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 Patientsäkerhetsberättelse 2021  

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska enhet 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att säkerställa god och 
säker hälso- och sjukvård.  
 

Bakgrund 

Alla vårdgivare har enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) en skyldighet att årligen upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad 
att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
I patientsäkerhetsberättelsen skall det framgå: 
 

 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

 vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 vilka resultat som har uppnåtts 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska merkostnader för 
berörda verksamheter.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-02-28  

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

Tapio Liimatainen 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Sammanfattning 
Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare. Säkrare vård ska 
leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet. För att kunna följa 
upp patientsäkerhetetsarbetet kräver lagen en årlig patientsäkerhetsberättelse. 
Elevhälsans medicinska insats i Knivsta kommun har en tydlig arbetsfördelning 
mellan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska samt 
psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog.  
Risk för vårdskador hos elever/patienter rapporteras till medicinskt ledningsan-
svarig skolsköterska och via skriftlig avvikelserapportering. Psykologiskt led-
ningsansvarig tar emot avvikelserapporter för de psykologiska insatserna. De 
uppkomna riskerna och avvikelserna lyfts till verksamhetschef, (vid behov även 
till skolläkare) och nya rutiner utarbetas efter behov för att förebygga och mini-
mera risken för vårdskador. Även den drabbade eleven och dess vårdnadshavare 
involveras i ärendet. Genom datajournaler finns ett tydligt kontrollsystem över 
kontrollelever, bevakningar, vaccinationer, remisshantering m.m.  
   
Dokumentation sker genom datajournalsystemet Prorenata (PRN), systeman-
svarig och verksamhetschef utför regelbundna loggkontroller på hela verksam-
heten. Inkomna avvikelser för skolsköterskor/skolläkare och skolpsykologer 
var sammanlagt 38 stycken under år 2021, vilket är mer än dubbelt så många 
som föregående år då antalet uppgick till 12 stycken. Ett tydligt skäl till detta är 
att enheten arbetat aktivt under två år med att utveckla arbetet med avvikelse-
rapportering. Alla dessa avvikelser har hanterats genom utredning och åtgärder 
har vidtagits i de ärenden där det varit nödvändigt. Vissa åtgärder har handlat 
om att förändra rutiner för att undvika att händelsen ska upprepas, andra åtgär-
der har handlat om att köpa in tekniska lösningar till personalen för att minimera 
risker för patientsäkerheten.  
 
Alla elever har under 2021 erbjudits hälsobesök enligt fastställt program.  
Skolsköterskebemanningen har varit tillsatt med rätt kompetens. Skolläkaren 
har haft rätt kompetens. Under åtet har vi hyrt in en skolläkare för mottagnings-
besök men även tider för konsultation och administration. Skolpsykologbeman-
ningen har varit tillsatt med rätt kompetens under hela verksamhetsåret 2021. 
Skolpsykologerna har utrett frågeställningen intellektuell funktionsnedsättning 
hos sammanlagt 19 elever och totalt 17 elever har remitterats till Barn- och ung-
domspsykiatrin för vidare utredning av Neuropsykiatriska funktionshinder.  
Mål för nästa år är att fortsätta uppmuntra till att skriva avvikelserapporter samt 
tillse att all EMI personal behärskar funktionsbrevlådan som införts i datajour-
nalsystemet Prorenata under 2021. Ett utvecklingsarbete under året är att skapa 
processer för avvikelsehanteringen i journalsystemet. Vi ska arbeta med att bli 
bättre på att definiera risker och göra händelseanalyser, ta upp alla avvikelser 
vid våra professionsträffar samt EMI träffar. Alla elever ska erbjudas hälsobe-
sök enligt basprogram, alla elever ska erbjudas vaccination enligt nationellt vac-
cinationsprogram, våra skolsköterskemottagningar ska vara ändamålsenliga, 
skolsköterskebemanning och skolläkare ska ha rätt kompetens. Skolpsykolog-
bemanningen ska ha rätt kompetens och fortsätta utveckla sitt arbete med ge-
mensam ärendehantering och avvikelserapportering.  
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-

säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-

ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra pa-

tientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-

döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva-

liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 

hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäker-

hetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem 

för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 

mars varje år.  

STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

Mål för den medicinska insatsen  
1. Att alla elever ska erbjudas hälsobesök enligt basprogram samt att erbjuda 
vaccinationer enligt nationellt basprogram.  
2. Att verka för att alla arbetsuppgifter under året ska utföras enligt fastställda 
metoder/rutiner på ett patientsäkert sätt och att det finns en jämn arbetsbelast-
ning i skolsköterskegruppen.  
3. Vid övergång till annan skola säkerställa att elever får fortsatt god vård.  
4. Uppmärksamma avvikelser, analysera, åtgärda, förbättra rutiner.  
5. Säkerställa korrekta tillväxtmätningar.  
6. Att säkerställa god vård i samband med eventuella överkänslighetsreaktioner 
vid vaccinering samt säkra god journalföring vid vaccinationstillfället.  
   
Strategier  
1. Att upprätta och följa ett årshjul, meddela till samordnande skolsköterska om 
arbetet inte kommer att kunna utföras göras inom den planerade tidsramen samt 
att hålla sig uppdaterad med vår metodbok som vi köper från Uppsala kommun. 
2. Genom vår centrala placering i organisationen utnyttja möjligheten att hjälpa 
varandra med arbetet på skolorna pga sjukdom eller dylikt. 
3. När eleven byter skola till annan kommun eller inom kommunen, läs igenom 
journalen och avlämnande skolsköterska skriver en sammanfattning så att even-
tuella fortsatta behov av åtgärder och uppföljningar tillgodoses.  
4. Uppmuntra till att skriva avvikelserapporter när avvikelse upptäcks. Samt ha 
en stående punkt om avvikelser på dagordningen vid professions möten. 
Delta på möten med EMI samt psykologer då uppkomna avvikelser diskuteras 
och analyserar dessa. 
5. Årliga kontroller av skolsköterskans mottagningar och se till att dessa är rätt 
utrustade, har godkända personvågar, mätstickor, kylskåp för medicinskt bruk 
mm. Även se till att instrumenten kalibreras varje år.  
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6. Att alltid vara två skolsköterskor vid vaccinationer samt årlig genomgång av 
vaccinationsrutiner från ordination till vaccination samt årlig genomgång av 
handhavande vid överkänslighetsreaktioner.  
  
Mål för den psykologiska insatsen 
  

1. Öka likvärdigheten, tillgängligheten och kvalitén för det psykologiska 
patientarbetet på alla kommunala skolor.  

2. Ha full bemanning på skolpsykologtjänsterna samt se till att de 
skolpsykologer som är anställda har god kompetens och möjlighet till 
att utvecklas i sin profession.  

3. Utveckla samverkan med andra kommuners psykologiska ledningsan-
svariga i Region Uppsala.   

4. Säkerställa att journalföring vid patientarbete har hög kvalité.   
5. Öka avvikelse- och riskrapporteringen samt förbättra arbetet med syn-

punkter och klagomål från elever/patienter och anhöriga.  
   
   
Strategier  
  

1. Utveckla det strategiska kvalitetsarbetet för skolpsykologernas arbete. 
Kollegialt utveckla de gemensamma processer och rutiner som beskri-
ver psykologernas uppdrag inom diagnostik, vård och behandling 
samt hur det appliceras inom skolverksamheterna i Knivsta kommun. 
För detta avsätts tid gemensamt i psykologgruppen, dels för att ta fram 
rutinerna, men också för att kollegialt kunna upprätthålla patientsäker-
heten genom att löpande granska och utveckla kvalitén på patientarbe-
tet vad avser utredningar och remisser. En del av detta arbete blir även 
att införa journalgranskningar en gång i kvartalet.  

2. Vidmakthålla planeringen med att varje år upprätta ett årshjul och ut-
veckla arbetet med det strategiska kvalitetsarbetet löpande under 
året.   

3. Starta nätverk för PLA i regionen på uppdrag av nätverk elevhälsa i 
region Uppsala.   

4. Journalgranska psykologjournalerna en gång i kvartalet. I samband 
med kollegial journalgranskning identifiera utvecklingsområden och 
brister för att ytterligare stärka upp kvalitén i vår journalföring.   

5. Fortsatt uppmuntra personalen till att rapportera risker och avvikelser 
i verksamheten. Förbättring av insamlandet av synpunkter och förbätt-
rad klagomålshantering. Behålla en stående punkt om avvikelser/risk-
rapporter/klagomål på dagordningen vid professionsmöten. Vid behov 
och minst en gång per termin återrapporteras och bearbetas dessa med 
psykologgruppen. 
 

 



 § 16 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - UN-2022/43-5 Patientsäkerhetsberättelse 2021 : Patientsäkerhetsberättelse 2021

 
 

 
 

 

 

   

 
 

6 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivare  
Knivsta kommun, utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan. Vårdgivaren ska utse en verk-
samhetschef. Då verksamhetschefen inte har hälso- och sjukvårdskompetens 
har verksamhetschefen uppdragit det medicinska ledningsansvaret till en skol-
sköterska och det psykologiska ledningsansvaret till en skolpsykolog.  
   
Verksamhetschefens ansvarsområde  

 Svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god 
vård och kostnadseffektivitet  

 Ansvara för att det finns kvalitetssystem för att styra, följa upp 
och dokumentera kvaliteten i verksamheten  

 Svara för att genom överlåtelse av arbetsuppgifter att det medi-
cinska och psykologiska omhändertagandet av eleven tillgodoser 
kraven på hög patientsäkerhet och god vård  

 Ansvara för att samverkan och samordning med andra enheter 
fungerar på ett för elev och vårdnadshavare tillfredsställande sätt  

 Ansvara för att det utifrån gällande lagar och förordningar som 
styr verksamheten finns direktiv och instruktioner som verksam-
heten kräver  

 Ansvara för att personalens kompetens upprätthålls genom ade-
kvata utbildningsinsatser  

 Ansvara för att de som har medicinskt och psykologiskt ansvar 
har möjlighet att fullfölja sina uppgifter på ett tillfredsställande 
sätt, det innefattar att ha tillgång till de resurser som krävs  

 Ansvara för Lex Maria anmälningar. 
   
Utöver verksamhetschefen så är det tillsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för 
vård och omsorg) som elever, vårdnadshavare och medarbetare kan vända sig 
till när det gäller frågor som rör verksamheten.  
   
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterskas ansvarsom-
råde  

 Avvikelserapportering och stöd till VC vid Lex Maria anmäl-
ningar  

 Generella ordinationer  
 Remisser vid remisshantering  
 Rutiner för säker läkemedelshantering  
 Rutiner/dokumentation/journalhantering  
 Rutiner för arkivering  
 Se till att det fastställda basprogrammet genomförs  
 Utforma metodanvisningar  
 Ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och 

bevaka personalens möjlighet till fortbildning  
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Psykologiskt ledningsansvarig skolpsykologs ansvarsom-
råde  

 Framtagande och revidering av ledningssystem för verksamheten  
 Utforma psykologiska metodanvisningar  
 Delta vid framtagande av rutiner vid remisshantering  
 Delta vid framtagande av rutiner för samverkan  
 Bidra vid framtagande av rutiner för journalföring/journalhante-

ring  
 Bidra vid framtagande av rutiner för arkivering  
 Genomföra egenkontroller  
 Tillse inköp av test samt säkerställa att förvaring av testmateriel är 

säkert 
 Avvikelserapportering/riskrapportering och stöd till verksamhets-

chef vid Lex Maria anmälningar. 
 Ansvar för att delta i individuell introduktion av personal och be-

vaka personalens möjligheter till fortbildning.  
 Kontinuerligt identifiera processer där en elev utgör en patient och 

patientsäkerheten behöver stärkas samt bevakas. I juridisk mening 
ansvarar PLA endast för delar som avser diagnostik, vård och be-
handling. Övrigt faller under VC:s ansvarsområde.  

 

Elevhälsans medicinska insats (EMI)  
Inom EMI finns sex skolskötersketjänster, under vt 2021 avslutade två skolskö-
terskor sin anställning och två stycken nyanställdes och började sitt arbete under 
höstterminen.  
   
Skolsköterskan är en del av elevhälsans medicinska insatser EMI, och ingår i 
den samlade elevhälsan. Skolsköterskan har en utbildning till leg sjuksköterska 
samt en specialistsköterskeutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ung-
dom, vidareutbildning som distriktssköterska eller ha genomfört en vidareut-
bildning till skolsköterska.  
Skolsköterskans främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofräm-
jande genom att följa elevens hälsa, utveckling lärmiljö, och livsstil. I uppdraget 
ingår att  

 Tillföra medicinsk och omvårdnadskompetens som ett stöd i det 
pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elev-
hälsans arbete  
 

   
 Erbjuda hälsobesök i förskoleklass, år 2, år 4, år 7 samt år 1 på 

gymnasiet och vid dessa besök tidigt identifiera problem eller 
symptom hos elever som kan innebära att de är behov av stöd eller 
insatser  

   
 I samarbete med elever, vårdnadshavare och skolans övriga perso-

nal arbeta för att ge eleven kunskap om hälsosamma levnadsvanor 
och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa  
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 Bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vac-
cinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vacci-
nationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram  

   
 Bidra med den medicinska kunskap inför arbetsmoment som är 

förlagt ute i verksamheter och vid yrkesvägledning  
   

 Ta tillvara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete  
   

 Erbjuda öppenmottagning för enklare sjukvårdsatser  
   
Skolläkare har hyrts in under året för dels fysiska mottagningar och dels tid för 
administrativa elevärenden. Skolläkaren är en legitimerad läkare med specia-
listutbildning i allmänmedicin, pediatrik eller barn och ungdomspsykiatri och 
kan även ha tilläggsspecialitet inom skolhälsovård. Skolläkaren arbetar fram-
förallt hälsofrämjande och förebyggande men också åtgärdande på alla ni-
våer.  Skolläkaren har fördjupad medicinsk kunskap inom områden som till ex-
empel tillväxt, utveckling, endokrin, psykisk hälsa, specifika skolsvårigheter, 
långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan, vaccinat-
ioner, smittskydd samt hälsofrämjande arbete   
   
Inom EMI finns tre heltidstjänster för skolpsykologer. Under 2021 arbetade tre 
heltidsanställda leg. psykologer i verksamheten. En av dessa påbörjade sin 
tjänst i januari. Tack vare detta har inga konsulter behövt hyras in under 2021 
och verksamheten har kunnat bibehålla stabilitet samt utvecklats under året.   
  
Skolpsykologernas uppdrag är framförallt hälsofrämjande och förebyggande 
enligt skollagen. Detta kan innefatta deltagande vid Elevhälsoteamsmöten, ut-
bildningsinsatser, arbete med systematiskt kvalitetsarbete o.s.v. Dessa proces-
ser är inte beskrivna i patientsäkerhetsberättelsen. 
 
De arbetsuppgifter som innefattas av hälso- och sjukvårdslagen är bland annat 
att göra psykologiska utredningar när misstanke uppstår att en enskild elev kan 
ha rätt att läsa enligt grundsärskolans läroplan. Psykologens arbete består då i 
att utreda frågeställningen Intellektuell funktionsnedsättning/Psykisk utveckl-
ingsstörning. Skolpsykologerna i Knivsta kommun ansvarar också för att skriva 
NPF-remisser till Barn och ungdomspsykiatrin/Habiliteringen enligt avtal med 
Region Uppsala när svårigheter visar sig i både skol- och hemmiljö och skolan 
vidtagit åtgärder enligt Knivsta kommuns åtgärdsprocess. Skolpsykologerna 
kan i sällsynta fall ha kortare samtalskontakter med elever på skolorna. Detta 
sker oftast i samband med utredning eller som stöd till vårdnadshavare och elev 
som behöver lotsande till rätt vårdinstans.  Det är arbetsuppgifterna under HSL 
som beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen.  
   

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förebygga 
vårdskador. Vid varje verksamhetsbesök diskuteras skolsköterskans samverkan 
inom skolan, men även mellan primärvård och sjukhus. Detta för att diskutera 
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eventuella samverkansproblematik och förbättringsåtgärder. Under de senaste 
åren har skolsköterskorna träffat BVC vid några tillfällen för överlämning av 
information av blivande förskoleklassbarn (region/privat). Under föregående år 
kunde detta inte genomföras på grund av Corona pandemin.  
Skolsköterskor och kuratorer som arbetar på högstadieskolor har träffat perso-
nal från ungdomsmottagningen samt Hälsoäventyret en gång/termin för att dis-
kutera pubertetsundervisning, tobaksfrågan samt ungdomars psykiska mående 
mm.  
Samordnande skolsköterska har möten med länets samordnande skolsköterskor 
två gånger per termin där bland annat samverkan med regionen har skett i fråga 
om hur rekvirering av BVC journaler ska ske framöver.  
   
Samverkansarbetet internt mellan Verksamhetschef, medicinskt ledningsansva-
rig och psykologiskt ledningsansvarig utökades under verksamhetsåret 2020. 
Detta arbete har fortsatt utvecklas under verksamhetsåret 2021 i form av utökad 
samverkan mellan professionerna gällande patientsäkerhet. Bland annat genom 
kontinuerliga EMI-träffar varje termin där vårdprocesser diskuteras. Ett område 
som identifierats och diskuterats under året har varit remitteringsprocessen till 
regionen vid misstänkt NPF problematik, där kommunens skolpsykologer är 
remittenter. Vid dessa remisser behövs även en medicinsk bedömning eller sam-
manfattning av elevens journal. Samverkan internt har därför diskuterats på 
EMI-träffarna under året.  
   
Gemensamma samverkansrutiner (VIS-rutin) finns mellan länets kommun och 
Region Uppsala avseende remittering av NPF-frågeställningar till BUP och 
HAB. Samverkan bevakas av verksamhetschef i ett länsnätverk tillsammans 
med andra kommuner i regionen samt region Uppsala. Det är skolpsykologerna 
i Knivsta kommun som är remittenter. Under året har skolpsykologerna lämnat 
synpunkter på och förbättringsförslag för den befintliga samverkansrutinen in-
för revidering i länsnätverket.  

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Elevhälsans medicinska och psykologiska insats strävar ständigt efter att sam-
arbeta med vårdnadshavare. Vid behov förekommer täta besök eller telefonkon-
takter. Utifrån elevens ålder och mognad involveras även eleven. Vid avvikelse 
från rutiner informeras alltid vårdnadshavare.   
Vårdnadshavare får vid skolstart, skolbyte och fortlöpande under elevens skol-
gång information om vilka insatser elevhälsans medicinska insats erbjuder. 
Detta för att vårdnadshavare ska veta vilka hälsoinsatser de kan förvänta sig. 
Skolsköterskan medverkar även vid föräldramöten vid skolstart samt elevhälso-
möten. Skolpsykologen deltar i elevhälsomöten på sina skolor och samverkar 
där med hela elevhälsans personal. Elevens delaktighet i psykologinsatser är av 
stor vikt, och elever som utreds eller ska remitteras ska alltid göras delaktiga i 
processen utifrån mognad och utvecklingsnivå. I de fall avvikelse rapporterats 
och en åtgärd vidtagits så kontaktas alltid vårdnadshavare för information. 
Vårdnadshavare och elev tillfrågas om de har synpunkter eller förslag på hur 
avvikelsen kan hanteras och involveras i processen.  
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelse  
Skolsköterskor och skolläkare rapporterar till medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska händelser som har medfört skada eller kunna medföra skada för 
elev i samband med vård och omhändertagande i skolan. Skolpsykologer rap-
porterar avvikelser till psykologiskt ledningsansvarig i samband med händelser 
i samband med utredning, bedömning och remittering. Verksamhetschef ansva-
rar för åtgärder och tidsplan i samråd med medicinskt respektive psykologiskt 
ledningsansvarig skolsköterska/skolpsykolog (och skolläkaren). Medi-
cinsk/psykologiskt ledningsansvarig skolsköterska/skolpsykolog rådgör efter 
behov med socialstyrelsen om en Lex Maria anmälan ska göras. När en anmälan 
är aktuell ska den snarast skriftligen meddelas Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO).  
 
Under året har totalt 38 st. avvikelserapporter inkommit, 17 st. för psykologer 
och 21 st. för skolsköterskor. De har inte varit av sådan grad att det har behövts 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapportering av avvikel-
serna görs i Prorenata sedan 2021. 
 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6,  

Beskriv hur klagomål och synpunkter, som kommer direkt till verksamhet-

erna, eller via Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

har sammanställts och analyserats.  

En samlad analys redovisas under rubriken resultat och analys. 

I Knivsta kommun finns rutiner för hur klagomål och synpunkter ska hanteras, 
information finns på kommunens hemsida.   
Angående frågor som rör patientsäkerheten har verksamhetschefen för elevhäl-
sans medicinska och psykologiska insats ett särskilt ansvar. Verksamhetschefen 
ska ta emot och i samråd med medicinskt/psykologiskt ledningsansvarig skol-
sköterska/skolpsykolog utreda om det inkomna klagomålet eller synpunkten 
kan ha betydelse för patientsäkerheten. Under 2020 identifierades klagomåls-
hanteringen som ett förbättringsområde. Inga formella klagomål har inkommit 
under 2020 eller 2021. När personal i Elevhälsan tillfrågas om klagomål når 
fram till dem så framkommer det att klagomål/synpunkter förekommit i exem-
pelvis muntlig form.   
 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Egenkontroller innebär att genom systematik följa upp och utvärdera samt kon-
trollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i 
ledningssystemet (SOSFS 2011:9)  
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Medicinska elevhälsan  
Typ av egen-
kontroll  

Frekvens  Innehåll  

Verksamhets-
besök  

Nyanställd 
eller vart an-
nat år  

Besöket omfattar en genomgång av skolsköters-
kans administration, journalhantering, doku-
mentation, läkemedelshantering, hygienrutiner, 
samverkan, lokaler utrustning och arbetsmiljö  

Verksamhets-
rapport  

Varje år  Skolsköterskor får svara på en enkät bla redovisa 
resultat av basprogrammet, vaccinationer, admi-
nistrativt arbete, dokumentation, journalhante-
ring, utrustning, lokal, fortbildning, samverkan, 
hygien samt läkemedelsrutiner  

Avstämning 
årshjul för 
skolsköters-
kor  

I slutet av 
höst och vår-
termin   

Syftet med avstämningen är att säkerställa genom-
förandet av gällande basprogram för hälsobesök 
och vaccinationer  

journal-
granskning  

Fortlöpande 
vb samt en 
gång per 
kvartal  

Att säkerställa att gällande basprogram följs samt 
relevant dokumentation  

Loggkontroll  Varje månad  Logguppföljningar av alla systemets användare  

Avvikelse-
hantering 

Varje månad 
samt löpande 
utifrån behov 

Avvikelser hanteras systematiskt varje månad, 
samt vid behov mer skyndsamt. 

   
Psykologiska elevhälsan  
Verksamhetsrap-
port  

Varje år  Skolpsykologer får redovisa sammanställning 
av sitt riktade patientarbete i form av remisser, 
utredningar, bedömningar och samtal.   
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Avstämning årshjul 
för skolpsykologer.   

I slutet av 
höst och 
vårtermin   

Syftet med avstämningen är att säkerställa ge-
nomförandet av rutiner och processer enligt 
ledningssystem och patientsäkerhetsberättelse  
samt hela tiden förbättra kvalitén på utred-
ningar, remisser och bedömningar.  

Loggkontroll  Varje må-
nad  

Logguppföljningar av alla systemets använ-
dare. Verksamhetschef och administratör Pro-
renata ansvarar.  

Journalgranskning Fyra 
gånger per 
år samt vid 
behov 

Genomgång av psykologutlåtanden samt jour-
nalanteckningar utifrån valda teman för att tillse 
god kvalitet i dokumentation och bedömningar.  

Avvikelsehantering Varje må-
nad samt 
löpande ut-
ifrån be-
hov 

Avvikelser hanteras systematiskt varje månad, 
samt vid behov mer skyndsamt. 

  
  

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

 
Mål för Elevhälsans medicinska insats 2022 
 1. Att alla elever ska erbjudas hälsobesök enligt basprogram samt att erbjuda 
vaccinationer enligt nationellt program.  

 Vid terminsstart upprättar skolsköterskorna ett årshjul som sedan vid 
professionsträffar vart tredje vecka kollas upp och skolsköterskan 
meddelas om något inte hinns med samt, genomgång av eventuella 
nyheter från metodboken tas upp.  

   
2. Att verka för att alla arbetsuppuppgifter under året kommer att kunna utföras 
enligt fastställda metoder/rutiner och att det finns en jämn arbetsbelastning i 
skolsköterskegruppen.  

 Under 2021 slutade två skolsköterska sin anställning i kommunen 
och de ordinarie skolsköterskorna fördelades/hjälptes åt med arbe-
tet på dessa skolor, ingen personal hyrdes då in. 

   
 3. Vid övergång till annan skola säkerställa att elever får fortsatt god vård.     

 Skolsköterskorna skriver sedan 2019 en sammanfattning i den 
medicinska journalen i Pro Renata för att underlätta för den motta-
gande skolsköterska samt för att kontrollera att allt arbete blivit 
utfört, och om inte det gjorts uppmärksamma och åtgärda detta el-
ler meddela det till skolsköterskan på nya skolan.  
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 4. Uppmärksamma avvikelser, analysera, åtgärda förbättra rutiner.  
-Uppmana personal att skriva avvikelser rapportera när avvikelser upptäcks, att 
diskutera och analysera detta i personalgruppen. 
   
 5. Säkerställa korrekta tillväxtmätningar.  
- En kontroll av alla kommunens skolsköterskemottagningar har gjorts (juni 
2021) och kontrollerat att dessa är rätt utrustade, har godkända personvågar, 
längdstickor, kylskåp för medicinskt bruk mm. Även en kalibrering av instru-
ment gjordes (april 2021).  
 
   6. Att säkerställa god vård i samband med eventuella överkänslighetsreakt-
ioner vid vaccinationer samt säkra god journalföring vid vaccinationstillfället.  
-Skolsköterskorna är alltid två vid vaccinationer, samt att vaccinationsrutiner 
har gåtts igenom från ordination till vaccination samt genomgång av överkäns-
lighetsreaktioner, Dessa rutiner finns även att läsa om i metodboken och det 
rekommenderas att läsas på innan vaccinationstillfällen.  
   
Skolsköterskorna i Knivsta kommun har professionsmöten var tredje vecka då 
bland annat dessa frågor lyfts. Skolsköterskor är anställda centralt vilket möj-
liggör omfördelning av resurser för att säkerställa basprogrammet, och att vara 
två skolsköterskor vid alla vaccinationer. Det som också kan öka patientsäker-
hetsarbetet är att skolsköterskorna träffar samma skolläkare, och skolläkaren är 
väl insatt i Uppsala kommuns metodbok som vi använder oss av.  
Medicinskt ansvarig skolsköterska/samordnande skolsköterska träffar länets 
samordnande skolsköterskor två gånger/termin där frågor lyfts om bland annat 
rutiner, metoder som rör patientsäkerhet.  
   
Elevhälsans psykologiska insats.  
En psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog tillsattes år 2019 i syfte att öka 
patientsäkerheten inom elevhälsan psykologiska insatser. Under verksamhetså-
ret 2021 så har extra fokus lagts på skolpsykologernas uppdrag inom hälso- och 
sjukvård genom utökad mötestid på professionsträffar under VT21 där hela psy-
kologgruppen bidragit till metod och process-utveckling. 
Psykologiskt ansvarig psykolog deltar i länets nätverk för psykologer med psy-
kologiskt ledningsansvar.  
   

Mål för den psykologiska insatsen 2021 
  

1.  Öka likvärdigheten, tillgängligheten och kvalitén för det psykolo-
giska patientarbetet på alla kommunala skolor.  
 
Under år 2021 har detta arbete fortskridit sedan 2019 och mål ett får 
anses vara uppnått då vi tagit flera steg i att öka likvärdigheten för det 
psykologiska arbetet på samtliga skolor. Psykologerna har infört en 
gemensam bevakningslista för utredningar i psykologenheten. Ett led-
ningssystem finns på plats sedan 2019 som beskriver rutiner och pro-
cesser för den psykologiska insatsen och har lämnats ut till samtliga 
nyanställda under året som en del i vårt strategiska kvalitetsarbete. Tid 
har avsatts för riktat arbete med psykologernas HSL-processer. Detta 
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för att stärka kvalitén i de bedömningar som psykologerna gör av 
Knivsta kommuns elever.  

 
2. Ha full bemanning på skolpsykologtjänsterna samt se till att de 

skolpsykologer som är anställda har god kompetens och möjlighet till 
att utvecklas i sin profession.  
 
Mål två får anses vara uppnått i slutet av året då samtliga tre heltids-
tjänster var tillsatta av personal med erfarenhet av arbete som psyko-
log i skola under 2021. Skolpsykologerna har dessutom genomgått en 
kurs i ett för enheten nytt test-material för att utöka sin verktygslåda 
vid utredning av enskilda elever. Årshjul har upprättats och utvärde-
rats av PLA.  

 
3. Utveckla samverkan med andra kommuners psykologiska ledningsan-

svariga i Region Uppsala.   
 
Mål tre uppnåddes under VT21 då PLA i Knivsta kommun startade 
upp nätverk med de psykologiskt ledningsansvariga i länets kommu-
ner. Under 2021 så hann nätverket träffas vid två tillfällen.  
 
 

4. Säkerställa att journalföring vid patientarbete har hög kvalité. 
 
Journalgranskning/egenkontroller har utökats i enheten och har ge-
nomförts enligt plan samt vid behov under året. I samband med detta 
så har psykologenheten kunnat identifiera utvecklingsområden i 
journalföringen som bidragit till ökad kunskap i organisationen. Be-
dömningen är även att arbetet stärkt patientsäkerheten då samtliga ut-
redningar av intellektuell funktionsnedsättning granskats på psykolog-
konferens.   
 
 

5. Öka avvikelse- och riskrapporteringen samt förbättra arbetet med syn-
punkter och klagomål från elever/patienter och anhöriga.  
 
Mål fem får anses vara delvis uppnått då arbetet med avvikelse- och 
riskrapportering fortgått och dessutom utökats under 2021. Införandet 
av avvikelserapporteringen i Prorenata har underlättat handläggningen 
och resulterar i fler avvikelserapporter. Däremot så har arbetet med in-
samlande av klagomål och synpunkter stannat upp under året varför 
denna del målet inte kan anses vara uppnådd.  
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker som kan 
medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för eleverna. Större 
förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka patientsäkerheten. 
Vid inkommen avvikelserapport genomförs en riskanalys och en bedömning av 
händelsen samt eventuella åtgärder för att förebygga och undvika att incidenten 
upprepas. Åtgärderna dokumenteras och återförs till verksamheten lokalt. Verk-
samhetschef ansvarar för att påtala risker för vårdgivaren.  
 
Några åtgärder under året har för psykologgruppens del rört kommunikation 
med kommunens interna postsystem för säkrare hantering av integritetskänslig 
post till skolpsykologerna, en återkommande dialog mellan verksamhetschef 
och chef för registraturen har upprättats. Verksamhetschef har även tät dialog 
med chef på BUP avseende avvikelser röerande extern verksamhet. Detta visar 
tydligt att riskrapportering och avvikelsehantering från personalen är av stor 
vikt för utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet och leder till konkreta föränd-
ringar i arbetssätt som stärker patientsäkerheten.  
   

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Har dokumenterats i form av avvikelserapporter som sedan analyserats för att 
därefter vidta åtgärder. Händelser som kan bidra till vårdskador tas även upp 
och diskuteras vid professionsmöten, och dokumenteras då i mötesprotokol-
let. Avvikelser av allvarligare karaktär har diskuterats tillsammans med verk-
samhetschef och skolläkare för att avgöra om risk för vårdskada eller om vård-
skada ägt rum.  
  

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

Knivsta kommun använder sig av datajournalsystemet Prorenata där doku-
mentationen ska göras. Systemansvarig och verksamhetschefen går årligen ige-
nom Prorenata i ett system ”KLASSA”- för att säkerställa informationssäker-
heten.  
 
1. Informationssäkerhetsklassa -Där kan man informationssäkerhetsklassa in-
formationen i ett verksamhetssystem utifrån vilka konsekvenser som uppstår 
om t.ex. informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i åtkomstbe-
gränsning eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen.  
 
2. Handlingsplan -Utifrån klassningen kan man ta fram en handlingsplan med 
krav på förvaltning av systemet och hanteringen av dess informationsinnehåll.  
 
3. Upphandlingskrav -Man kan få en lista med förslag på informationssäker-
hetskrav som stöd vid upphandling.  
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Med KLASSA får man en översikt och sammanställning hur dina verksamhets-
system förvaltas, man kan kontrollera när informationssäkerhets granskning ge-
nomfördes. I KLASSA är det informationen och verksamhetsprocess där in-
formationen används viktigast. Med hjälp av KLASSA är avsikten att man ska 
kunna identifiera både krav på hanteringen av informationen samt även IT-sä-
kerhetsaspekter. Resultatet blir en handlingsplan som sedan är tänkt att integre-
ras i det normala systemförvaltningsarbetet.  
  
I journalsystemet Prorenata görs all journaldokumentation om eleven, om ele-
ven är gömd/skyddad görs dokumentationen i pappersjournal som förvaras i 
skolsköterskans/skolpsykologens journalskåp. Psykologiskt testmateriel förva-
ras i fysiskt journalskåp. 
 
När eleven börjar i förskoleklass har vårdnadshavarna fått samtyckt att en jour-
nalkopia från BVC får lämnas till elevhälsans medicinska insats. Journalkopian 
scannas in i journalsystemet och en sammanfattning om BVC-perioden doku-
menteras. Om en ny elev börjar på skolan skickas en samtyckesblankett hem 
där vårdnadshavarna medger om medicinsk journal från tidigare skola får in-
hämtas. Om samtycke finns skickar skolsköterskan detta till föregående skola, 
och om skolan har Prorenata skickas journalen digitalt, annars skickas en pap-
perskopia som sedan skannas in i den digitala journalen. Detta för att få en sam-
manhållande journalföring. I Prorenata använder vi oss av en funktion ”bevak-

ningar” som en påminnelse. När eleven slutat sin skolgång i kommunen kom-

mer den digitala journalen att arkiveras via E i-arkiv, tidigare skrevs den digitala 
journalen ut i pappersformat och arkiverades i kommunens arkiv. 
 
4. Skolsköterskor och skolläkare har under året genomfört journalgranskning 

en gång i kvartalet, samt vid behov. Skolpsykologerna har genomfört journal-

granskning utifrån utvalda teman vid tre tillfällen under året. Journalgransk-

ning har även skett då psykolog utrett och bedömt intellektuell funktionsned-

sättning. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Resultat och Analys av den medicinska insatsen:  
I Knivsta Kommuns skolor fanns det 2714 elever inskrivna i september 2020, 
vilket är ungefär samma antal som föregående år. 
 
I förskoleklass var 269 elever inskrivna, och 269 hälsobesök utfördes.  
I åk 2 var 301elever inskrivna och 301 hälsobesök utfördes.  
I åk 4 var 266 elever inskrivna och 261 hälsobesök utfördes.  
I åk 7 var 255 elever inskrivna och 266 hälsobesök utfördes.  
I åk 1 gymnasiet var 54 elever inskrivna och 23 hälsobesök utfördes.  
Under läsåret 2020/21 utfördes 296st. vaccinationer med MPR i åk 2 och 4 st. 
tackade nej,  
I åk 5 vaccinerades 236 elever med HPV vaccin och 16 tackade nej. I åk 8 vac-
cinerades 230 stycken elever med en booster dos av vaccin mot difteri, stel-
kramp och kikhosta, ingen tackade nej. Totalt vaccinerades 769 st elever. 
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Det som försvårar en analys av detta material är personalomsättningen i skol-
sköterskegruppen under året.  En annan svårighet är sjukfrånvaro bland perso-
nal under året på grund av Corona. Det har därför inte funnits tid till att planera 
arbetet med riskanalyser i början av terminen då det också en stor in och utflytt-
ning av elever som ökar skolsköterskornas arbetsbelastning.   
   
Alla elever har erbjudits hälsobesök samt vaccinationer enligt fastställt baspro-
gram under 2021 och ett årshjul har uppförts vid höstterminens start.  
 
Metodbok med anvisningar köps in från Uppsala kommun som skolsköters-
korna ska hålla sig uppdaterade med.  
  
Det finns sex stycken skolskötersketjänster fördelade på Knivsta kommuns 
kommunala skolor. Skolsköterskorna i kommunen hjälptes under året åt på 
varandras skolor så att arbetet kunde utföras likvärdigt i hela kommunen. Två 
skolsköterskor valde att avsluta sin anställning under våren 2021. Alla skolskö-
terskor i Knivsta kommun har den formella kompetensen som krävs.  
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Vid vaccinationstillfällen har det alltid varit två sköterskor närvarande för att 
säkerställa god vård i samband med vaccinationer. Vaccinationer sker enbart på 
de skolor som är ändamålsenliga för detta. Elever från Lagga skola och Lång-
hundraskola åker till andra skolor i kommunen vid vaccinationstillfällen. Vac-
cinationer har också utförts vid läkarmottagningar.  
  
När eleven byter skola gör skolsköterskan en journalgenomgång samt skriver 
en sammanfattning av den medicinska journalen i Prorenata. Detta för att säker-
ställa att eventuella fortsatta behov av åtgärder och uppföljningar tillgodoses på 
nästa skola.   
Ett av målen var att öka antalet rapporterade avvikelser under året. Det skrevs 
6 stycken år 2020 och det var 21 stycken avvikelser år 2021.  
 
En plan som skolsköterskorna hade för 2021 var att tillsammans i grupp defi-
niera risker göra riskanalyser samt dokumentera dessa. Detta mål har inte upp-
nåtts och bedöms till viss del bero på att personal slutat sin anställning.  
  
Ett övergripande resultat av egenkontroller och genomförda verksamhetsbesök 
som gjordes under 2021 var att skolsköterskorna dokumenterat enligt riktlin-
jer. Skolsköterskorna har vid professionsmöten diskuterat dokumentation och 
repeterat dokumentationsrutiner samt funktioner och nyheter i datajournalsy-
stemet. Loggkontroller har utförts av verksamhetschef och ansvarig för Pro-
renata, slumpmässiga journalgranskningar har gjorts fortlöpande vid behov 
samt var tredje månad.  
En kontroll och kalibrering av all apparatur har gjorts under året (april 2021).  
Skolsköterskornas lokaler har kontrollerats vid verksamhetsbesök för att fast-
ställa att alla mottagningar är rätt utrustade för att säkerställa bland annat kor-
rekta tillväxtmätningar.  
  
Resultat och analys av den psykologiska insatsen:  
Nedan går det att läsa en sammanställning av antalet psykologinsatser som varit 
av utredande, diagnostisk eller behandlande karaktär under verksamhetsåret 
2021. Statistiken presenteras för att ge ett hum till vårdgivaren om hur många 
psykologinsatser under HSL som genomförts under året.   
   
Utredningar av intellektuell funktionsnedsättning – 19 stycken i hela Knivsta 
kommun (åldersspann: förskoleklass-gymnasiet) varav 9 lett till diagnos. År 
2020 genomfördes 16 stycken utredningar med denna frågeställning.  
 
Remisser med frågeställning Autism, ADHD eller NPF-ospecificerat – 17 
stycken (åldersspann: förskoleklass-åk 9). Motsvarande siffra år 2020 var 22 
stycken remisser.  
 
Bedömningar/ övriga remisser – 1 till barnspecialistmottagningen, samt 3 till 
länslogopedin. Dessa uppgick till totalt 4 stycken under verksamhetsåret 2021. 
År 2020 uppgick denna typ av bedömningar inför remiss till 15 stycken.  
 
Samtalskontakter – Inga rapporterade samtalsserier under året för någon av psy-
kologerna. Dessa uppgick till totalt 4 stycken under föregående år, d.v.s. 2020.  
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När man som skolpsykolog t.ex. utreder en enskild individs svårigheter i skolan 
så blir eleven en patient i juridisk mening. När man som psykolog i skola utreder 
en enskild elev så är fokus för utredningen hur vi kan hjälpa eleven att må bra 
och nå målen i skolan. Den vanligaste och högst prioriterade utredningen som 
en psykolog i skola utför är begåvningsutredning eller utredning om eleven har 
diagnosen intellektuell funktionsnedsättning/psykisk utvecklingsstörning. 
Dessa utredningar aktualiseras när misstanke finns om att en elev har rätt att 
läsa enligt grundsärskolans läroplan. Denna typ av utredning kan i vissa fall 
även genomföras för att utesluta intellektuell funktionsnedsättning där en elev 
har svårigheter att nå målen. Utredningar av detta slag uppgick under år 2021 
till 19 stycken utredningar. Av dessa fick 9 elever diagnosen intellektuell funkt-
ionsnedsättning.  
  
Knivsta kommun ingår i en remissöverenskommelse; Vård i Samverkan, med 
Region Uppsala där remittering till BUP/HAB med NPF-frågeställning sker via 
skolpsykologerna. Remittering kan ske i de fall skolan ser stora svårigheter hos 
en elev där man trots åtgärder inte lyckas hjälpa eleven fullt ut mot ett gott må-
ende och måluppfyllelse. Det krävs dock att vårdnadshavare/elev samtycker till 
att remittering sker. I de fall där vårdnadshavare och elev önskar utredning för 
NPF där skolan inte ser lika omfattande svårigheter i skolmiljön som hemmet 
så finns det möjlighet att söka sig till BUP/HAB genom egen vårdbegäran eller 
via vårdcentralen samt Barn- och ungdomshälsan i Uppsala.  
 
Kategorin bedömningar/ övriga remisser avser framförallt ärenden där psykolog 
inledningsvis utrett frågeställning intellektuell funktionsnedsättning och sedan 
upptäckt att svårigheterna kan bero på något annat, t.ex. generell språkstörning. 
Dessa uppgår under året till totalt 4 stycken där 3 ställdes till länslogopedin och 
1 ställdes till barnspecialistmottagningen. Skälet till att denna typ av remisser 
minskat kraftigt i antal från föregående år är att en mycket stor andel av remis-
serna under år 2020 avvisades. Analysen av detta är att det bland annat finns en 
tydligt definierad vårdkedja inom Region Uppsala för barn och unga som lider 
av t.ex. depression, ångest, tvång och ätstörning. Specialistavdelningarna inom 
dessa områden vill att behandlingsförsök ska ha genomförts på primärvårdsnivå 
innan specialistvård blir aktuell, om problematiken inte bedöms som akut. 
Skolpsykologerna i Knivsta ingår inte i något samverkansavtal med dessa delar 
av psykiatrin och att skicka remisser till dessa instanser blir därför en ineffektiv 
och direkt onödig hantering av de elever/barn som är i behov av vård.  
  
Den sista punkten, samtalskontakter, avser en kortare serie av samtal. Skolpsy-
kologer utför inte samtalsbehandlingar utan detta ska ske inom vården med stan-
dardiserade behandlingsmetoder. Dock finns några få undantag där psykologen 
kan träffa en elev i några få samtal angående en pågående insats på skolan eller 
som del i en bedömning där samtalen blir stödjande eller psykoedukativa. Sam-
tal kan därför i vissa sällsynta fall ske för att kunna lotsa eleven och vårdnads-
havarna vidare till rätt vårdinstans. Under 2021 har ingen av psykologerna ge-
nomfört några sådana fristående samtalskontakter. Däremot har samtal i sam-
band med utredningar av andra slag förekommit, t.ex. vid remiss av ADHD-
frågeställning eller vid IF-utredning. Dessa räknas dock inte till denna kategori 
varför samtalskontakterna uppgår till noll i årets statistik.  
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Ett övergripande resultat av den egenkontroll som genomförts under 2021 var 
att kommunens skolpsykologer huvudsakligen dokumenterat enligt riktlinjer 
samt genomfört utredningar av hög kvalitet. Skolpsykologerna har vid profess-
ionsmöten diskuterat dokumentation och repeterat dokumentationsrutiner samt 
funktioner och nyheter i datajournalsystemet. Loggkontroller har utförts av 
verksamhetschef och ansvarig för Prorenata.   
  
Gemensam analys: En påverkansfaktor under året som berört de flesta verksam-
heter har varit den fortsatta Covid-19 pandemin. Detta har i hög grad påverkat 
arbetet med patientsäkerheten på grund av risken för smittspridning i samhället. 
Personalen i EMI har gjort sitt bästa i att försöka upprätthålla en verksamhet 
med god kvalité trots att både personal och elever varit sjuka i högre grad och 
att besök behövt ställas in med kort varsel. Målet med patientsäkerhetsarbetet 
är att minska antalet vårdskador och risken att vårdskador uppstår. Ett av målen 
för EMI var att öka avvikelserapporteringen i verksamheten vilket kan verka 
paradoxalt då vi vill minska antalet vårdskador. Detta beror på att vi misstänker 
att det varit en underrapportering av avvikelser och riskrapporter i verksam-
heten under tidigare år.  

Avvikelser 
Under 2021 har 38 stycken avvikelser inkommit för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats. 21 stycken har rapporterats av skolsköterskor och 17 
stycken av skolpsykologer. Aktuella åtgärder har vidtagits för att säkerställa att 
det inte inträffar igen, ingen avvikelse har varit av sådan grad att en Lex Maria 
behövts göras.  
 
Avvikelser inom skolsköterskornas/skolläkarens verksamhet: 
 
En avvikelse var extern från BVC där information saknades om extra kontroll 
som gjorts under BVC tiden. De resterande avvikelserna har skett internt. 
En avvikelse kom från en annan kommun då skolsköterskan hade missat skriva 
en sammanfattning av journalen när eleven flyttade. 
Vid vaccinations tillfällen var det 4 stycken avvikelser, då 2 handlade om att 
skolsköterskan missat dokumentera att elev fått vaccinet. 
Elev drog undan sin arm vid ett vaccinationstillfälle så eleven fick ej stor del av 
vaccinet, och vid ett annat vaccinationstillfälle gick sprutspetsen sönder och stor 
del av vaccindosen rann ut på skolsköterskan. 
Missad bevakningslista handlade 2 stycken avvikelser om, ett hälsobesök i åk 
4 som av någon anledning inte gjordes och en elev som skulle fått sin HPV dos 
men uteblev från fler besök och sedan inte sattes upp på bevakningslista. 
Det var 7 stycken avvikelser som handlade om journalhantering när nya elever 
börjat på skolan, och då handlar det om att skolsköterskan inte skickat efter 
journal från tidigare skola på 3 elever och 4 elever där journal efterskickats och 
fått journalen men sedan missat viktig information. 
Uteblivna hälsokontroller handlade 6 stycken avvikelser om. Tre elever har 
som nyanländ träffat skolläkare men skolsköterska har senare inte kompletterat 
med ett hälsobesök, syn och hörsel var ej kontrollerad. En avvikelse handlar om 
en utebliven vaccinationsbedömning av läkare (nyanländ). 
En avvikelse handlar om att en förälder uteblir från hälsobesök i förskoleklass 
vid flertalet tillfällen. Skolsköterskan borde då tagit kontakt med förälder och 
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erbjudit tillväxtkontroll samt syn, hörsel. Detta upptäcktes vid hälsobesök i åk 
2 och åtgärdades. 
 

 
   
De flesta av dessa avvikelser finns det metodanvisningar för i vår metodbok 
som vi köper från Uppsalakommun. En ökad diskussion av avvikelser på våra 
professionsträffar kan vara ett alternativ för att öka patientsäkerheten, samt åter-
kommande genomgångar av metodboken.  
  
 
Avvikelser från den skolpsykologiska verksamheten: 
Då arbetet med avvikelser intensifierats och uppmuntrats under året så har av-
vikelserapporterna ökat. År 2020 inkom det totalt 6 stycken avvikelser från psy-
kologerna. Under 2021 inkom det 17 stycken avvikelser samt en riskrapport. 
Detta har medfört att vi fått syn på områden där det finns risk för vårdskada i 
psykologernas verksamhet samt brister i samverkan med vårdgrannar. Tack 
vare detta har vi kunnat genomföra rutinändringar samt vidtagit åtgärder i en-
skilda patientärenden. Vi ser därför den stora ökningen av avvikelser som rimlig 
och positiv som helhet.  
 
En konsekvens av rutinändringar och ökade avvikelser är att avvikelserna nu-
mera kodas enligt orsak i samband med rapportering i Prorenata.  
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Av de 17 avvikelser som inkommit så har 13 stycken berott på brister i “Kom-

munikation och information”, 3 stycken har angetts bero på brister i “Utbildning 

och kompetens” och 1 har angetts bero på “Omgivning”. Inga av psykologernas 
avvikelser har kategoriserats som beroende på brister i “Teknik, utrustning och 

apparatur” eller “Barriärer och skydd”. I vissa fall har avvikelserna även kodats 
med tillvalskategorin “Orsak i fritext”, men samtliga av dessa har även katego-

riserats som brister i “Kommunikation och information”.  
 
Av de totalt 17 avvikelser som inkommit så har 7 stycken gällt extern verksam-
hets arbete (Region Uppsala). Verksamhetschef har då tagit kontakt med berörd 
chef i Region Uppsala och kommunicerat avvikelserna med denne för att kunna 
vidta åtgärder. Psykologerna i kommunen ser ett behov av att rutinerna för av-
vikelsehantering i relation till vårdgrannar såsom BUP/HAB och Barn- och 
ungdomshälsan standardiseras och formaliseras på ett sätt så att det genererar 
minskad risk för vårdskada för patienter/elever i hela länet.  

Klagomål och synpunkter 
Under året har inga klagomål eller synpunkter från elev eller vårdnadshavare 
inkommit som har betydelse för patientsäkerheten.  

Händelser och vårdskador 
Händelser som riskerat patientsäkerheten i form av risk för vårdskada har han-
terats genom avvikelserapporteringen och dokumentation i denna avvikelse-
blankett samt sedan tagits upp/informerats om i professionsgrupperna för att 
undvika att avvikelsen händer igen.  

Riskanalys 

De riskanalyser som genomförts under året beskrivs ingående under avsnittet 

avvikelser.  
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Mål och strategier för kommande år 
 
Ett gemensamt mål för skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer i EMI är 
att ha ett fortsatt samarbete kring gemensamma rutiner för t.ex. egenkontrol-
ler, journalhantering och arkivering under kommande verksamhetsår. Tillsam-
mans med verksamhetschef kommer fortbildningsinsatser att genomföras för 
att stärka patientsäkerhetskulturen i verksamheten enligt införd EMI-mötesru-
tin.  
 
Ett gemensamt mål för 2022 är att vidareutveckla arbetet med avvikelsehante-
ringen i Prorenata. I slutet av 2020 så påbörjades ett pilotprojekt avseende ar-
kivering i E-arkiv för EMI som pågår då patientsäkerhetsberättelsen författas. 
Ett mål för 2021 var att arbetet med piloten skulle resultera i att en permanent 
rutin för E-arkivering tas fram och implementeras. Detta arbete fortgår under 
2022 då det ej slutförts under 2021. Ytterligare ett gemensamt mål under 2021 
var att upprätthålla verksamheten och säkra hygienrutiner vid patientarbete på 
grund av Covid-19 pandemin och smittspridningen i samhället. Vi kommer 
fortsatt att bevaka och analysera risker i situationer där vi möter patienter samt 
bedöma risker med utebliven eller framskjuten vård i form av vaccinationer, 
utredningar och remisser under 2022.   

 

Mål för den medicinska insatsen 

 
1. Att fortsätta verka för att alla elever ska erbjudas hälsobesök och vaccinat-
ioner enligt fastställt nationellt basprogram  
2.  Att verka för att alla arbetsuppgifter under året skall utföras enligt fast-
ställda metoder/rutiner på ett patientsäkert sätt och att det är en jämn arbetsbe-
lastning i skolsköterskegruppen. 
3.  Vid övergång till annan skola säkerställa att elever får fortsatt god vård. 
4. Uppmärksamma avvikelser, analysera, åtgärda, förbättra rutiner. 
5. Säkerställa korrekta tillväxtmätningar. 
6. Att säkerställa god vård i samband med eventuella överkänslighetsreakt-
ioner vid vaccinering samt säkra god journalföring vid vaccinationstillfället. 
7. Ett mål för nästa år är att arbeta mer med riskanalyser och händelseanalyser 
i olika situationer för att förbättra patientsäkerheten. 
 

Strategier för den medicinska insatsen 2022 

 
1. Att upprätta och följa ett årshjul, meddela till samordnande skolsköterska 
om arbetet inte kommer att kunna utföras samt att hålla sig uppdaterad med 
vår metodbok som vi fortsatt köper från Uppsala.  
2.  Genom vår centrala placering i organisationen utnyttja möjligheten att 
hjälpa varandra med arbetet på skolorna. Vi ska också sträva efter att ha en 
full bemanning på skolskötersketjänster och med rätt kompetens 
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3. När eleven byter skola till annan kommun eller inom kommunen läsa ige-
nom journalen och avlämnande skolsköterska skriver en sammanfattning så att 
eventuella fortsatta behov av åtgärder och uppföljning tillgodoses. 
4. Uppmuntra till att skriva avvikelserapporter när avvikelser upptäcks. För att 
detta ska bli enklare att göra skall det införas en modul/mall för detta i Pro Re-
nata samt att vi ska ha en fortsatt stående punkt om avvikelser på vår dagord-
ning vid våra professionsmöten samt möten med den psykologerna och då be-
lysa, diskutera de inkomna avvikelserna för båda professionerna 
5. Årliga kontroller/genomgångar av skolsköterskans mottagningar och se till 
att dessa är rätt utrustade, har godkända personvågar, mätstickor, kylskåp, för 
medicinskt bruk mm och att mätinstrumenten kalibreras varje år. En lista på 
vad som ska finnas finns i metodboken. 
6. Att alltid vara två skolsköterskor vid vaccinationer samt en årlig genom-
gång av vaccinationsrutiner från ordination till vaccination samt en årlig ge-
nomgång av handhavande vid överkänslighetsreaktioner. Detta ska ske innan 
skolstart. 
7. Att arbeta med riskanalyser/händelseanalyser på våra professions möten  
samt dokumentera dessa. 

 

Mål för den psykologiska insatsen 2022  
  

1. Vidmakthålla likvärdighet, tillgänglighet och kvalitet för det psykolo-
giska patientarbetet på alla kommunala skolor.  

2. Utarbeta processer för när utredningsmaterialet CAS2 ska användas 
och sprida kunskap om PASS-teorin inom de kommunala skolorna.  

3. Säkerställa att journalföring vid patientarbete håller hög kvalitet.   
4. Vidmakthålla det systematiska kvalitetsarbetet med avvikelse- och 

riskrapporteringen i verksamheten.  
5. Se över psykologernas arbetsmiljö som en del av verksamhetens ar-

betsmiljöarbete.  
   
   

Strategier för den psykologiska insatsen 2022  
  

1. Utveckla arbetet med en gemensam bevakningslista i Prorenata gäl-
lande utredningar av elever som kan ha rätt att läsa enligt grund-
särskolans läroplan. Fortsätta skriva avvikelser på bristande samver-
kan med regionens verksamheter när elev utgör patient hos t.ex. barn- 
och ungdomspsykiatrin, habiliteringen eller barn- och ungdomshälsan.  

2. Identifiera användningsområden och fortsätta planera för en imple-
mentering av PASS-teorin i Knivsta kommuns kommunala skolor. 
Uppdatera ledningssystemet med en process för utredningar med 
CAS2. 

3. Egenkontroll i form av journalgranskning en gång i kvartalet. I sam-
band med kollegial journalgranskning identifiera utvecklingsområden 



 § 16 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - UN-2022/43-5 Patientsäkerhetsberättelse 2021 : Patientsäkerhetsberättelse 2021

 
 

 
 

 

 

   

 
 

25 

och brister för att ytterligare stärka upp kvaliteten i vår journalfö-
ring. Fortsatt kvalitetsgranska psykologutredningar på psykologkonfe-
rens innan återgivning.  

4. Fortsatt uppmana personalen till att rapportera risker och avvikelser i 
verksamheten. Behålla en stående punkt om avvikelser/riskrappor-
ter/klagomål på dagordningen vid professionsmöten. Bidra i att ut-
veckla hanteringen av avvikelser i journalsystemet Prorenata samt an-
vända Risk-matris för bedömning av allvarlighetsgrad. Vid behov och 
minst en gång per termin återrapporteras och bearbetas dessa med hela 
EMI. Utveckla hanteringen av avvikelserna i Prorenata - göra en pro-
cesskarta.  

5. Inventera arbetsmiljön för kommunens skolpsykologer avseende loka-
ler, psykosocial arbetsmiljö och arbetsbelastning.  
 

Bilaga 1: Förkortningar  

MLA - Medicinskt ledningsansvarig. Skolsköterska som är ansvarig för medi-
cinsk diagnostik, vård och behandling.   
 
PLA – Psykologiskt ledningsansvarig. Skolpsykolog som är ansvarig för psy-
kologisk diagnostik, vård och behandling.  
 
VC – Verksamhetschef. Enligt HSL måste den medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan ledas av en verksamhetschef. Verksamhetschefen ska utses 
av nämnden. I beslutet ska namnet på verksamhetschefen anges. Beslutet ska 
även innehålla en motivering av personens lämplighet samt en beskrivning av 
verksamhetschefens ansvarsområden. Om verksamhetschefen inte innehar me-
dicinsk eller psykologisk kompetens behöver denne ta stöd av någon ur profess-
ionen som då ansvarar för området diagnostik, vård och behandling.   
 
EMI – Elevhälsans medicinska insats. Innefattar skolläkare, skolsköterska och 
skolpsykolog, samt logoped om denne utför individinriktad diagnostik, vård 
och behandling. I vissa delar av patientsäkerhetsberättelsen så beskrivs skolskö-
terskans/skolläkarens arbete för sig och skolpsykologernas arbete för sig. Detta 
beror på att professionerna tillhör varsin verksamhetsgren i juridisk mening 
samt att professionerna i stor utsträckning har helt egna processer i sitt arbete 
med elever/patienter. 
 
BUP – Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder specialiserad vård och behand-
ling. BUP tar emot barn och unga upp till 18 år med svår eller akut psykiatrisk 
problematik. De tar också emot barn och unga där andra insatser inte givit effekt 
och där det finns skäl att misstänka att utebliven effekt kan bero på bakomlig-
gande funktionsnedsättning eller psykiatrisk problematik.  
 
HAB – Habiliteringen. Habilitering är det stöd och den behandling som ges till 
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning för att de ska få möjlighet 
att bibehålla och utveckla sina förmågor. Syftet är att ge barn, unga och vuxna 
med funktionsnedsättning bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga 
förutsättningar för aktivt deltagande i samhället.  
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IF – Intellektuell funktionsnedsättning. En diagnos som ger en elev rätten att 
ansöka om mottagande i grundsärskola.   
 
EHT - Elevhälsoteam. Består av skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog 
och skolkurator. Leds av berörd skolas rektor. Ofta deltar även bitr. Rektor.   
 
IVO – Inspektionen för vård och omsorg. Den myndighetsinstans som vård-
nadshavare och verksamheter kan vända sig till för att anmäla händelser som 
lett till vårdskada.  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nämndens uppdrag 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 

och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 

hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 

beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 

2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). 

Grunden för verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner. Från den 1 

januari 2021 ingår måltidsverksamheten i Utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Sedan augusti 2021 har även driften av fritidsklubben i Knivsta, fritidshem för elever i åk 4-6, 

flyttats från Kultur och Fritid till Utbildningskontoret. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Pandemi 

Den pågående pandemin har påverkat utbildningsnämndens verksamheter på flera sätt. 

Hanteringsfrågorna har tagit mycket ledningstid i anspråk och sjukfrånvaron bland barn, elever 

och medarbetare har ökat markant. Undervisningen har dock kunnat genomföras, även om vissa 

fått fjärrundervisning under valda perioder, tack vare stora insatser från alla elever och 

medarbetare. 

Mötesformer har förändrats samt utvecklats, och pandemin har lett till att det digitala 

användandet har utvecklas i positiv riktning. I slutet på 2020 och under den första delen av 2021 

har förvaltningen planerat inför delvis fjärr- eller distansundervisning även på högstadiet - detta 

för att förebygga smittspridning och minska trängsel i skolans lokaler eller trängsel i 

kollektivtrafiken. 

Demografi 

Vi ser en liten ökning av förskolebarn där något fler tycks välja kommunala alternativ framför 

fristående. Detta leder dock inte till någon utmaning för utbildningskontoret, då vi fortfarande 

har ett visst överskott av förskoleplatser i kommunen. 

I grundskolan kommer sannolikt elevantalet vara ganska konstant. 

Antal gymnasielever kommer att öka beroende på elevkullarnas storlek. Detta medför dock inte 

någon större ökning av studerande på Sjögrenska där elevantalet beräknas vara ganska stabilt 

över läsåren. 

Kompetensförsörjning 

För att säkerställa vår kompetensförsörjning framåt är Knivsta kommun en av flera utvalda 

kommuner som ingår i partnerskolesamarbete med Uppsala universitet. 

Partnerförskolor och partnerskolor bygger på samarbete med Uppsala universitet, där fördelarna 

är dubbla. Ny forskning når ut till förskolors och skolors personal och verksamheternas 

kunnande och erfarenhet når lärare och forskare vid universitetet. 

Studenter under utbildning till förskollärare och lärare placeras på en utsedd partnerförskola 

respektive partnerskola under sin praktiktid. Det innebär att de alltid återkommer till samma 

förskola respektive skola vid sin VFU-praktik. Studenter och förskolor/skolor håller kontakten 

även mellan VFU-perioderna. 

Detta innebär också att kommunen som attraktiv arbetsgivare kan locka studenter till vidare 

arbete efter avslutade studier 

Verksamhetsförändringar 

På uppdrag av nämnden pågår för tillfället en utredning av förutsättningarna för ett 

högskoleförberedande gymnasium. Samtal kring strategisk planering pågår med Uppsala kring 

de framtida gymnasiebehoven. Utredningen ska presenteras för nämnden under våren. 

Förskolans statsbidrag för Bättre språkutveckling i förskolan och Minskade barngrupper kommer 

att slås samman till ett nytt statsbidrag för förskolan, Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Detta 

statsbidrag kommer, åtminstone initialt, att vara större än de två tidigare bidragen. Statsbidraget 

kan endast sökas av kommunala huvudmän vilket innebär att vi fördelar ut pengen per barn i 
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förskolan till såväl kommunala som fristående enheter. 

Centrala administrationen 

Den centrala administrationen strävar efter en effektiv organisation, där arbetssätt anpassas till 

både miljömässig och social hållbarhet. Administrationen ska självklart stötta god utbildning, 

minskad ojämlikhet och jämställdhet genom ett genomtänkt arbetssätt. Under 2021 har 

omställningen av utbildningskontorets administration med digitalisering i fokus fortsatt. De 

centrala administrationen räknar med att kunna hantera det ökade antalet barn i förskolor och 

skolor med befintlig personal. 

Framtiden 

Ekonomi 

Det ekonomiska läget kommer fortsatt innebära utmaningar för Utbildningsnämndens 

verksamheter eftersom våra lokalkostnader är högre än det nationella genomsnittet. 

Allt fler elever, i framför allt högstadieåldern, ger uttryck för ökad stress och oro i vardagen. 

Sammantaget kommer detta att ställa stora krav på verksamheterna. Ett fortsatt fokus på ett 

effektivt nyttjande av den tid som finns att tillgå för undervisning krävs och samverkan med 

andra aktörer såsom socialtjänst och region kommer vara nycklar till framgång. Vidare behövs 

en översyn av de olika omsorgs- och skolpengsnivåerna för att minska överskotten i 

pengsystemet och öka verksamheternas möjlighet att utveckla och utbilda våra barn och elever så 

långt som möjligt. 

Våra barn och ungdomar 

Vid sidan om de rent ekonomiska faktorerna ser vi att andelen barn och elever som kräver extra 

anpassningar ökar vilket är en utmaning för våra verksamheter. För att möta fler barn och elever 

på ett bättre sätt kommer vi att vidareutveckla vårt arbete med tillgängliga lärmiljöer, vilket 

kräver olika kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare. 

Med vetskap om att den yngre och den äldre befolkningen växer i snabbare takt än gruppen i 

yrkesför ålder och en förväntad lärarbrist, måste vi se över vår organisation och våra 

arbetsmetoder. Under kommande år kommer vi inom utbildningsverksamheterna att utveckla och 

förfina vårt sätt att leverera kvalitativ utbildning till alla barn, elever och studerande. Utifrån 

denna vetskap kommer vi även att fortsätta digitaliseringen och översynen av våra administrativa 

processer på utbildningskontoret. 

Delaktighet är en nyckelfaktor för att känna sig som en del av utbildningsverksamheterna och av 

samhället. Vi vill att våra barn och unga ska känna en tillhörighet och därmed ett engagemang 

för såväl verksamheten som samhället. Som ett led i denna strävan kommer det att inrättas ett 

ungdomsfullmäktige under 2022. Dessutom kommer vi att, i samråd med tillväxtkontoret, skapa 

autentiska Knivsta-miljöer i Minecraft där våra barn och elever ska få ge förslag på hur de 

önskar att Knivsta ska växa och se ut i framtiden. 

Verksamhetsförändringar 

Under våren 2022 kommer det att ske en förändring gällande verksamhetschef för förskolan. Till 

sommaren flyttas dessutom Gredelbys förskoleverksamhet till Norrgården som en åtgärd dels för 

att Gredelbys lokaler inte möter dagens lagkrav och dels för att öka lokalnyttjandet i Norrgårdens 

lokaler. Det pågår även en genomlysning av våra övriga förskolor och skolor för att se över det 

aktuella och kommande behovet av utbildningsplatser. I dagsläget finns det ett förhållandevis 

stort överskott av förskoleplatser vilket försvårar förutsättningarna för såväl kommunala som 
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fristående verksamheter. 

Vid sidan om ovanstående kommer även de reviderade kursplanerna för grundskolan och 

grundsärskolan att börja gälla från hösten 2022. Detta kräver implementeringsinsatser under 

innevarande läsår. 

Vi ser också över möjligheterna att utöka måltidsverksamhetens ansvar till att även omfatta de 

förskolor som idag har kök i egen regi, allt för att utveckla organisationen och minska 

sårbarheten. Dessutom kan vi finna samverkansfördelar genom en sådan förändring. 

Utredningar och lagförslag 

I dagsläget pågår en statlig utredning kring Pedagogisk omsorg. Utfallet i den utredningen kan 

komma att påverka förskolorna i Knivsta i form av en förflyttning av barn från pedagogisk 

omsorg till förskolor. 

Det ligger ett förslag hos regeringen om införandet av en 10-årig grundskola. Förslaget innebär 

att förskoleklassen tas bort. Enligt förslaget byter också grundsärskolan namn till anpassad skola; 

innehållet förändras och den också blir 10-årig. Detta kommer att medföra ett ökat behov av 

resurser till såväl skola som särskola då medarbetare måste omskolas och ytterligare ett år läggs 

till i grundsärskolan. 

Vidare pågår en översyn av reglerna för vuxenutbildning vilka väntas bli mer generösa. Detta 

skulle kunna leda till att flera av de sökande, som nekas utbildningsplats idag, kan komma att ha 

rätt till utbildning framöver, vilket i sin tur medför ökade kostnader för kommunerna. Samtidigt 

ser vi en viss avmattning av sökande till vuxenutbildningen, sannolikt beroende på att fler fått 

jobb efter att restriktionerna under pandemin lättats. För SFI kommer antalet studerande troligen 

att vara ganska konstant. 
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 

och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

 

Måluppfyllelse 

 

I samband med årsskiftet 2020 och 2021 genomfördes en trygghetsundersökning via ungdoms-

appen. Undersökningen var kontorsövergripande och syftade till att få information från 

ungdomar om ställen som de upplevde som otrygga samt vad som behövs åtgärdas för att öka 

deras trygghet i Knivsta kommun. Underlaget har sedan bearbetats i en samordningsgrupp och 

olika kommunaktörer arbetar vidare utifrån detta. 

Under sommaren 2021 påbörjades bygget av en sporthall i anslutning till Adolfsbergsskolan. 

Under våren gavs eleverna på Adolfsbergsskolan möjlighet att komma med namnförslag på 

sporthallen. 

Utbildningskontoret har stående möten varje halvår med de fristående aktörerna för att lyssna in 

behov och önskemål samt förmedla nyheter som är relevanta för olika utbildningsanordnare. 

"TUT" eller "Thunmanskolans Ungdomar Tycker" är ett dialogprojekt som genomförts under 

höstterminen 2021 i syfte att skapa dialog mellan ungdomar och den politiska ledningen. Arbetet 

har syftat till att få ta del av ungdomarnas tankar kring framtidens Knivsta. En mängd konkreta 

idéer har överlämnats till det fortsatta utvecklingsarbetet. Projektet har genomförts inom ramen 

för läroplansuppdraget och därmed den ordinarie undervisningen. 

Under höstens Hackaton, Knivstas innovationsprojekt, så röstades Knivsta i 3D fram som 

vinnare. Projektet syftar till att elever i våra skolor ska få utveckla olika områden i Knivsta i 

programmet Minecraft och därigenom bli delaktiga i stadsbyggnadsprocessen. 

I november beslutade Utblidningsnämnden att ge utblidningskontoret i uppdrag att skapa ett 

Ungddomsfullmäktige som ska bli ett forum för möten mellan elever och politiker för att öka 

ungdomarnas delaktighet. 
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Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Nämnder och bolag ska ha en helhetssyn i sin verksamhetsplanering och tar ansvar för Knivsta 

kommuns utveckling, utöver den egna verksamhetens behov och intressen. Som en viktig del av 

Utbildningsnämndens sätt att bidra är att kommunens resurser tillvaratas, för att på så sätt skapa 

största möjliga nytta för knivstabon. Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med såväl budget- 

och kapacitetsplanering som uppföljning av det ekonomiska utfallet i nära samverkan med 

verksamheterna. Den kommungemensamma befolkningsprognosen är central i planeringen och 

utgör grunden för arbetet liksom ett tydligt årshjul. En väl fungerande styrkedja från huvudman 

via förvaltning ut till respektive verksamhet är ytterligare en framgångsfaktor. 

  

Vår övergripande uppföljning visar att de kommunala verksamheterna har gjort ett sammanvägt 

överskott under de tre senaste åren. Vid en uppföljning på verksamhetsnivå kan vi konstatera att 

grundskolan har svårare än förskolan att klara sin budget. 

  2018 2019 2020 2021 
Summa 2019-
2021 

Resultat UN -3 500 000 852 000 3 518 000 10 479 000 14 849 000 

      

UN förskola -713 000 4 511 000 4 998 000 4 548 000 14 057 000 

UN grundskola -2 535 000 -437 000 -1 731 000 6 135 000 3 967 000 

      

      

Kommunal 
förskoleverksamhet** 

1 481 935 771 488 1 902 110 1 966 000 4 639 598 

Kommunal 
grundskoleverksamhet*** 

-2 911 803 253 455 1 790 236 -1 558 000 485 691 

En översyn kommer att göras av resursfördelningsmodellen och de olika omsorgs- och 

skolpengsnivåerna mot bakgrund av överskott i pengsystemen 2021. 
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Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med 

likvärdiga villkor och höga resultat. 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Utifrån offentlig statistik, tillsyn av förskolor och övriga kvalitetsuppföljningar så kan vi 

konstatera att kommunens förskolor håller god kvalitet. En stor andel av föräldrarna är nöjda 

med verksamheten och 96 procent uppger att deras barn trivs på förskolan. 

Grundskolorna 

Digitalisering 

Pandemin har haft en positiv effekt på digitaliseringen, hos både elever och personal. Den effekt 

vi ser är att vi har utvecklat kommunikationsvägar kopplat till elevers lärande och utveckling. 

Exempelvis har utvecklingssamtal genomförts via digitala möten och under dessa har fler 

vårdnadshavare medverkat än vid de "vanliga" fysiska utvecklingssamtalen. Användandet av 

Unikum och Teams har ökat vilket bland annat innebär att elever och vårdnadshavare har lättare 

att ta del av till exempel uppgifter och kunskapsmål. Den digitala kompetensen, som är en av 

EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande, har ökat. 

Skolmiljarden - långsiktiga lärverktyg 

Inom ramen för Skolmiljarden har vi bland annat valt att avsätta medel till digitala lärverktyg 

som över tid ska bidra positivt till elevers lärande och utveckling. Verktygen ska ha en 

kompensatorisk effekt vilket förväntas bidra till än mer likvärdiga villkor för eleverna i skolan. 

Vi har hittills köpt in två olika digitala verktyg dels Binogi och dels Kartläggaren. Binogi är ett 

verktyg där alla kunskapskrav finns presenterade som animerade filmer där eleven kan byta 

mellan sju olika språk samt få informationen textad på sju olika språk. Detta gör att framförallt 

nyanlända elever kan följa undervisningen utan att endast vara hänvisade till svenska som språk. 

Kartläggaren är ett verktyg för att följa elevens utveckling i framförallt engelska, svenska och 

matematik. Elever och lärare får en samlad bild kring elevens färdigheter i ämnet och därigenom 

kan eleven få syn på och ägna mer tid åt de kunskapskrav som eleven brister i. Förskolan 

tilldelas medel utifrån barnantal. 

Liv och hälsa ung 2021 

Jämfört med förra Liv och hälsa ung-undersökning från 2019 så har områdena Skolmiljö och 

Trygghet (i kommunen) förbättrats, Framtidstro och Självskattad hälsa är oförändrade medan 

områdena Delaktighet (i kommunen som helhet) och ANDT har haft en negativ utveckling. 

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan 

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökade jämfört med föregående läsår 

för eleverna i Knivsta. 
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Gymnasieskolan 

2021 fortsatte Knivstas resultat av andelen elever med examen inom 4 år öka. 

Vuxenutbildning 

2020 var andelen elever på grundläggande och gymnasiala kurser som fått minst betyget E 84%. 

Första halvåret 2021 är det 87% av alla elever på grundläggande och gymnasiala kurser som fått 

minst betyget E. 

Pandemin hade även på SFI och komvux en positiv effekt på digitaliseringen, hos både elever 

och personal. 

  

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 

kostnad 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Utbildningsnämnden arbetar fokuserat med kontinuerlig uppföljning och analys av såväl 

betygsresultat, kostnadsanalys som kapacitetsplanering. Kompetensutvecklingsinsatser formas 

utifrån dessa resultat för respektive skolform. Ett aktivt arbete gällande digital transformation 

stödjer ambitionen att prioritera medel till undervisningssituationen liksom en noggrann 

kapacitetsplanering. 

Våra meritvärden i grundskolan ligger lite över rikssnittet men samtidigt visar Skolverkets 

SALSA värden att vi presterar straxt under det modellberäknade värdet. 

Den upplevda delaktigheten hos våra elever är stadigt nedåtgående vilket följer mönstret för 

övriga skolsverige. Med anledning av detta vidtas ett flertal åtgärder som redovisats under  mål 

3.1. 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 
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Måluppfyllelse 

 

Måltidsverksamheten nådde en nivå på 24% ekologisk mat under 2021. Kostnadsläget påverkar 

dock möjligheterna att välja ekologiska alternativ. 

Under 2021 har vi gjort olika satsningar på våra tillagningskök i form av Färsformare, vilka 

kommer underlätta tillagningen av vegetarisk mat och Non-stick plåtar vilka minskar 

diskbehovet och grovrengöringen vilka båda ger en mindre miljöpåverkan än de traditionella 

plåtarna. 

Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Alla kommuner har enligt lag skyldighet att följa upp alla folkbokförda ungdomar som fullgjort 

sin skolplikt (avslutat grundskolan) men inte studerar på nationellt gymnasieprogram, inte fått 

examensbevis och inte hunnit fylla 20 år. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga individuella 

åtgärder. 

Utbildningsnämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret i Knivsta kommun. Det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en hjälp för den som är 16-19 år. Utifrån ungdomens 

behov erbjuder kommunen vägledning och/eller annat stöd för att ungdomen på sikt ska komma 

vidare i arbete eller med studier. Åtgärder som erbjudits inom KAA under 2021 är studie- och 

yrkesvägledning, stöd i kontakt med arbetsmarknadsenhet, stöd vid inskrivning på 

gymnasieskola eller vuxenutbildning och i kontakt med andra myndigheter, praktik, coachning. 

En stor utmaning är att nå ut till alla i målgruppen och att kunna erbjuda stöd till de som är i mest 

behov. Det kan till exempel handla om dem som behöver särskilda åtgärder och dem som saknar 
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förmåga att arbeta eller studera. 

  Vt 2021 Föregående mätning 

Antalet inrapporterade ungdomar 33 18 

Antalet inrapporterade med gymnasieexamen 4 - 

Antalet inrapporterade ungdomar med minst 1 kontakt 24 (72,7%) 17 (94,4%) 

Antalet inrapporterade ungdomar med minst 1 åtgärd 19 (57,6%) 17 (94,4%) 

  

  Antalet folkbokförda 16-20 år Antal inrapporterade 16-20 år 
Andel inrapporterade (%) 16-

20 år 

Totalt 1398 33 2,4 

16 år 303 0 0 

17 år 318 9 2,8 

18 år 277 5 1,8 

19 år 274 9 3,3 

20 år 226 10 4,4 

  

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 

kompetens tas tillvara 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Det övergripande målet, Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 

kompetens tas tillvara, följs upp med hjälp av tre indikatorer som är Ledarskapsindex, 

Motivationsindex och sjukfrånvaro. Som största nämnd räknat till antalet medarbetare är 

utbildningsnämndens resultat avgörande för det kommunövergripande resultatet. 

Indexresultaten kommer från Medarbetarpulsen som är ett verktyg för utveckling och inte en 

traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker 

också analysarbetet samt framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens 

medarbetare. Medarbetarpulsen utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att gemensamt 

reflektera och tillsammans sätta planer för en hållbar arbetsmiljö. Den skapar också underlag för 

utveckling i förhållande till verksamhetens uppdrag. Medarbetarpulsen sker minst en gång per år 

där den obligatoriska mätningen sker under hösten 
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Aggregerat resultat 

Det aggregerade resultatet för utbildningskontorets samtliga verksamheter i Medarbetarpulsen 

HT-21 visar att villkoren för prestation och att basbehoven i hög grad är uppfyllda. Villkoren för 

dialog är relativt goda, vilket är ett område som vi kommer att jobba vidare med. Våra 

medarbetare tycker bland annat att deras arbete känns ansvarsfullt, att deras arbetsuppgifter är 

viktiga för organisationen samt att deras arbetsinsatser bidrar till verksamheten. 

Förskolan 

Förskolans resultat i Medarbetarpulsen liknar resultatet från den tidigare medarbetarpulsen. Ett 

resultat att lyfta fram är att medarbetarna upplever att kommunikationsklimatet blivit något 

bättre samtidigt som enkäten visar att några fler anger att de känner sig stolta över att arbeta i 

Knivsta kommun, detta under ett år med pandemi. Personal i förskoleverksamheten upplever i 

hög grad att arbetet i förskolan känns meningsfullt och ansvarsfullt, att deras arbetsuppgifter är 

viktiga för organisationen och att deras insatser bidrar till verksamheten. De är stolta över sina 

arbetsuppgifter och vet vad som förväntas av dem. De anser i hög grad att de får användning av 

sin kompetens i arbetet, att de bidrar i arbetet med sitt kunnande och att de kan tillräckligt 

mycket för att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt samt att de har tillräckligt med ansvar. 

Vidare framgår att de upplever sig effektiva i sitt arbete och att de känner tillhörighet i sin 

arbetsgrupp. Enkäten visar ett lägre resultat i frågor som handlar om att själv kunna planera hur 

mycket tid som läggs på olika arbetsuppgifter, att själv kunna påverka de viktigaste besluten som 

rör arbetet samt att själv bestämma på vilket sätt arbetsuppgifterna ska utföras. 

Grundskolan 

Grundskolans resultat i Medarbetarpulsen är nästan identisk med hela utbildningskontorets 

resultat. Villkoren för prestation och basbehoven är således även här i hög grad uppfyllda. 

Villkoren för dialog är relativt goda, vilket är ett område som vi kommer att jobba vidare med. 

Våra medarbetare tycker bland annat att deras arbete känns ansvarsfullt, att deras arbetsuppgifter 

är viktiga för organisationen samt att deras arbetsinsatser bidrar till verksamheten. Vi behöver 

generellt sett även här arbeta vidare med att öka gruppers effektivitet när det gäller att driva 

förbättringsarbete tillsammans. Vidare finns det en begränsad uppfattning om att man inte kan 

påverka viktiga beslut samt i vilken omfattning som man kan styra över hur mycket tid man kan 

lägga på olika arbetsuppgifter. Det motivationsindex som presenteras i samband med 

Medarbetarpulsen visar på att våra medarbetare till mycket stor del uppfattar sitt jobb som 

meningsfullt samt till stor del lär sig nytt och utvecklas i sitt arbete. 

Sjögrenska gymnasiet 

Villkoren för prestation och basbehoven på gymnasiet är relativt väl uppfyllda. Resultatet 

rörande kommunikationsklimatet visar på att dialogen inte är god, vilket är ett område som 

personalen har prioriterat att jobba vidare med. Utöver kommunikationsklimatet kommer skolan 

att jobba vidare inom områdena gruppeffektivitet och identifikation. Medarbetarna på gymnasiet 

tycker att de ständigt behöver lära sig nya saker, att arbetet känns ansvarsfullt och att de bidrar 

med sitt kunnande i arbetet. 

Vuxenutbildningen/SFI 

Vuxenutbildningens/SFI resultat i Medarbetarpulsen visar att villkoren för prestation och 

basbehoven är i hög grad uppfyllda. Kommunikationsklimatet visar på att villkoren för dialog är 

mycket goda. Medarbetarna på vuxenutbildningen/SFI tycker att de klarar av alla sina 

arbetsuppgifter och att dessa är viktiga för organisationen. Utifrån resultat har ett 

utvecklingsarbete med fokus på gruppens effektivitet startat. 
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Sjukfrånvaron 

Under 2021 har sjukfrånvaron i samtliga våra verksamheter varit högre än tidigare år, vilket i 

väldigt stor utsträckning beror på pandemin. Det är svårt att avgöra hur stor del av sjukfrånvaron 

som beror på pandemin respektive andra faktorer . 

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 

 

Måluppfyllelse 

 

Nämndens arbete sker genom bland annat Elevhälsan, Hälsoäventyret och det systematiska 

hälsofrämjande arbetet ute i verksamheterna. Indikatorerna för detta mål visar på en negativ 

utveckling på uppskattad hälsa hos elever i årskurs nio och indikatorn gällande 

narkotikaanvändning går att läsa en ökning med nästan 4 procentenheter i jämförelse med 

undersökningen från 2019. Delåret 2021 har präglats av en pandemi och ett osäkert läge, vilket 

kan påverka resultatet för målet negativt på sikt. 

På några av våra skolor har det under året skett en rörelsesatsning i samarbete med RF-SISU i 

Uppsala. 
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Måluppföljning nämnd 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Utbildningsnämndens budget ska vara i balans 

 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Målet nollresultat för 2021 är inte uppnått då utbildningsnämnden har ett överskott om 10,5 mkr 

2021. Överskottet är dock 1,5 % av nämndbudgeten på 696 mkr. 

Under 2021 har ekonomiuppföljningarna presenterats på ett tydligare sätt på nämndnivå. Under 

2022 kommer ekonomiuppföljningarna att rapporteras på enhetsnivå i Stratsys för att öka 

förståelsen och ansvarstagandet hos enhetschefer. En översyn kommer att göras av 

resursfördelningsmodellen och de olika omsorgs- och skolpengsnivåerna mot bakgrund av de 

överskott som har varit i pengsystemen 2021. 

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

Ekonomiuppföljningar  
 

     10,5 0  
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Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med 

likvärdiga villkor och höga resultat. 

Knivstas förskolor ska hålla god kvalité 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Nämndens mål innebär att läroplanen för förskolan uppfylls samt att vårdnadshavarna är nöjda 

med den utbildning och undervisning som förskolan bedriver. Under 2020 genomfördes en 

enkätundersökning, där andelen nöjda föräldrar ökat till 95,9 procent. Andelen av 

vårdnadshavare som svarade på enkäten låg på 67 %. 

Knivsta kommun bedriver en förskoleverksamhet av hög kvalitet med stort fokus på utveckling. 

Trots det visar 2021 års föräldraenkät att av andelen svarande vårdnadshavare (61,4 %) så har 

andelen nöjda vårdnadshavare minskat till 89 %. I enkäten kan utläsas att 37 % avger negativa 

svar i frågan om att "Förskolan har problem i bemanningen" och 34 % avger negativa svar på att 

de "upplever att det inte är tillräckligt mycket personal på förskolan. Mycket höga procenttal får 

till exempel påståendena "Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan" (93 %) och "Jag är nöjd 

med min förskola som helhet". (89 %) 

En undervisning av hög kvalitet innebär en undervisning som hjälper så många barn/elever som 

möjligt att nå så höga resultat som är möjligt utifrån förmåga och att få rätt stöd att nå detta i en 

trygg miljö. Förskolan i Knivsta kommun har en organisation som stödjer genomförandet av det 

nationella uppdraget. Personaltätheten har dock sjunkit vilket innebär en utmaning för 

förskolorna. Målet är inte uppnått. 

Vid sidan om de kvantitativa siffrorna har det skett en hel del kvalitetshöjande insatser såsom; 

  

Språkutvecklingsprojektet: Vi kan se flera effekter i vårt fokuserade språkutvecklingsarbete. 

Aktiviteter som genomförts t ex föreläsningar, handledning/verksamhetsbesök, elevhälsans 

delaktighet har givit pedagogerna en gemensam bas, en mer likvärdighet, i sitt 

språkutvecklingsarbete. Kunskapen om hur vi i förskolan kan använda litteraturen som ett 

verktyg i undervisningen har ökat och pedagogerna har fått en ökad förståelse över hur förskolan 

kan arbeta för att utveckla det litterata intresset. Utveckling och medvetenhet för förståelse av 

olika anpassningar till olika barn har ökat, pedagogerna arbetar mot ett mer tillgängligt lärande 

och undervisning. Lärmiljön har dessutom berikats med mer språkutvecklande material. 

Ökat samarbete med elevhälsan: Samarbetet med elevhälsan har utvecklats, roller och ansvar har 
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blivit tydliga. Elevhälsans delaktighet i bland annat förskolans språkutvecklingsarbete har 

bidragit stort till förskolans utveckling. Inköp av Unikums stödmodul för stödinsatser och 

anpassningar i förskolan har inneburit en närmare och mer transparent dialog med olika 

professioner, vilket sin tur lett till ett mera systematiskt arbete med anpassningar och stödinsatser 

i förskolan. 

Systematiskt kvalitetsarbete: I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi utgått ifrån att identifiera 

utvecklingsbehov för att nå en högre måluppfyllnad, kvalitet i våra verksamheter. Den utvidgade 

kunskapsbasen bidrar till förändring i undervisningen och då också till barnens lärande. Våra 

målstyrda processer har förtydligats och vi har ökat likvärdigheten mellan förskolorna. I 

förskolornas systematiska kvalitetsarbete pågår diskussioner kring utvärdering och pedagogisk 

bedömning i förskolan. 

Digitalisering: Fler och fler pedagoger hanterar/använder digitala verktyg som en naturlig del i 

sin undervisning. Kompetenssatsningar och introduktion av digitala verktyg har visat sig vara 

nycklar för att det ska bli ett lärande för barnen. 

Utemiljön:  Under pandemin har förskolan bedrivit mer utbildning utomhus vilket bidragit till en 

positiv utveckling av undervisning i utemiljö och av utemiljön. 

Sammanfattningsvis ser vi en framgångsfaktor i att koppla samman olika professioner i 

förskolans olika utvecklingsarbeten. Detta har skapat motivation, engagemang och sammanhang. 

Ett positivt exempel är hur utvecklingsledarens insatser genomsyrat både i 

språkutvecklingsarbetet, arbetet med förskolans systematiska kvalitetsarbete samt 

digitaliseringsarbetet. 

  

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

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

5 6    6 5,4  

Andel föräldrar som är nöjda med 
verksamheten har bibehållits  
 

93 % 95 %    89 % 93 %  

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

     93 % 100 %  

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

Knivsta har som växande kommun med stor inflyttning av barnfamiljer lyckats möta ökningen 

av barn och därmed också uppfyllt lagen om att erbjuda alla barn en plats inom fyra månader 

från ansökningsdag. Personaltätheten i kommunens förskolor har minskat från 5,6 barn per 

vuxen (2019) till 6,0 barn per vuxen under 2020 vilket bibehållits under 2021. Målet för 

indikatorn är 5,4 barn per vuxen vilket innebär indikatorn är inte uppnådd. 
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Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits 

En stor andel av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet, 89 procent anger att de 

upplever att deras barn trivs på förskolan. Denna indikator anger hur stor andel av föräldrarna 

som deltagit i kommunens föräldraenkät och som angett att de är nöjda med sitt barns förskola 

som helhet. 2017 angav 92,3 procent av föräldrarna att de var nöjda med sitt barns förskola, 

2018-2019 ökade siffran något och resultatet för 2020 är 95,9 procent. Under 2021 minskade 

antalet vårdnadshavare som angav att de var nöjda med sitt barns förskola som helhet. 

Vårdnadshavares upplevelse om barnens välmående på förskolan har betydelse för 

kommunikation och dialog mellan förskola och hemmet. En förklaring till den minskade 

nöjdheten kan vara att dialog och kommunikation om barnens vardag i förskolan försvårats av 

den pandemi vi befunnit oss i. Kommunikation och dialog mellan förskola och hem är del är en 

av flera delar av läroplanens mål för förskolan. Förskolans identifierade styrkor är välarbetade 

lärprocesser, en god omsorg, föräldrar som är trygga och nöjda med sitt barns förskola samt 

huvudmannens kompetensutvecklingsinsatser. 

Målet för indikatorn inte uppnått 

Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet. 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Året som har gått har i mångt och mycket präglats av den pandemin som har rått. I praktiken har 

det exempelvis inneburit att elever i högstadiet under delar av vårterminen 2021 har haft fjärr- 

och distansundervisning. Utifrån de indikatorer som vi mäter mot (andel elever åk 9 som är 

behöriga till yrkesprogram och andel elever i åk 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen) 

så är det små skillnader jämfört med 2020. 

Med hänsyn tagen till den belastning som har förekommit i våra verksamheter under pandemin 

så beslutades det att vi under året inte skulle genomföra elevenkäten i åk 5 och 9. Det innebär att 

vi i år inte har indikatorer från enkäter rörande elevers trygghet. Under året har dock arbetet i 

vardagen med elevers trygghet fortsatt, vilket exempelvis innebär att vi på några av våra skolor 

använder oss av KIVA som ett verktyg i det förebyggande värdegrundsarbetet. 

I slutet av året återupptogs delar av våra kompetenssatsningar. Exempelvis startades 

ämnesnätverken upp sitt arbete att fördjupa sig i de reviderade kursplanerna som gäller från och 

med höstterminen 2022. På Alsikeskolan har ett forskningssamarbete med Uppsala Universitet 

påbörjats med fokus på ledarskapet i klassrummet. Detta tillsammans med forskarna Martin 

Karlberg och Karoline Lidström. 
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Andra utvecklingsinsatser som har skett är SSPF-operativ som har utvecklats positivt med 

förändringar samt arbetet med ökad närvaro som är ett samverkansprojekt tillsammans med 

bland andra socialkontoret. 

På några av våra skolor så har en rörelsesatsning startats under det gångna året. Satsningen är ett 

samarbete med RF-SISU och syftar till att öka elevers fysiska aktivitet under skoldagen. Det 

innefattar exempelvis rörelsepauser under lektionstid samt rastaktiviteter. De effekter som vi än 

så länge tycker oss kunna se är till exempel att konflikter har minskat under rasterna. Under 2022 

kommer Idrottens dag att genomföras i september och då har RF-SISU valt ut Ängbyskolan och 

Högåsskolan som "flaggskepp" vilket innebär att eleverna kommer att få prova på olika 

aktiviteter. 

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

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

89% 87% 
82,99

% 
90,2% 85,8% 88% 100%  

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

77% 83% 
75,53

% 
82,9% 77,6% 81% 100%  

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

82% 89% 86%    100%  

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

 
79,9 

% 
      

Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet. 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

I augusti 2021 övertog utbildningskontoret driften av den fritidsklubb som Kultur och fritid har 

bedrivit under de senaste åren. Förändringen innebär att vi numera har fritidsklubb på Segersta, 

Högåsen och Alsike skola. Margaretaskolans mellanstadieelever hänvisas till klubben på 

Segersta och Ängbys till Högåsens. Klubbarna på Segersta och Högåsen har ju enkom bedrivits i 
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vår egen regi under pandemin medan Alsike skolans klubb har vi drivit under många år. 

Verksamheterna som är nya för oss är fortsatt under uppbyggnad men det vi kan se under hösten 

är att eleverna är delaktiga i utvecklandet av verksamheterna och att antalet elever som nyttjar 

klubbarna dagligen är till antalet högre jämfört med exempelvis antalet som nyttjade klubben i 

den tidigare regin. Syftet med klubbarna är att genom pedagogisk verksamhet komplettera 

undervisningen i skolan. Under hösten har det utvecklats ett samarbete mellan klubbarna där de 

exempelvis har haft gemensamma aktiviteter på CIK. Vi kan se att fler elever med stödbehov 

nyttjar klubben idag jämfört med tidigare, vilket vi tror beror på att verksamheterna är i den egna 

skolan till skillnad från tidigare då de skulle transportera sig till andra lokaler. 

På grund av belastningen i våra verksamheter har inte fritidshemsenkäten genomförts och vi har 

därför ingen data. 

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

antal" finns ännu inte publicerat i Skolverkets databas. 

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

Föräldrar till barn på fritidshemmet anser 
att verksamheten erbjuder aktiviteter 
som stimulerar barnets lärande har ökat  
 

56 % 68 %     70 %  

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

26 29 21    26  

Grundsärskolan ska hålla god kvalitet. 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte har förutsättningar att nå upp till 

grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Ett beslut om mottagande i 

grundsärskolan är en myndighetsutövning mot enskild och ett särskilt ingripande beslut för den 

det berör. I Knivsta blir alla ärenden om mottagande ordentligt utredda och alla beslut fattas på 

välgrundade underlag. Handläggningen av ärenden sker enligt förvaltningslagen och kommunen 

har rutiner för detta. Mottagandet sker på rättssäkra grunder. 
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Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

Säkerställa att mottagande sker på 
rättssäkra grunder  
 

        

Följa upp resultat  
 

        

Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet. 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Sjögrenska gymnasiet håller god kvalitet. Distans- och fjärrundervisning har påverkat 

måluppfyllelsen negativt till viss del, framför allt för årskurs 3 under vt20 och ht20. 

Undervisningen har under vt21 helt bedrivits i skolans lokaler som närundervisning, vilket 

skapat förutsättningar för högre måluppfyllelse och inhämtande av kunskaper och luckor från 

föregående läsår. Pandemin har påverkat elevernas mående och psykosociala tillvaro negativt 

och sjukfrånvaron har varit hög hos eleverna. 

Fokus för fortbildningsinsatser under vårtermin 2021 har varit digitalisering och IKT genom 

kollegialt lärande och samarbete. 

 

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

Andel elever på 
introduktionsprogrammen som uppnår 
målsättningen med sina studier har ökat  
 

65 % 90 %    85 % 100 %  

Andelen elever på lärlingsprogrammen 
som nått yrkesexamen har ökat  
 

20 % 81 %    80 % 100 %  
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Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet. 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Gymnasiesärskolan är en skolform för de elever som inte har förutsättningar att nå upp till 

gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Ett beslut om 

mottagande i gymnasiesärskolan är myndighetsutövning mot enskild och ett särskilt ingripande 

beslut för den det berör. I Knivsta blir alla ärenden om mottagande ordentligt utredda och alla 

beslut fattas på välgrundade underlag. Handläggningen av ärenden sker enligt förvaltningslagen 

och kommunen har rutiner för detta. Knivsta kommuns gymnasiesärskoleelever får sin 

utbildning i Uppsala, då kommunen saknar en egen gymnasiesärskola. Mottagandet sker på 

rättssäkra grunder. 

Elever mottagna i gymnasiesärskolan har till största del sin placering på skolor i Uppsala. 

Uppföljning på individnivå visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet. 

  

  

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

Säkerställa att mottagande sker på 
rättssäkra grunder  
 

        

Följa upp kunskapsresultat  
 

        

Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. 
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Måluppfyllelse 

  

Analys 

Under hösten har ett utvecklingsarbete påbörjats med fokus på att ha en än bättre lektionsstruktur 

och formativ bedömning. Arbetet samordnas av förstelärare på skolan och är uppbyggd på en 

metod där lärarna utifrån litteratur provar moment i undervisningen. Därefter sker en 

återkoppling inom lärargruppen vilket är en viktig del i det kollegiala lärandet i syfte att öka 

elevers måluppfyllelse. 

Under senare delen av året har underlag rörande avhoppsorsak tagits fram i syfte att minska 

avhoppen från komvux. Sedan tidigare fortsätter arbetet med att kontakta de studerande som 

exempelvis släpar med inlämnande av uppgifter i syfte att få dem att bli klara med sina studier. 

I syfte att minska den administrativa belastningen som framför allt ansökningar som avslås 

medför har medel tillsatts till rekrytering av personal. Under hösten har utifrån detta en person på 

deltid hjälpt till med avlastning av det administrativa arbetet, vilket har varit positivt. 

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

Andelen elever inom Vuxenutbildningen 
som uppnår minst betyget E har ökat  
 

93 %     84 % 100 %  

Andelen elever inom SFI som uppnår 
minst betyget E har bibehållits  
 

100 %      100 %  

Minska andelen avbrott inom 
vuxenutbildningen  
 

 8 %    23 %   

Öka genomströmningstakten  
 

        

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 

kostnad 

Måltidsverksamheten ska hålla god kvalité 
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Måluppfyllelse 

  

Analys 

Vid olika typer av regelbundna dialoger med elever framgår att 

nöjdheten är relativt hög. Önskemål från eleverna varierar mellan 

olika åldrar. Med ”god mat” menas ofta att maträtterna ska vara oblandade. 

  

Tallrikssvinnet är i genomsnitt 24 g per elev och måltid. Nationella mål är att 

minska dito till 56 g. Tallrikssvinnet ökar när det är nya maträtter, populära 

maträtter eller när det finns många val av komponenter. 

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riket 
2020 

Utfall 
kvinn

or 
2021 

Utfall 
män 
2021 

Utfall 
2021 

Måltal  

Svinnmätning av tallrikssvinn gram per 
portion/ per dag  
 

25     24 25  

Andel elever som i helhet är nöjda med 
skolmaten  
 

        

Andel elever som i helhet är nöjda med skolmaten 

Enkäten genomförs under vårterminen 2022. 
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

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

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

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

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

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

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

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara 
hållbara. 

Ledning, styrning och organisation Vi arbetar efter den gemensamma 
samverkansmodellen 
 
Vi arbetar utifrån beslutad systemförvaltningsmodell i 
respektive kommun 
 
Vi uppmuntrar till nytänkande och är tillåtande i vår 
samverkan 
 
Vi strävar efter standardiserade och gemensamma 
lösningar 
 
Vi skapar förutsättningar för ett effektivt 
informationssäkerhetsarbete 

Digital kompetens Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och öka vår 
digitala kompetens 
 
Vi har kunskap kring digitala verktyg och vår IT 
arbetsplats 
 
Vi följer en implementerad process för IT-upphandlingar 

Effektiv och kvalitativ välfärd Vi ska tillhandahålla enkla, tydliga, säkra och effektiva 
digitala tjänster för kommuninvånarna 
 
Vi skapar nytta för kommuninvånarna genom fler 
digitala tjänster 
 
Vi ska arbeta digitalt och mobilt först där det är möjligt 
och ekonomiskt försvarbart 
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Uppdrag Målbild 

Vi ska tillhandahålla öppna data 
 
Vi strävar efter effektiva arbetssätt 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 

nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 

och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Den centrala administrationen strävar efter en effektiv organisation, där arbetssätt anpassas till 

både miljömässig och social hållbarhet. Den ska också stötta god utbildning, minskad ojämlikhet 

och jämställdhet genom ett genomtänkt arbetssätt. Vi ser kontinuerligt över våra processer, 

arbetsmetoder och system som kan hjälpa oss att effektivisera vårt arbete. Under 2021 beslutade 

Utbildningsnämnden att införa Retroaktiv avgiftskontroll av inkomstuppgifter vilket kommer att 

ta bort mycket manuell administration. 

I våra tillagningskök har vi införskaffat nya färsformare och non-stick plåtar vilka effektiviserar 

såväl tillagning som efterarbete i våra kök. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 

verksamhetsområden 

Sedan 2019 har vi minskat våra lokalbidrag med 1800 tkr genom förtätning i våra befintliga 

utbildningsverksamheter.. 

Digital kompetens 

Under pandemin har vi tvingats bli mer digitala för att klara av våra uppdrag. 
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Ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 

budget 2021 (MoB). 

De generella förutsättningarna för nämndens budget 2021 är: 

• Indexering (uppräkning av föregående års budget): 1 % för förskola, grundskola, 

grundsärskola och 1,5 % för övriga verksamheter 

• Volymreglering för förskola, grundskola, gymnasium samt grundsärskola i egen regi 

• Ytterligare effektiviseringsavdrag: -987 tkr 

• Avdrag avseende friskvårdsbidrag (kostnaden tas av HR fr o m 2021: -715 tkr 

• Tillskott avseende avvecklade statsbidrag grundskola: 6 770 tkr 

• Ackumulerad satsning på 1:1 på KS:s budget: 5 750 tkr 

• Intäkterna för barnomsorgsavgifter för förskola och fritidshem tillfaller 

utbildningsnämnden, ett avdrag på motsvarande summa har gjorts från kommunbidraget 

• Måltidsverksamheten flyttas från KS:s budget till utbildningsnämnden 

I MoB ligger ett ackumulerat effektiviseringsbeting på -5 440 tkr. 4 453 tkr har fördelats per 

verksamhet redan i nämndbudgeten 2018-2020 och denna fördelning kvarstår 2021. Den 

tillkommande delen om 987 tkr har i sin helhet fördelats till förskolan. 

En omfördelning av kommunbidrag från grundskolans budget sker med 300 tkr till förskolan och 

20 tkr till vuxenutbildningen. 

Ett tillägg för 1:1 har gjorts på grundskolans internbudget då medel finns avsatta i 

kommunstyrelsens budget 2021. 

Årsbokslutet 

Det ekonomiska utfallet per den 31 december 2021 för Utbildningsnämnden är 10 493 tkr. 

Underskott finns inom det interna gymnasiet och Vuxenutbildning & SFI. Övriga verksamheter, 

som inte bokslutsregleras mot faktisk kostnad, har överskott. 

  

Prognosen per oktober för Utbildningsnämnden visade ett överskott på ca 2 500 tkr. Differensen 

mellan prognosen och utfallet förklaras dels av ett förbättrat resultat i de kommunala 

verksamheterna som till stor del beror på lägre lönekostnader och en minskad kostnad för 

semesterlöneskuld. Dels förklaras det av ett ökat överskott i pengsystemet för grundskola. Även 

huvudman fick ett högre överskott pga lägre kostnader för modersmål. 

  

Nämndverksamhet 

Överskott inom nämndverksamheten 2021 på 228 tkr beror på lägre lönekostnader vid 

övergången till ny nämndsekreterare, lägre arvoden då utbildningsnämndens sammanträden i 

högre grad infaller utanför arbetstid samt att kvalitetsdagar har hållits i kommunhuset vilket har 

medfört lägre kostnader. 
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Förskola  

Förskolan redovisar ett överskott på ca 4,5 mkr där den kommunala verksamheten har ett 

överskott på ca 2,1 mkr trots färre barn pga lägre lönekostnader i samband med sjukfrånvaro där 

kostnaderna för timvikarier inte har ökat i motsvarande grad samt minskad kostnad för 

semesterlöneskuld. Statsbidrag för ersättning av sjuklönekostnader bidrar också till överskottet. 

På huvudmannanivå blev det ett underskott om drygt 200 tkr pga högre lönekostnader. Inom 

pengsystemet blev överskottet drygt 2,6 mkr då det har varit färre barn inom åldersgruppen 1-3 

år och fler barn inom åldersgruppen 4-6 år som har en lägre barnpeng samt att det har varit färre 

barn som har gått mer än 50 timmar per vecka. 

 

Prognosen som gjordes per oktober visade på ett överskott på 1,6 mkr för förskolan. Differensen 

mellan utfallet för 2021 och prognosen beror främst på ett ökat resultat i den kommunala 

verksamheten pga lägre lönekostnader vid sjukfrånvaro samt effekt av semesterlöneskulden. 

  

Grundskola 

Grundskolan fick ett överskott om 6,1 mkr. Den kommunala verksamheten redovisar ett 

underskott på 1,5 mkr pga färre elever där personalkostnaderna inte har minskat i takt med det 

minskade elevantalet och där medel för elever med särskilda behov inte har räckt till. Kostnader 

för ett större inköp av projektorer till grundskolorna på 1,2 mkr bidrar också till underskottet. 

Underskottet dämpas av ersättning för sjuklönekostnader, något lägre lokalkostnader då 

kostnaderna för verksamhetsanpassningar har varit lägre än beräknat samt att personalkostnader 

inom elevhälsan blev lägre då en nyanställd började senare än planerat och en person har fortsatt 

arbeta deltid istället för planerat heltid. Huvudman har ett överskott om 2,1 mkr som främst beror 

på lägre kostnader för skolskjutsar som förklaras av dels ett nytt avtal för taxi och dels att 

kostnader gällande 2020 inte kom som beräknat. Det är också något lägre kostnader för 

modersmål men däremot högre lönekostnader. 

Pengsystemet inom grundskolan har ett överskott på ca 5,5 mkr pga positiv volymreglering, 

högre försäljningsintäkter av platser till andra kommuner, något högre barnomsorgsavgifter och 

lägre totalt utbetald elevpeng. Det har gått ut mindre medel för kommunala och externa elever 

pga färre elever och att kostnader för externa elever gällande år 2020 inte har kommit som 

väntat. Däremot har det skett en högre utbetalning till fristående aktörer i Knivsta pga fler elever. 

Färre elever har gått på fritidshem och fritidsklubb, en sannolik effekt av pandemin, vilket gör att 

det blir medel kvar i pengsystemet. 
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Överskottet för grundskolan är 4,6 mkr högre än prognosen som gjordes per oktober. Det beror 

främst på ett större överskott i pengsystemet med en större volymreglering och där kostnaderna 

för externa och fristående elever blev lägre än beräknat. De kommunala enheterna fick också ett 

bättre resultat än i prognosen främst pga en positiv effekt av semesterlöneskulden. Även 

huvudman fick ett större överskott än prognos pga lägre kostnader för modersmål. 

  

Grundsärskola 

Överskottet inom grundsärskolan om 855 tkr beror på fler elever och lägre lönekostnader då en 

lärare har tillsatts senare än planerat. 

  

Gymnasieskola, intern 

Den interna gymnasieskolan fick ett underskott på 573 tkr 2021. Sjögrenska gymnasiet har haft 

färre elever och ett statsbidrag har tagits bort under året vilket gör att skolan går med underskott. 

Centralt uppstod ett underskott i och med den negativa volymregleringen. 

 

Resultatet vid årets utgång är ca 450 tkr bättre än prognosen per oktober pga något lägre 

driftkostnader, högre statsbidrag och högre försäljningsintäkter. 

  

Gymnasieskola, extern 

Den externa gymnasieskolan bokslutsregleras vid årets slut där 980 tkr har lämnats tillbaka. 

  

Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan bokslutsregleras vid årets slut där 1 070 tkr har lämnats tillbaka. 

  

Vuxenutbildning & SFI 

Vuxenutbildning och SFI fick ett underskott om ca 900 tkr där arbetslöshet till följd av pandemin 

har drivit ett ökat behov av utbildning och det har inte gått att nå en budget i balans utifrån de 

medel som har erhållits. Verksamheten är delvis finansierad av statsbidrag som är oberäkneliga. 

För vuxenutbildningen har en återbetalning skett om 485 tkr för medel som samsöktes 

tillsammans med Uppsala kommun 2020. Jämfört med prognosen för oktober blev underskottet 
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275 tkr lägre pga lägre kostnader, bl a för semesterlöneskuld. 

  

Måltidsverksamhet 

Överskott om ca 190 tkr i måltidsverksamheten beror på lägre kostnader för livsmedel och något 

lägre lönekostnader pga tjänstledighet. Det är ett förbättrat resultat jämfört med senaste prognos 

pga lägre lönekostnader och högre försäljning än beräknat. 

  

Volymer 

 

Nettokostnadsuppställning årsbokslut 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna

d 2020 
KF Budget 

2021 
Tillägg och 

avdrag 2021 
Nettokostna

d 2021 
Budgetavvik

else 2021 

Nämndkostnader 1 060 1 484 -175 1 081 228 

Förskola 187 954 177 920 -3 433 169 939 4 548 

Skolverksamhet & 
skolbarnomsorg 

382 987 379 678 5 524 379 054 6 148 

Grundsärskola 11 209 10 434 2 210 11 789 855 

Gymnasieskola, intern 7 049 8 114 -1 689 6 998 -573 

Gymnasieskola, extern 98 224 103 055 380 103 435 0 

Gymnasiesärskola 98 224 103 055 -1 169 3 120 0 

Vuxenutbildning & SFI 7 731 7 963 0 8 870 -907 

Måltidsverksamheten 0 253 590 650 193 

Effektiviseringsbeting 0 -5 440 5 440 0 0 

Summerat 699 588 687 750 7 678 684 935 10 493 

 

Förskola, tkr Budgetavvikelse 2021-12-31 

Verksamhetschef fsk 497 

Elevhälsan -734 

EOS 404 

Hyresbudget -133 

Summa stödverksamhet 35 

  

Verktygslådans och Skutans fsk -37 

Lilla Brännkärr, Lustigkulla och Trollskogens fsk 1 282 
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Långhundra fsk 20 

Tallbackens och Gredelby fsk 159 

V:a Ängby, Diamantens och Lagga fsk 330 

Norrgårdens fsk 320 

Summa enheter 2 074 

Totalt förskola 2 108 

  

Grundskola, tkr  

Verksamhetschef skola -99 

Elevhälsan 1 396 

EOS -247 

Hyresbudget 396 

Summa stödverksamhet 1 446 

  

Alsike skola 916 

Brännkärrsskolan 132 

Adolfsbergsskolan -1 531 

Thunmanskolan 112 

Ängbyskolan -421 

Högåsskolan -984 

Segersta skola -527 

Lagga skola 364 

Långhundra skola -690 

Fritidsklubb Guldgruvan -323 

Summa enheter -2 953 

Totalt grundskola -1 507 
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Investeringar 

Utfallet för investeringar 2021 blev 1 349 tkr, vilket är 976 tkr under investeringsramen som 

uppgick till 2 325 tkr. Flera enheter har inte gjort några investeringar under året. 

Investeringsplan 2021 

Investering KF 
investeringsr

am 2021 

Tillägg 
investeringsram 

2021 

Investeringsutg
ift 2021 

Avvikelse 
investering 

2021 

Alsike skola 100 0 0 -100 

Brännkärrsskolan 100 0 97 -3 

Genomförande IT-plan 100 0 0 -100 

Lagga/Långhundra förskola & 
skola 

100 0 84 -16 

Ängbyskolan 300 0 277 -23 

Thunmanskolan 150 0 150 0 

Citronen/Västra ängby förskola 0 0 0 0 

Skutans förskola 75 0 0 -75 

Diamantens förskola 75 0 0 -75 

Gredelby förskola 75 0 0 -75 

Högåsskolan 250 0 216 -34 

Adolfsbergsskolan 200 0 200 0 

Segersta skolan 250 0 250 0 

Lustigkulla förskola 75 0 0 -75 

Norrgårdens förskola 75 0 75 0 

Tallbackens förskola 75 0 0 -75 

Trollskogens förskola 0 0 0 0 

Lilla Brännkärrs förskola 0 0 0 0 

Sjögrenska gymnasiet 75 0 0 -75 

Verktygslådans förskola 75 0 0 -75 

Stöd och konsultationsteam 50 0 0 -50 

Skolhälsovården 50 0 0 -50 

Vuxenutbildning och SFI 75 0 0 -75 

Summering 2 325 0 1 349 -976 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-10 

Diarienummer 
UN-2022/4 

Förvaltningsekonom   

 

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning per februari för Utbildningsnämnden 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 
2022 per februari.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens prognos för 2022 per februari visar ett underskott på 1 450 tkr. 
Förskolan och grundskolan prognostiseras med underskott inom kommunal verksamhet men 
där ersättning för sjuklönekostnader minskar underskottet något. Grundsärskolan bedöms få 
ett överskott medans interna gymnasiet bedöms gå med underskott pga minskat statsbidrag. 
 
Bakgrund 
 
 

Ev underrubrik 

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Se bilagd ekonomisk uppföljning 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Ekonomisk uppföljning per februari 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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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 indikativa ekonomiska prognos per februari för helåret 2022 uppgår till -1 

450 tkr. 

  

Förskolan prognostiseras med ett underskott om 250 tkr pga underskott inom den kommunala 

verksamheten där Skutan bedöms få ett underskott om 500 tkr pga sedan länge ansträngd 

ekonomi med bl a socioekonomiska utmaningar. Ersättning för sjuklönekostnader i samband 

med pandemin kommer att underlätta ekonomin för förskolorna men det är oklart med hur 

mycket men i prognosen per februari uppskattas det till 250 tkr. 

  

Grundskolan prognostiseras med ett underskott om 1 mkr som återfinns i kommunal verksamhet. 

Högåsskolan bedöms få ett underskott om 1 mkr pga kostnader för heltid som norm. Arbete 

pågår med att se över hur skolan ska kunna nå en budget i balans. AST-gruppen på 

Adolfsbergsskolan prognostiseras med ett underskott på 450 tkr pga kostnader för en 

elevassistent som det ekonomiskt inte finns utrymme för. Ekonomin för Brännkärrskolan är 

ansträngd efter ett utköp av en personal som leder till dubbla lönekostnader under sex månader. 

Trots detta är bedömningen än så länge att man kommer att lyckas få en budget i balans. 

Grundskolans ekonomi underlättas av kommande ersättning för sjuklönekostnader som initialt 

bedöms till 450 tkr men där det råder osäkerhet i storleken på ersättningen. 

  

Grundsärskolan bedöms få ett överskott om 600 tkr vid årets slut pga en bra ekonomi i 

verksamheten. 

  

Det interna gymnasiet prognostiseras med ett underskott om 800 tkr pga att Sjögrenska 

gymnasiet fortfarande har svårt att gå runt med den peng som erhålls jämfört med 

kostnadsmassan och att ett statsbidrag togs bort 2021. 

  

Nämndverksamheten, Måltidsverksamheten och VUX & SFI bedöms ha en budget i balans. 

Ekonomin för VUX och SFI ser betydligt bättre ut 2022 jämfört med 2021 tack vare de extra 

medel som verksamheten har erhållit. Verksamheterna extern gymnasieskola och 

gymnasiesärskola bokslutsregleras. 

  

Volymerna är en osäkerhetsfaktor i många av verksamheterna inom utbildningsnämnden, 

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

  

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. 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 
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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 0 182 538 -250 

Skolverksamhet & 
Skolbarnomsorg 

379 054 400 684 0 401 684 -1 000 

Grundsärskola 11 789 11 077 0 10 477 600 

Gymnasieskola, intern 6 998 8 115 0 8 915 -800 

Gymnasieskola, extern 103 435 108 461 0 108 461 0 

Gymnasiesärskola 3 120 4 244 0 4 222 9 

Vuxenutbildning & SFI 8 870 10 074 0 10 074 0 

Måltidsverksamhet 650 258 0 258 0 

Summa 684 935 726 527 0 727 977 -1 450 
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Investeringar 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investeringsprojekt 
KF- 

investerings
ram 2022 

Tillägg 
investerings

ram 2022 

Utgift 
investering 

2022 

Prognos 
utgift  

investering 
2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Alsike skola 125 0 0 125 0 

Brännkärrsskolan 200 0 0 200 0 

Långhundra förskola 70 0 0 70 0 

Långhundra skola 100 0 0 100 0 

Lagga skola 100 0 0 100 0 

Ängbyskolan 300 0 0 300 0 

Thunmanskolan 200 0 0 200 0 

Diamanten, Västra Ängby och 
Lagga förskola 

100 0 0 100 0 

Skutan och Verktygslådans 
förskola 

100 0 0 100 0 

Gredelby förskola 0 0 0 0 0 

Högåsskolan 150 0 0 150 0 

Adolfsbergsskolan 200 0 0 200 0 

Segersta skolan 250 0 0 250 0 

Lustigkulla förskola 75 0 0 75 0 

Norrgårdens förskola 75 0 0 75 0 

Tallbackens förskola 75 0 0 75 0 

Trollskogens förskola 75 0 0 75 0 

Lilla Brännkärrs förskola 75 0 0 75 0 

Sjögrenska gymnasiet 75 0 0 75 0 

Stöd och konsultationsteam 50 0 0 50 0 

Skolhälsovården 50 0 0 50 0 

Vuxenutbildning och SFI 150 0 0 150 0 

Måltidsverksamheten 200 0 0 200 0 

Summa Utbildningsnämnden 2 795 0 0 2 795 0 
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
UN-2022/45 

   

 

Utbildningsnämndens sammanträde 

Innovation kring inomhusmiljö  

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att söka 500 000:- ur KFs innovations- och förbättringsfond för 
att testa två olika typer av luftrenare.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den enskilt viktigaste faktorn för barns och elevers lärande är kompetenta pedagoger. I 
förskolan har vi över tid haft ca 10% i genomsnittlig sjukfrånvaro. Genom att installera 
luftrenare kan sjukfrånvaron bland både pedagoger och barn minska vilket höjer kvaliteten i 
verksamheterna ytterligare. 
 
Bakgrund 
Sjuktalen i såväl förskola som skola innebär en ansträngning för verksamheterna. I många 
fall kräver frånvaro av ordinarie medarbetare att vikarier sätts in vilket sällan ger samma 
kvalitet i undervisningen som då ordinarie medarbetare genomför den. Inom 
Utbildningskontorets verksamheter i Knivsta ser sjuktalen ut på följande sätt.   
 
 

2019 2020 2021 

Hela Utbildningskontoret  7,1 % 9,1 % 7,6 % 

Förskolan 9,8 % 12,2 % 10,2 % 

Grundskolan 5,6 % 7,8 % 7,3 % 

Gymnasium och Vux 2,8 % 5,0 % 3, 0% 

 
En normal årsarbetstid är ca 260 dagar. Enligt tabellen ovan innebär det att våra 
medarbetare i förskolan i genomsnitt är sjuka 26 dagar per år.  
 
Enligt en uträkning kostar sjukfrånvaron i för- och grundskola ca 24 msek per år varav 6,7 
msek per år i förskolan. Om vi skulle sänka dessa ohälsotal markant så skulle vi kunna göra 
helt andra saker i verksamheterna för våra barn och elever.  
 
Att ha ordinarie personal på plats ökar tryggheten för barnen och eleverna, ökar trivseln och 
minskar arbetsbördan för medarbetare vilket gör att vi blir än mer attraktiva som 
arbetsgivare. 
 
För att minska våra sjuktal vill vi testa två olika typer av luftrenare på två förskolor vardera; 
en större och en mindre/äldre för att se om vi kan uppnå samma effekter som redovisas i 
produktbeskrivningarna som finns bifogade som länkar alt. bilaga. Om vi kan få ner sjuktalen 
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så skulle det innebära en kvalitetshöjning för våra verksamheter och i förlängningen för 
barnens lärande.  
 
Vid sidan om vinsterna för verksamheterna skulle detta också påverka samhället i stort på ett 
positivt sätt om vi kan minska ohälsotalen bland barn och elever vilket skulle leda till färre 
vabdagar för vårdnadshavarna..  
 
Luftrenare i verksamheterna skulle även kunna fungera som ett pilotprojekt för andra 
verksamheter inom exempelvis vård och omsorg. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Om vi får önskad effekt av detta så kan vi införa det bästa systemet, av de testade, i alla våra 
förskolor och skolor och därmed spara många miljoner per år vilka istället kan användas till 
verksamhetsförbättringar.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Genomförd  
 
Underlag för beslut 
Länk till Signifys beskrivning https://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/education/uv-
c-in-classrooms 
Länk till Signifys bioanalys https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-
lighting/global/20210301-innovative-bioanalysis-report-sars-cov-2.pdf 
Tjänsteutlåtande 2022-02-22 
 
Bifogat finns O2Hs presentationsmaterial  
  
 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
 

 
 
 
 

Tapio Liimatainen, 

Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Friskare barn och bättre inomhusklimat 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Mindre smittspridning tack vare renare luft och ytor/leksaker 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Finns inga 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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ER HÄLSA ÄR VÅR STYRKA

Vårt mål är att så många som möjligt med 
enkla medel ska leva ett hälsosammare liv.
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Aerus Historia
1924 - Electrolux i USA grundas 
1998 - Electrolux köps av Aerus 

2001 - Aerus börjar tillverka och sälja luftrenare 
2009 Aerus köper en tidig version av NASA´s ActivePure Teknologi

2016 - ActivePure patenteras av Aerus 
2017 - ActivePure blir invald i Space Technology Hall Of Fame. 75 produkter på 30 år 

2020 - Aerus Medical Guardian blir klassad som medicinsk utrustning av FDA 
2021 - Deborah Birx ansluter sig till ActivePure som Medicinsk Rådgivare 

2017 - Började sälja Luftrenare för att reducera damm & partiklar hos Frisörer, Fotterapeuter etc 
2019 - Hjälper Tandläkare, Äldreboende, Apotek etc att reducera virus & bakterier 

2021 - Kommuner, Regioner, Apotek, Förskolor, Körskolor investerar i ActivePure för att minska 
smittspridning

1924 / 2009 / 2017

O2Hs Historia
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Varför jobbar vi med luftrenare?

I Sverige är inomhusluften upp till 10 gånger mer förorenad än utomhusluften. 
Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus, varav ca 9 timmar/dygn tillsammans med andra människor i en o!entlig 

inomhusmiljö.  Arbetsplatser och skolor ligger ofta till grund för att bakterier och virus sprider sig snabbare

Var femte anställd får hälsoproblem på arbetsplatsen. Konsekvenserna kan vara Huvudvärk, onormal 
trötthet, luftvägsbesvär, irritation i ögon, näsa och hals

Det finns över 400 förkylningsvirus. När vi hostar, nyser och kommunicerar sprider sig de luftburna 
partiklarna upp till 50 meter, med hjälp av byggnadens ventilation tar de sig betydligt längre.

Nordens byggnader är konstruerade att hålla värmen kvar inomhus. Det innebär att vi bygger täta 
bostäder vilket också bidrar till att luftföroreningar fastnar inomhus.

Vi tvättar våra händer, torkar av ytor och är allmänt noga med hygienen, speciellt i influensatider. Om 
det finns möjlighet att minska damm, odörer, avgaser, luftburna bakterier och virus. På vilket sätt 

skulle det hjälpa er arbetsplats?
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Hur jobbar O2H och vilka hjälper vi?

Våra luftrenare tar bort damm, pollen och andra partiklar, men också lukter och odörer

Vi hjälper de som i dagsläget har problem med inomhusluften, men främst hjälper 
vi de som vill förebygga 

Testerna gör oss unika. Luftrenarna tar bort DNA & RNA virus, bakterier, svamp, 
mögel, lukter och odörer

Vi hjälper följande branscher med hälsosammare arbetsmiljö

- Skolor 
- Äldreboenden 
- Hunddagis 
- Privata Hushåll 
- Nagelsalonger

- Regioner 
- Frisör 
- Fotvård 
- Industrier 
- Vårdcentraler

- Apotek 
- Tandläkare 
- Veterinärer 
- Hudvård 
- Kontorshotell
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Våra Lösningar

Förfilter 
Tar bort stora dammpartiklar

HEPA - Filter 
Tar bort 99.98% av alla partiklar ner till 0,1 micron

Aktivt Kolfilter 
Reducerar lukter, odörer, kemikalier

Jonisering 
Gör dammet negativt vilket innebär att det inte seglar i luften lika 

länge (utan att avge ozon)

ActivePure Technology 
Skickar ut oxider i luften som reducerar DNA & RNA virus i 

luften och på ytor. Inkl Svamp & Mögelsporer

232 m2

185 m2
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ActivePure Reducerar
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Scan me

For the Safety of our Patrons
The air & surfaces in this location are protected 24/7 by

REDUCES OVER 99.9% 
SARS-CoV-2, Viruses, 

Bacteria & Mold

AIR YOU CAN TRUST™ 

www.o2h.se   08-120 573 63   info@o2h.se   www.activepure.com

Scan me

REDUCERAR ÖVER 99.9% 
Virus, Bakterier, Mögel

& SARS-CoV-2 
(Covid-19)

För vår personal och För vår personal och 
våra kunders säkerhetvåra kunders säkerhet

Luften och ytorna i denna lokal skyddas 24/7 av
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ActivePure

Den mest e!ektiva Teknologin som finns när det gäller att rena luften men även ytor 

Baserad på 
Teknologi som 
från början var 
designad för 

NASA

Kontinuerlig 
24/7/365 

”Whole Room” 
Desinfektion för 
inomhusluft och 

ytor 

Inga Kemikalier 
Ingen Ozon 

Inga Biprodukter 

Minimerar 
Föroreningar 

Säker 
Att använda i 
ockuperade 
utrymmen

Renar 
Cirka 185 m2 luft 

per timme 

Koppla in & Rena 
Precis som 
installerade 

Ventilationssystem

Aktivt Baserad  
Behöver inte 

”fånga in” bakterier 
utan renar på fler 

sätt

E!ektiviteten är 
Vetenskapligt 

bevisad

Inger ett lugn i att 
utrymmet är renat 
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ActivePure

Se filmen om ActivePure nedan
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Dammtorkningen på arbetsplatsen minskas avsevärt

Luften är inte lika torr, inte lika tung i huvudet - Normalt Luftflöde

Reducerar DNA & RNA virus, bakterier, svamp, mögel i luften och 
på ytor - Minskad sjukfrånvaro

Små skadliga partiklar, lukter och kemikalier reduceras

Minimalt underhåll, långa intervaller vid filterbyte

Tekniken är testad av MRI Global

Därför ska ni ha Luftrenare från O2H



 § 19 Innovation kring inomhusmiljö  - UN-2022/45-2 Innovation kring inomhusmiljö  : Demonstration RegionerSkolor (002)



 § 19 Innovation kring inomhusmiljö  - UN-2022/45-2 Innovation kring inomhusmiljö  : Demonstration RegionerSkolor (002)

Några av de skolor som Investerat i ActivePure
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Birgitta Palo som är verksamhetschef på Söderby Park Äldreboende i Salem säger så här: ” Vi har luftrenare från O2H 
sen 2018 och de är väldigt tysta, man tänker inte på dem. Vi har inte haft ett enda Covidfall på avdelningarna och inget 
fall av vinterkräksjuka eller förkylningsvirus.” 

Tommy Wigren på Säbyhemmet i Salem säger så här: ” Det känns att luften är friskare med de här luftrenarna. Och inte 
ett enda Covidfall sen 1 " år. Inga andra virusfall heller.”

Därför ska ni ha Luftrenare från O2H
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Våra Paket

Pris ex moms 
100 960:- 

Leasing 2226 - 4846 
Ca 1500 m2

Pris ex moms 
71 960:- 

Leasing 1590 - 3461 
Ca 1000 m2

Pris ex moms 
43 176:- 

Leasing 954 - 1804 
Ca 600 m2
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Våra Lösningar

Beyond

Leasing 24 månader 693:- / Månad 
Leasing 36 månader 484:- / Månad 
Leasing 48 månader 380:- / Månad 
Leasing 60 månader 318:- / Månad

Pris ex moms 
14392:-

232 m2

Pure & Clean

Pris ex moms 
11992:-

185 m2

Leasing 24 månader 577:- / Månad 
Leasing 36 månader 404:- / Månad 
Leasing 48 månader 317:- / Månad 
Leasing 60 månader 265:- / Månad

Vikt 3.5 kg 
Mått 30x24x24 
Upp till 185 m2 

43 Watt

Vikt 15 kg 
Mått 59x28x51 
Upp till 232 m2 

23 Watt

Hyra 12 månader 799:- Mån Hyra 12 månader 599:- Mån
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Våra Lösningar

Superoxidjon

Hydroperoxider

Hydratiserad beläggning

Konstruerad matris
Renande plasma

Patenterad patent hängande sällsynt 
och ädelmetall multi metallisk hydrofil 

beläggning

Bakteriedödande 254 nm hv UVX -ljusBrett spektrum högintensiv UVX -lampa
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