vill vi även i år satsa mer pengar på sommarlovsskola. 

Det kan i praktiken innebära att fler pedagoger blir involverade, sommarlovsskolan är längre än de 

lagstadgade 10 dagarna och att ordinarie lärare i större utsträckning är den som bedömer elevernas 

kunskaper under lovskolan. 

 

Projekt för skolutveckling 
Vi ser behov av att fortsatta vårt skolutvecklingsarbete vilket är möjligt när nu pandemin har släppt 

greppet. Vi tänker oss ett förfaringssätt där vi både ur ett helhetsperspektiv kommer att jobba med 

utveckling men också en möjlighet för respektive enhet ansöka om medel för att genomföra 

utvecklingsinsatser/-projekt. Medlen för utvecklingsarbetet tas från Skolmiljarden och syftar till att 

stärka verksamheters förmåga att möta barn och elever i deras utveckling och lärande. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Effekten av beslutet påverkar inte den befintliga budgeten då skolmiljarden är ett tillskott som ej är 

budgeterat. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Utbildningsnämnden 

 

Tapio Liimatainen Utbildningschef 

  



 
 

 

Handläggare Tjänsteskrivelse  Diarienummer 
Jonas Andrae Johansson 2022-04-08 UN-2022/xxx 
Verksamhetschef grsk, gy, komvux/SFI 
 
 

Barnchecklista inför beslut 
 
 

1. Påverkar beslutet barn? Ja 
Förklara oavsett svar. De tilldelade medlen är tillskott till verksamheten som kommer 
att stärka barns möjligheter till lärande och utveckling. Beslutet har därför en positiv 
påverkar på barnen. Om, ja fortsätt med frågorna.  
 

2. Hur har barns bästa beaktats? De tilldelade ekonomiska medlen har sin grund i 
effekten av pandemin och detta på barn. Åtgärderna fokuserar på att stötta barnen i 
deras lärande och utveckling, med koppling till effekter av pandemin. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
N/A 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
Nej, inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument. 
 
Ur ett perspektiv är del av medlen tänkta att fördelas på verktyg som har en flerårig 
effekt, men det är inte att betraktas som en plan utan som pedagogisk verktyg.  
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft 
fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte 
tillfrågats. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-08 

Diarienummer 
UN-2022/46 

   

 

Utbildningsnämndens presidieberedning 

Lokalförbättringar för förskola och skola  

 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut 

För att säkerställa god utbildning för våra barn och elever beslutar Utbildningsnämnden 
att göra en flytt i fyra steg 

1. Skutans barn flyttas till Diamantens och Norrgårdens förskola för att möjliggöra steg 
2. 

 

2. Sjögrenskas elever flyttar till Skutans lokaler för att möjliggöra steg 3 

 

3. Segerstas elever flyttas till Sjögrenskas lokaler  

 

Dessa omflyttningar sker efter vårterminsslutet och före den 1 augusti 2022 

 

4. Sjögrenska flyttar till CIK innan skolstart augusti 2023 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Segerstas lokaler har varit föremål för olika utredningar och åtgärder sedan 2017, se info 
nedan.  

 

Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun överväger att besluta följande:  

 Förbjuda Knivsta kommun genom utbildningsnämnden, organisationsnummer 
212000- 3013 att från och med den 1 augusti 2022 bedriva skol- och 
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fritidshemsverksamhet i byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten 
Särsta 3:398 för skol- och fritidshemsverksamhet. 

 

Fastighetsägaren har inga alternativa lokaler att erbjuda i dagsläget så Utbildningskontoret 
ser ingen annan möjlighet än att agera i frågan för att säkerställa en kontinuitet för Segerstas 
elever och medarbetare.  

 

Lösningsförslaget baseras på att Skutans förskola under flera år haft ett vikande 
barnunderlag. Med hänsyn taget till barnens bästa och möjligheter att hitta fler kamrater i 
varierande åldrar bör barnen finnas i något större sammanhang.  

 

Sjögrenskas placering är inte optimal då de finns i direkt anslutning till en grundskola. Vi 
undersöker möjligheten att iordningställa nya lokaler i CIK vilka beräknas bli klara till augusti 
2023.  

 

Utifrån ett barn- och elevperspektiv anser utbildningskontoret att det är bättre att flytta 
gymnasieelever två gånger än att flytta låg- och mellanstadieelever två gånger. 
 
Bakgrund 
Segerstaskolan har sedan 2017 vid upprepade tillfällen riktat klagomål på fastigheten. Under 
de nästan fem år som fortlöpt, har bl.a. följande inträffat:  
 

 Vid inspektion den 22 oktober 2018 uppmärksammades en avvikande lukt i bland 
annat musikrummet och heshet hos personal noterades vid besöket. Det luktade 
svagt avvikande i rum där vatten har runnit in via takfönster. Takfönster var också 
fuktskadade på några ställen.  
 

 Vid en uppföljande inspektion den 10 oktober 2019 hade enligt uppgift yttertaket 
lagats men fortfarande fanns avvikande lukt i vissa rum. Ventilationen var på mycket 
låg nivå och nästan avslagen i vissa rum.  
 

 En statusbesiktning utfördes under 2020 där föreslogs bl.a. åtgärder på yttertaket och 
ventilationen. Besiktningen ledde till att dåvarande fastighetsägare Riflex AB vidtog 
åtgärder, bland annat har taket lagats i flera omgångar.  

 

 Den 26 november 2020 genomfördes en inspektion på skolan med en representant 
från Arbets- och miljömedicin närvarande.  

 

 Under december 2020 förvärvade Genova Segersta AB fastigheten.  
 

 Trots åtgärderna har skador och rapporterade hälsobesvär fortsatt. En 
enkätundersökning, en s.k. ”Örebroenkät” genomfördes i mars 2021 som visade att 
flertalet i personalen upplever besvär av dålig och instängd luft. En del av personalen 
har även så svåra symptom att de inte kan vistas i lokalerna.  
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 Den 21 augusti 2021 rann stora mängder vatten in i delar av lokalerna. En del av 
tillbudet filmades. Vattnet torkades upp, men då inga ytterligare åtgärder vidtogs, går 
det inte att utesluta att detta medfört ytterligare fuktskador.  

 

 Knivsta kommuns miljöchef genomförde en inspektion på skolan den 1 november 
2021 och upplevde besvär bland annat från luftvägarna av att vistas i lokalen. Vid 
besöket syntes tydliga tecken på fuktskador på väggar och tak.  
 

 Ett föreläggande om att vidta åtgärder, bland annat att utföra en byggnadsteknisk 
utredning, en riskbedömning samt en kostnadsuppskattning skickades till 
fastighetsägaren Genova Segersta AB den 2 december 2021.  
 

 En rapport från den byggnadstekniska undersökningen utförd av Polygon AK med 
tillhörande kemiska och mikrobiologiska analyser, inkom den 25 februari 2022. I 
rapporten finns flertalet avvikelser som kan ge negativ inverkan på inomhusmiljön.  
 
Undersökningen visade förekomst av fuktskador och mikrobiell skada i skolans 
lokaler. I rapporten listas också ett antal allmänna åtgärdsrekommendationer.  
 

 Den 14 mars 2022 inkom en riskbedömning och kostnadsberäkning för föreslagna 
åtgärder. Kostnadsuppskattningen för att genomföra åtgärderna som rekommenderas 
i den byggnadstekniska skadeutredningen uppgår totalt i 15 064 500 kronor exklusive 
moms. I riskanalysen föreslås fyra stycken åtgärder. Segerstaskolans ansvar för 
åtgärder föreslås bestå i grundlig städning av lokalerna inklusive tvätt av textilier och 
att personal som upplever besvär får besök hos Företagshälsan. Genovas ansvar 
föreslås vara att sätta in luftrenare och sedan byta ut skadade material.  

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
De ekonomiska konsekvenserna blir positiva för Utbildningsnämnden genom en dylik rockad.  
 
För förskolans del försvinner hyran på ca 583 000 kronor. Vidare så minskar hyran per barn 
på Norrgården och Diamanten då det blir fler barn som delar på hyreskostnaden.  
 
För grundskolan minskar hyreskostnaden från 3 591 000 för nuvarande lokaler till 2 161 000 
dvs. en minskning med 1 430 000 kr.  
 
För Sjögrenska innebär flytten en minskning från 2 161 000 till 1 160 000 kr vilket är hyran 
för Skutans båda fastigheter. Det innebär en minskning med ca 1 000 000 kr. 
 
Vid sidan om detta så minskar omfattningen av de olika verksamheternas totalhyror vilket ger 
en effekt på lokalpengen till fristående förskolor och skolor, pengar som istället kan läggas på 
barnomsorgs- och skolpengarna.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ja 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-04-08 
Mail från miljökontoret 
 
 
 
 
Tapio Liimatainen, 
Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

En flytt av barn från en förskola till en annan kan alltid vara känslig för vissa individer. 
Eftersom medarbetarna erbjuds att följa med barngruppen till den nya förskolan skapas ändå 
en trygg och delvis bekant situation. 

För Segerstas elever blir det en flytt av samtliga elever och medarbetare vilket bör skapa en 
trygg och välbekant situation.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ja. Barnen får bättre möjligheter att träffa fler barn och därigenom ett större utbud av 
potentiella kamrater. Vidare så ökar verksamhetens möjligheter att tillgodose olika individers 
specifika behov då medarbetargruppen ökar i antal. 

För Segerstas del ökar möjligheterna att samverka med Thunmanskolan då de båda befinner 
sig på samma geografiska plats.   

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Vårdnadshavare kan uppleva en otrygghet med att flytta sitt barn till en större förskola/skola 
med fler dagliga kontakter. 

 

 

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 



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

Gabriel Winter 2022-04-04 Diarienummer

knivsta@knivsta.se HS.2018.114

Kontaktcenter: 018-347000

Knivsta kommun

Utbildningsnämnden

knivsta@knivsta.se

KOMMUNICERING

Förslag till beslut om förbud att bedriva skol- och
fritidshemsverksamhet vid Segerstaskolan på fastighet SÄRSTA
3:398 i Knivsta kommun.

Ni har härmed möjlighet att framföra synpunkter, nya uppgifter eller rättelser som gäller
nedanstående förslag till beslut angående Segerstaskolan på fastigheten SÄRSTA 3:398.
Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas till bygg- och miljönämnden via mejl till
knivsta@knivsta.se eller via post till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75
Knivsta, senast den 2022-04-25.

Bygg- och miljönämnden kan komma att fatta eventuella beslut i ert ärende även om ni väljer att
inte svara på kommuniceringen.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun överväger att besluta:

· Förbjuda Knivsta kommun genom utbildningsnämnden, organisationsnummer 212000-
3013 att från och med den 1 augusti 2022 bedriva skol- och fritidshemsverksamhet i
byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten Särsta 3:398 för skol- och
fritidshemsverksamhet.

Förbudet gäller så länge konstaterade fuktskador och mikrobiell påväxt enligt den
byggnadstekniska undersökningen utförd av Polygon/AK med rapport inkommen 2022-02-25
kvarstår och tills samtliga rekommenderade åtgärder enligt rapporten (s.28) för att eliminera
fuktskadorna är utförda.

· Beslutet ska gälla omgående även om det överklagas.

mailto:knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se
mailto:knivsta@knivsta.se


HS.2018.114

Bakgrund
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål angående inomhusmiljön på Segerstaskolan
sedan 2017 och vid varje tillsynsbesök har brister noterats. Ärendet har sitt ursprung i en
inspektion på förskoleklass 16 oktober 2017. Vid besöket framkom att elever och lärare upplever
ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. De beskrev bland annat problem med "dålig lukt", "instängt”
och ”torr luft”. De symtomen som de beskrev var trötthet, huvudvärk, ögonirritation, problem i
näsa (irritation, nästäppa) och luftvägar (irritation, heshet, hosta). Detta har medfört
återkommande kontakter med fastighetsägare och hyresgäst samt uppföljande besök.

Under de nästan fem år som fortlöpt, har bl.a. följande inträffat:

· Vid inspektion den 22 oktober 2018 uppmärksammades en avvikande lukt i bland annat
musikrummet och heshet hos personal noterades vid besöket. Det luktade svagt
avvikande i rum där vatten har runnit in via takfönster. Takfönster var också fuktskadade
på några ställen.

· Vid en uppföljande inspektion den 10 oktober 2019 hade enligt uppgift yttertaket lagats
men fortfarande fanns avvikande lukt i vissa rum. Ventilationen var på mycket låg nivå
och nästan avslagen i vissa rum.

· En statusbesiktning utfördes under 2020 där föreslogs bl.a. åtgärder på yttertaket och
ventilationen. Besiktningen ledde till att dåvarande fastighetsägare Riflex AB vidtog
åtgärder, bland annat har taket lagats i flera omgångar.

· Den 26 november 2020 genomfördes en inspektion på skolan med en representant från
Arbets- och miljömedicin närvarande.

· Under december 2020 förvärvade Genova Segersta AB fastigheten.

· Trots åtgärderna har skador och rapporterade hälsobesvär fortsatt. En enkätundersökning,
en s.k. ”Örebroenkät” genomfördes i mars 2021 som visade att flertalet i personalen
upplever besvär av dålig och instängd luft. En del av personalen har även så svåra
symptom att de inte kan vistas i lokalerna.

· Den 21 augusti 2021 rann stora mängder vatten in i delar av lokalerna. En del av tillbudet
filmades. Vattnet torkades upp, men då inga ytterligare åtgärder vidtogs, går det inte att
utesluta att detta medfört ytterligare fuktskador.

· Knivsta kommuns miljöchef genomförde en inspektion på skolan den 1 november 2021
och upplevde besvär bland annat från luftvägarna av att vistas i lokalen. Vid besöket
syntes tydliga tecken på fuktskador på väggar och tak.

Ett föreläggande om att vidta åtgärder, bland annat att utföra en byggnadsteknisk utredning, en
riskbedömning samt en kostnadsuppskattning skickades till fastighetsägaren Genova Segersta
AB den 2 december 2021. En rapport från den byggnadstekniska undersökningen utförd av
Polygon AK med tillhörande kemiska och mikrobiologiska analyser, inkom den 25 februari
2022. I rapporten finns flertalet avvikelser som kan ge negativ inverkan på inomhusmiljön.
Undersökningen visade förekomst av fuktskador och mikrobiell skada i skolans lokaler. I
rapporten listas också ett antal allmänna åtgärdsrekommendationer.

Den 14 mars 2022 inkom en riskbedömning och kostnadsberäkning för föreslagna åtgärder.
Kostnadsuppskattningen för att genomföra åtgärderna som rekommenderas i den
byggnadstekniska skadeutredningen uppgår totalt i 15 064 500 kronor exklusive moms. I
riskanalysen föreslås fyra stycken åtgärder. Segerstaskolans ansvar för åtgärder föreslås bestå i
grundlig städning av lokalerna inklusive tvätt av textilier och att personal som upplever besvär
får besök hos Företagshälsan. Genovas ansvar föreslås vara att sätta in luftrenare och sedan byta
ut skadade material.
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Bedömning

Barn och ungdomar har skolplikt och tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolans inomhus-
och utomhusmiljö är därför viktig för barnens hälsa och välbefinnande. Barn är även särskilt
känsliga fär faktorer i den omgivande miljön och påverkas ofta mer än av dem än vuxna. Risken
för flera vanliga folksjukdomar och besvär, så som försämring och utveckling av astma och
allergi, kan påverkas av fysiska och kemiska faktorer i den miljö som barnen växer upp i. Barn
riskerar också att utsättas för högre exponering för olika miljöfaktorer eftersom de äter, dricker
och andas mer i förhållande till sin kroppsstorlek.

I inkommen riskanalys står det att ”Man upplever inte att eleverna har besvär av inomhusmiljön
i någon större utsträckning.” Uttalandet omfattar en bedömning av hälsan hos ett hundratal
elever och det framgår inte i riskanalysen vad uttalandet grundar sig på. Det finns ett känt
samband mellan fuktskador och hälsobesvär. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre
och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Personer som har astma kan få
mer besvär och personer med allergi kan påverkas negativt. Vid bedömningen av risken för
olägenhet ska särskild hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt, till exempel
barn och personer med astma eller allergier. Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken
(1998:808) ska därmed tillämpas.

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 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. Olägenhet för
människors hälsa bedöms i detta fallet föreligga p.g.a. de konstaterade fuktskadorna i
skolbyggnaderna som redovisas i rapporten från Polygon AK.

Vägledning för bedömning av risken för olägenhet för människors hälsa på grund av fuktskador
finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om fukt och mikroorganismer.
Där anges att bl. a. följande bör beaktas:

-Det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt.
-Mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från
t.ex. källare, grund eller vind, till rum där människor vistas stadigvarande.
-Fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till.
-Fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet
material.
Bedömningen bör göras efter en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter, där
hänsyn även bör tas till känsliga personer. Kompletterande vägledning till det allmänna rådet
finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En rimlighetsavvägning har skett enligt 2 kap, 7 § miljöbalken. Bygg- och miljönämnden
bedömer med hänvisning till Folkhälsomyndigehetens allmänna råd (FoHMFS 2014:4),
skadornas omfattning, barns särskilda känslighet och den långa tid som förflutit sedan de första
skadorna uppmärksammades att ett förbud mot att använda lokalerna för skol- och
fritidsverksamhet är befogat. De åtgärder som tidigare vidtagits för att förbättra inomhusmiljön
har varit bra men bedöms inte vara tillräckliga för att undanröja risken för olägenhet för
människors hälsa på grund av de fuktskador och mikrobiell tillväxt som föreligger. Så länge de
fuktskadade byggnadsmaterialen finns kvar, så finns det risk att skadorna kan förorena
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rumsluften och ge upphov till hälsobesvär. Även torra skador innebär exponering för fuktskada.
Bygg- och miljönämnden bedömer att de planerade åtgärderna redovisade i riskbedömningen
inte är tillräckligt tydligt beskrivna. Vidare saknas en tidsplan för när åtgärderna ska vara
vidtagna.

Med hänsyn till att det gått cirka fem år sedan problemen först uppmärksammades vid tillsynen
anser bygg- och miljönämnden att det inte är acceptabelt att elever eller personal ska vistas i
lokalerna efter innevarande läsårs slut. Bedömningen görs därmed att lokalerna inte ska
användas för skol- och fritidsverksamhet vid skolstarten på höstterminen 2022. Under
förutsättning att åtgärder som beskrivs i handlingsplanen, som storstädning av lokalerna samt
utplacering av luftrenare, genomförs, bedöms dock verksamheten kunna bedrivas i lokalerna
fram tills dess.

På grund av de hälsorisker som fuktskador kan medföra, att det är barn som vistas i lokalerna
och att ärendet pågått i flera år bedöms det även skäligt att besluta om
verkställighetsförordnande enligt 26. Kap 26 § miljöbalken eftersom risken för olägenhet är så
överhängande.

Lagstöd för beslutet

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud
som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det
enskilda fallet får inte tillgripas. Enligt 26 kap. 26 § får en tillsynsmyndighet bestämma att dess
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller
olägenhet.

I 2 kap. 3 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet bästa möjliga
teknik användas. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I 2 kap. 7 § miljöbalken anges att kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken ska lokaler för allmänna ändamål, t ex skolor, brukas på ett sådant
sätt att olägenhet 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.
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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. Särskild hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än normalt, t.ex. allergiker.

Enligt 26 kap 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter
en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens
skick medför olägenheter för människors hälsa.

Information om avgift

För handläggning av detta ärende tar bygg- och miljönämnden ut en tillsynsavgift på 1 444 kr
per timme enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av
Kommunfullmäktige 21 november 2018, § 173. Ett separat avgiftsbeslut kommer att skickas ut
inom en månad efter utfärdat beslut och kommer ärendet att föranleda ytterligare
handläggningstid kan beslut om avgift att meddelas senare.

Mer information

Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, för information av nedanstående
handläggare.

För Bygg- och miljönämnden

Gabriel Winter

Miljöchef

Kopia till:

Förvaltare Genova Fastigheter, Christelle Lestander christelle.lestander@genova.se

Utbildningschef, Tapio Liimatainen tapio.liimatainen@knivsta.se

Lokalförsörjningschef, Eva Mårtensson Eva.Martensson@knivsta.se

mailto:christelle.lestander@genova.se
mailto:tapio.liimatainen@knivsta.se
mailto:Eva.Martensson@knivsta.se


Ekonomisk konsekvensanalys av inriktningsbudget 2023 

 

 

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Föreslagen ram för UN 2023 är 740 944 tkr, en ökning med 20 168 tkr jämfört med 2022. 

Ökningen består av 12 104 tkr i volymuppräkning, där alla volymreglerade verksamheter 

förutom förskola har en positiv volymreglering, 7 203 tkr i indexuppräkning och 861 tkr i 

politisk förändring. Indexuppräkningen är 1 % men då SKR:s indexuppräkning är 3 % 

föreligger en indirekt effektivisering om 2 % som innebär effektivisering om totalt 14 404 tkr 

för UN. Det nya pensionsavtalet kommer att leda till ökade pensionskostnader vilket bedöms 

till 1 % ökade lönekostnader vilket innebär en effektivering om ytterligare 3 672 tkr. Totalt 

skulle UN behöva göra en effektivisering om ca 18 mkr utifrån den föreslagna ramen.  

 

I ramen finns en post om 575 tkr för ospecificerat.  

 

KONSEKVENSANALYS AV DRIFTRAMAR 

 

Förskola 

Förskola har en föreslagen ram om 182 575 tkr, vilket är en minskning med 575 tkr jämfört 

med 2022 pga en negativ volymreglering om 2 356 tkr men en indexuppräkning med 1 831 

tkr. Utifrån denna ram visar förvaltningens kalkyl att barnpengen till förskola kan räknas upp 

med 1,1 % och med 0 % till pedagogisk omsorg. De kommunala enheterna skulle då endast 

erhålla 0,5 % höjning då det minskade antalet barn i kommunal förskola gör att återtaget per 

barn ökar. Eftersom förskolorna kommer att ha ökade kostnader om 3 % enligt SKR och 

ökade pensionskostnader skulle det här innebära en stor effektivisering för förskolorna. 

 

För att kunna höja barnpengen till förskola med 3 % enligt SKR:s pristryck och täcka höjda 

pensionskostnader samt kunna höja pengen till pedagogisk omsorg med 1 % enligt KF:s 

indexhöjning skulle ett tillskott av medel om 4,1 mkr behövas. Utifrån den höjning av 

måltidspriser som måltidsverksamheten kommer att behöva göra pga ökade 

livsmedelskostnader skulle ett ytterligare tillskott om 677 tkr behövas. Totalt skulle 

förskoleverksamheten behöva ett tillskott om 4 786 tkr vilket skulle ge en ökning av 

barnpengen till förskolor med 4,3 % och till pedagogisk omsorg med 1 %. De kommunala 

enheterna skulle då erhålla en höjning om 4,1 % efter återtaget. Förvaltningens 

behovsbudget för 2023 är därmed 187 361 tkr. 

 



I beräkningarna för förskola antas ingen förändring gällande lokaler. Om beslut fattas om 

effektivisering av lokaler där förslaget är att Skutan inte längre används för 

förskoleverksamhet skulle lokalkostnaderna minska med ca 1 mkr vilket också leder till ca 

500 tkr lägre kostnader för lokalpeng till fristående aktörer och skulle innebära en besparing 

på totalt ca 1,5 mkr.  

 

Grundskola 

Föreslagen ram till grundskola är 403 709 tkr, vilket är en ökning med 10 451 tkr jämfört med 

2022. Volymförändringen är 5 657 tkr, indexuppräkningen är 3 933 tkr och det finns en 

politisk förändring om 861 tkr gällande den nya idrottshallen vid  Adolfsbergsskolan. Denna 

ram skulle innebära att pengen kan höjas med 1,1 % till alla verksamheter. Pengen till de 

kommunala skolorna skulle höjas med 1,0 % efter återtaget. Dock kommer skolorna att ha 

ökade kostnader om 3 % enligt SKR och ökade pensionskostnader vilket gör att de behöver 

göra stora effektiviseringar. 

 

För att kunna höja elevpengen med 3 % enligt SKR:s pristryck och täcka höjda 

pensionskostnader skulle ytterligare medel om 8,1 mkr behövas. För att även täcka de ökade 

måltidspriserna i samband med ökade livsmedelskostnader skulle ytterligare 1 958 tkr 

behövas där pengen ökas till förskoleklass, åk 1-5 och åk 6-9. Totalt skulle ett tillskott 

behövas till grundskolan om 10 079 tkr. Pengen ökar då med 4,6 % för förskoleklass, åk 1-5 

och åk 6-9 medans pengen ökar med 3,8 % för fritidshem, fritidsklubb och SVA. De 

kommunala enheterna skulle då erhålla en höjning efter återtaget om 5,1 % för 

förskoleklass, åk 1-5 och åk 6-9 samt 4 % för fritidshem, fritidsklubb och SVA. Förvaltningens 

behovsbudget för 2023 är därmed 413 788 tkr. I beräkningarna har antagande gjorts om att 

5 750 tkr för 1:1 medel tillkommer som tidigare år. 

 

I beräkningarna för grundskolan antas ingen förändring gällande lokaler. Om förändring av 

lokaler sker kan mer eller mindre medel behövas beroende på hur förändringen ser ut.  

 

Grundsärskola 

Den föreslagna budgetramen om 16 137 tkr bedöms vara rimlig.  

 

Internt gymnasium 

Föreslagen ram för det interna gymnasiet är 10 450 tkr. Det är en ökning med 2 524 tkr 

jämfört med 2022 där 444 tkr är volymuppräkning, 79 kr är indexuppräkning och 2 000 tkr är 

politisk förändring. Utifrån detta förslag har en djupare genomlysning gjorts av Knivstas IKE-

priser jämfört med Uppsalas IKE-priser. När programpriserna togs fram för 2022 gjordes en 



förändring där de tidigare gemensamma priserna för lärlings- och 

yrkesintroduktion/programinriktat val delades upp på ett pris för lärlingsprogram och ett 

pris för yrkesintroduktion/programinriktat val. Felaktigt användes då det tidigare 

gemensamma priset som sedan räknades upp för båda programmen men olika stor 

uppräkning. Lärlingsprogrammen borde dock ha haft en sänkning av priset och 

yrkesintroduktion/programinriktat val en högre uppräkning för att matcha Uppsalas priser. 

Utifrån detta har en beräkning gjorts av vad priserna för Knivstas interna gymnasium bör 

vara för 2023 för att ha likställda priser med Uppsala där vi även har tagit höjd för eventuellt 

ökade priser till följd av kriget i Ukraina och mottagandet av elever därifrån. För att nå 

likställda priser med Uppsala behövs 1 mkr i politisk satsning, inte 2 mkr som i förslaget till 

budget 2023. Förvaltningens behovsbudget för 2023 är därmed 9 450 tkr.  

 

Externt gymnasium 

Det externa gymnasiet erhåller en budget om 111 670 tkr i förslaget för 2023. Det är en 

minskning med 2,6 mkr mot 2022 där volymuppräkningen är 3 511 kr, indexuppräkningen är 

1 091 tkr och det finns en politisk förändring om minskade medel om 2 mkr. Det här gör att 

kostnaden per elev skulle minska från 119 856 kr 2022 till 118 924 kr 2023. Eftersom 

kostnaderna för det externa gymnasiet nästan uteslutande består av de priser som Knivsta 

kommun betalar för elever som går i andra kommuner är det inte möjligt att minska 

kostnaderna per elev på detta sätt. Förvaltningen yrkar därför på att denna politiska 

förändring inte sker. Bedömningen är också att priserna från andra kommuner kommer att 

öka med ca 3 % utifrån SKR: s bedömning om prisuppräkning. Därför yrkar förvaltningen på 

en indexuppräkning på 3 % för att kunna möta denna prishöjning. Det skulle innebära 3 272 

tkr i indexuppräkning istället för 1 091 tkr i förslaget. Förvaltningens behovsbudget för 2023 

är därmed 115 852 tkr 

 

Gymnasiesärskola 

Den föreslagna budgetramen om 4 388 tkr bedöms vara rimlig.  

 

Vuxenutbildning & SFI 

Verksamheten är anslagsfinansierad där en politisk förändring gjordes till 2022 då anslaget 

höjdes och den föreslagna ramen om 9 663 tkr för 2023 bedöms rimlig under förutsättning 

att verksamheten erhåller statsbidrag i motsvarande nivå som tidigare. 

 

 

 

 



Måltidsverksamheten 

Föreslagen ram om 259 tkr avser utökning av ekologisk mat. Verksamheten finansieras 

huvudsakligen genom internfakturering till förskolor, grundskolor och det interna gymnasiet. 

Förvaltningen ser att den indirekta effektivisering som finns i och med ökade 

pensionskostnader och framför allt ökade livsmedelskostnader kommer att kräva en höjning 

av måltidspriserna. Detta är beaktat i konsekvensanalysen av övriga verksamheter.

  

 

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR  

För att kunna hantera prisuppräkningar om 3 %, ökade pensionskostnader samt ökade 

kostnader för måltider utan att göra effektiviseringar som försämrar kvaliteten yrkar 

förvaltningen på att medel för 2023 utökas med 4 786 tkr för förskola och 10 079 för 

grundskola.  

 

Förvaltningen föreslår att den politiska förändringen om 2 mkr i minskade medel för externa 

gymnasiet inte genomförs och att verksamheten tillskjuts ytterligare 2 181 tkr i 

indexuppräkning för att kunna möte de prisökningar som förväntas från andra kommuner.  

 

Den föreslagna ramen för externa gymnasiet 2023 kan minskas med 1 mkr utifrån den 

genomlysning som förvaltningen har gjort. 

 

 

 

 



Förteckning över delegationsbeslut från public360 2022‐03‐8 ‐ 2022‐04‐19
Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp‐datum Ansvarig person Dokumentkategori
UN‐2022/91‐1 Beslut om ersättning till utbildningsnämnden för kvalitets‐ 

och budgetdag 2022
2022‐04‐19 Stella Vallgårda Delegationsbeslut

UN‐2022/52‐1 Beslut om mottagande i grundsärskola 2022‐04‐13 Margareta Dahlin Delegationsbeslut
UN‐2022/66‐2 Delegationsbeslut om uppskjuten skolplikt, förskoleklass 2022‐03‐10 Tapio Liimatainen Delegationsbeslut


	00. Dagordning 
	05. Gallring av nationella prov
	Tjänsteskrivelse 2022-04-01

	06. Revidering av utbildningsnämndensdelegationsordning, april 2022
	Tjänsteskrivelse 2022-03-29
	Utbildningsnämndens delegationsordning
	Utbildningsnämndens delegationsordning - markerade ändringar 

	07. Ekonomisk uppföljning per mars för Utbildningsnämnden 2022
	Tjänsteskrivelse 2022-03-25
	Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden

	08. Fördelning av nya skolmiljarden
	Tjänsteskrivelse 2022-04-08

	09. Lokalförbättringar för förskola och skola
	Tjänsteskrivelse 2022-04-08
	Mail från miljökontoret

	10. Inriktningsramar 2023
	Anmälan av delegationsbeslut 
	Förteckning över delegationsbeslut från public360 2022‐03‐8 ‐ 2022‐04‐19




