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Utbildningsnämnden 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 

 
Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden tar emot rapporten gällande uppföljning av fem övergripande 
internkontrollområden för 2021. 

2. Utbildningsnämnden bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande 
kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Utbildningsnämnden tar emot, utreder och hanterar identifierade åtgärdspunkter och/ 
eller utvecklingsområden. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen 
och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2021 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 

Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
Utbildningsnämnden. 
 
Beslutet ska skickas till 
 
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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Anmälan av delegationsbeslut  
 

Inledning  
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2021 identifierades fem 

kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för 

delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med anledning 

av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts.  

 
Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna 

delegationslistor under utvald period.  

 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Beslut kan 

fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att fatta 

beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till utskott, 

ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna laga kraft 

krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten skall redovisas i 

nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av besluten. Invånaren 

har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet.  

 
Metod  
Vid två tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet. 

Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts mot 

delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort inom 

skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet.  

Kontrollen under 2020 innehöll tre stickprovstillfällen. Efter utvärdering av denna kontroll bedömdes 

två stickprovstillfällen per år vara tillräckligt för att få en bild av hur delegationsbesluten hanteras. 

 

Resultat 

 
Nämnd 

 
Antal 

stickprov 

 
Antal ärenden 

anmält till nämnd 

 
Antal ärenden anmält 

till nämnd i skälig tid 

 
Antal hänvisningar till 

delegationspunkt i beslut 

UN- maj 3 2 2 1 

UN- sep 4 4 4 2 

 
För utbildningsnämnden granskades tre stickprov i maj och fyra stycken i september. Vid 

stickprovstillfällena var alla beslut utom ett anmälda till nämnd och i skälig tid och tre beslut saknade 

hänvisning till delegationspunkten, vilket är en mindre avvikelse. 

 

Analys och slutsatser  
Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning bedöms fungera 

tillfredsställande.  

 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive nämnd. Kontoret bör se 

över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas. 
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Arbetsmiljö  
 

Inledning  
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var hög för 

att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke välfungerande 

arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Med anledning av det 

skulle denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens verksamheter genomföras.  

 

Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom systematiskt 

arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun har 

Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till biträdande 

enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa nivåers 

respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter.1 

 

Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 

förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 

reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 

återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en så 

kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) där exempelvis 

utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid arbetsplatsträffar finns. Övriga 

insatser som stödjer kommunen i det systematiska arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget 

ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och MedarbetarPulsen.5 

 

Resultat  
Under 2021 har ingen uppföljning inom detta kontrollmoment genomförts på grund av att hög 

arbetsbelastning på HR kontoret vilket resulterat i att följande kontrollmoment inte genomförts för 

någon nämnd för 2021. Arbetsmiljöarbetet är dock något som ständigt pågår och hanteras. 

 
Utveckling av arbetsmiljöuppföljningen fortskrider och har intensifierats under 2021 med 

förberedelser för att under 2022 ge förutsättningar till att implementera arbetsmiljömodulen i det 

gemensamma verksamhetssystemet Stratsys. Detta medför att vi från och med 2021 på helårsbasis och 

därefter löpande i förhållande till den under hösten 2021 fastställda årsplanen för kommunens 

skyddskommittéer, kommer få en förbättrad kvalité på underlag gällande arbetsmiljöuppföljning från 

såväl lokal som central nivå. Årsplanen innehåller olika uppföljningsmoment knutet till olika delar av 

året. Rapporter framställs för de olika momenten inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och 

kommer framgent även utgöra underlag för internkontroll av Arbetsmiljö.  

 

Innehållet i kommande uppföljningar kommer att vara: 

                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, 

daterat 2019-05-06, se arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete för mer information om 

arbetsmiljöansvaret. 
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den 

senaste sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och 

sjukskrivningar. 
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i 

arbetsmiljön. 
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom 

hälsoområdet. 
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019. 



 § 4 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 - UN-2021/265-1 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 : Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 -UN

 

   

4 

 

- den löpande och även årliga uppföljningen av Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), vilket 

innehåller information och analys av såväl sjukfrånvaro som Olycksfall och Tillbud 

  

- skyddsronder inkluderande åtgärder och handlingsplaner 

- riskbedömningar 

 

Ovan uppföljningar kommer att utgöra ingång i kommande internkontrollrapporter inom 

arbetsmiljöområdet på såväl verksamhetsnivå som upp till aggregerade nivåer/nämnder och 

Kommunfullmäktige. 

 

 

  



 § 4 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 - UN-2021/265-1 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 : Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 -UN

 

   

5 

 

Bisysslor 
 

Inledning  
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var hög för 

att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande verksamhet 

mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i förlängningen till uteblivna 

intäkter. Med anledning av det skulle denna uppföljning av nämndens kontroll av bisysslor 

genomföras.  

 

Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av regelverk och rutiner 

kopplade till bisysslor 

 

Bakgrund 
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 

bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 

huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 

ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 

angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 

i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §.67 

För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 

kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 

förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 

fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB.8 

Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 

aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 

LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 

sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 

att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 

att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 

och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 

enligt Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 11‐14.9 

En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 

bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 

om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.10 

I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 

offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 

har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat.11 Det finns också uppgifter som 

tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 

då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 

kommunalt bolag.12 

 
Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 

resurser. 

                                                           
6 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
7 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta). 
8 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
9 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
10 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 

20181219 antagna av personalnämnden. 
11 Offentligt anställdas bisysslor - En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 

S10. 
12 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 

S55. 
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Analys och slutsatser  
Varje chef har i uppdrag att årligen tillsammans med sin medarbetare i samband med 

Medarbetardialogen ta upp frågan huruvida bisyssla föreligger. Frågeställningen är särskilt adresserad 

att tas upp minst vid detta tillfälle. Under 2021 har ingen enkät skickats ut för att säkerställa att detta 

skett. Tidigare års undersökningar visar att detta sker, vilket medverkar till bedömningen att det inte 

föreligger någon brist i hanteringen.  
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Ekonomisk förvaltning 
 

Inledning 
Inför framtagandet av utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2021 identifierades fem 

kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den ekonomiska 

förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli allvarliga. Med 

anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning genomförts. 

 
Kontrollmoment: att kontrollera korrekt attest vid representation, att utgifter konterat på 

investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt kontering. 

 
Bakgrund 
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. Uppföljningen 

fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig redovisning kan leda 

till att beslut fattas på felaktiga grunder.  

I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 

fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för 

kvalitetsutveckling i verksamheterna. 

 
Metod 
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd. 

 
Resultat 

Kontroll Antal stickprov  Utbildningsnämnden 

Korrekt attest vid representation 3 Ingen avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 3 Ingen avvikelse 

Rätt kontering 4 Ingen avvikelse 

 
Analys och slutsatser 
I helhet bedöms hanteringen av ovan kontrollmoment fungera tillfredsställande.  

 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden 
Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingspunkter.   
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Upphandling och inköp  
 

Inledning  
Inför framtagandet av Utbildningsnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var hög för 

att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens styrdokument. 

Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)13 och att kommunen 

tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot allmänheten, samt att kommunen 

bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar förtroende i sina relationer med 

leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens arbete med upphandling och 

inköp genomförts.  

 

Kontrollmoment: Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.  

 

Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden 

och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upphandling vid 

inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om offentlig upphandling 

(LOU)14, lagen om valfrihetssystem (LOV)15, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 

(LUF)16 samt lagen om upphandling av koncessioner.17 Grundläggande principer för offentlig 

upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och 

transparens.  

 

Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 

antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 

överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 

LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 

ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på ramavtalet för 

att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  

 

Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 

upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på vilken 

typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som avgör vilket 

upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.18 

 

Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 

styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 

upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. Enligt 

riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social 

rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 

 

Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt LOU, 

samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen följer 

gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av högre priser 

men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar förtroende gentemot en 

leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har den här uppföljningen av 

varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  

 

                                                           
13 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.  
14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.  
15 Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  
16 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.  
17 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.  
18 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets 

webbplats.  



 § 4 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 - UN-2021/265-1 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 : Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 -UN

 

   

9 

 

Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 

analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr som 

inkommit det gångna året19 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 

eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  

 

Resultat (resultat år 2020 i parentes) 

 
* Förskolan hade 2020 inga upphandlingspliktiga fakturor då stickproven utfördes. 

** Kategorin övrigt består av Sjögrenska gymnasiet, Vuxenutbildningen, Elevhälsan och den Administrativa 

enheten. 

 

Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 9 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. Det 

finns en faktura som uppfyller inte dessa krav på grund av: 

 Det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts.20 

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Följande utvecklingsområde har identifierats:  

 Utbildningsnämndens grundskolverksamhet behöver arbeta för att samtliga inköp och 

upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdokument eller genom 

avtalstrohet.  

 

 

                                                           
19 För att granska ett helt år används som kontrollperioden sep 2020 till augusti 2021 
20 Det finns varken någon dokumentation i ärendehanteringssystem Public 360 eller i Upphandlingsverktyget 

Visma Tendsign. Det finns heller inga avtal i avtalskatalogen. 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-30 

Diarienummer 
UN-2021/274 

   

 

Utbildningsnämnden 

Medel till 1:1 grundskolan 2022 

 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden begär 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS skola 
1:1 (datorer) 2022.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden söker de 5 750 000 kronor som finns avsatta för att möjliggöra en ökad 
datortäthet i grundskolan från kommunstyrelsens pott KS skola 1:1 (datorer) 2022. 
 
 
Bakgrund 
I Mål och budget 2022 avsattes medel under kommunstyrelsens finansförvaltning för ökad 
datortäthet i grundskolan, totalt 5 750 000 kronor. Framtidsvisionen är en dator/surfplatta per 
elev. Förvaltningen ser ett stort behov av fortsatt digitalisering inom grundskolan. 
 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett tillägg på 5 750 000 kronor har gjorts i utbildningsnämndens internbudget för grundskolan 
vid beräkning av elevpeng 2022 då motsvarande summa finns avsatt i KS:s budget 
avseende 1:1 för grundskolan. Utebliven tilldelning från KS:s budget skulle generera ett 
underskott för nämnden motsvarande samma summa.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Akten 
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Tapio Liimatainen   
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X   

 

Förklara oavsett svar. 

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

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

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

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 6 Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén (L) – ersättningsmodell för förskolor - UN-2021/257-2 Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén (L) – ersättningsmodell för förskolor : Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén (L) – ersättningsmodell för förskolor

Sida 1 av 3 

   
 

  

Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-13 

Diarienummer 
UN-2021/257 

Utbildningschef    

 

Utbildningsnämndens sammanträde 

 Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén (L) – 
ersättningsmodell för förskolor 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden avslår Liberalernas ledarmotsinitiativ.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna har lämnat tre ledamotsinitiativ gällande; 
  

1. Att se över kommunens riktlinjer och regler för att säkerställa att de är lätta att förstå 
tolka och tillämpa.  

2. Att se över nuvarande barnomsorgs ersättningsmodell för förskolor och 
familjedaghem för att säkerställa att utförare får full ersättning för utfört arbete  

3. Att införa dag till dag ersättning i det fall nuvarande ersättningsmodell inte kan 
tillämpas utifrån kostnadsersättning för utförd verksamhet 

 

med hänvisning till att det är viktigt att kommunen kan erbjuda barnomsorg utifrån det 
enskilda barnets behov. Det ska finnas ett varierat utbud, förskolor i både kommunal och 
privat regi och även familjedaghem. Som huvudman för barn omsorg är det av särskild vikt 
att säkerställa att regelverket som omgärdar verksamheten är tydligt lättförståeligt och 
rättvist. Aktörerna ska garanteras ersättning utifrån utfört uppdrag och särskilt vikt bör läggas 
vid att enskilda utövare inte drabbas ekonomiskt.  
 
Punkt 1-2 anses av utbildningsnämnden vara tydliga i och med revideringen av 
Resursfördelningsmodell för förskolan vilka antogs i december 2021.  
 
Att införa en dag till dagersättning skulle innebära en avsevärt ökad administration vilket inte 
går i linje med KFs mål om att Knivsta Kommuns verksamhet ska kännetecknas av hög 
kvalitet till rimligt pris. Knivsta kommun väljer att ha ett månatligt avräkningsdatum liksom 
väldigt många andra kommuner vilket är ett vedertaget sätt att reglera barnomsorgspengen.  
 
 
 
Underlag för beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2021-01-13 
Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén (L) – ersättningsmodell för förskolor 
Utbildningsnämndens beslut § 70 2021-09-07 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 
 

 
 

Tapio Liimatainen, 

utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej  

 

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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Initiativärende UN 2021-09-07 

 

Det är viktigt att vi i kommunen kan erbjuda barnomsorg utifrån det enskilda barnets behov. 

Det ska finnas ett varierat utbud, förskolor i både kommunal och privat regi och även 

familjedaghem. Det har tidigare även erbjudits nattis det vill säga barnomsorg för föräldrar 

som arbetar skift eller natt. Dessvärre har nattis försvunnit som ett resultat av 

effektiviseringsbeting och för låga uppräkningar för utbildningsnämndens verksamhet.  Som 

huvudman för barn omsorg är det av särskild vikt att säkerställa att regelverket som omgärdar 

verksamheten är tydligt lättförståeligt och rättvist. Aktörerna ska garanteras ersättning utifrån 

utfört uppdrag och särskilt vikt bör läggas vid att enskilda utövare inte drabbas ekonomiskt. 

För att säkerställa att så sker ger vi förvaltningen i uppdrag: 

 

- Att se över kommunens riktlinjer och regler för att säkerställa att de är lätta att förstå 

tolka och tillämpa. 

 

- Att se över nuvarande barnomsorgs ersättningsmodell för förskolor och 

familjedaghem för att säkerställa att utförare får full ersättning för utfört arbete 

 

- Att införa dag till dag ersättning i det fall nuvarande ersättningsmodell inte kan 

tillämpas utifrån kostnadsersättning för utförd verksamhet. 

 

Anna Koskela-Lundén Liberalerna  

2.e vice ordförande utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 

Ledamotsinitiativ från Anna Koskela-Lundén (L) – ersättningsmodell för förskolor  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden anmäler ledamotsinitiativet och lämnar över det till förvaltningen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet  
Det är viktigt att vi i kommunen kan erbjuda barnomsorg utifrån det enskilda barnets behov. 
Det ska finnas ett varierat utbud, förskolor i både kommunal och privat regi och även 
familjedaghem. Det har tidigare även erbjudits nattis det vill säga barnomsorg för föräldrar 
som arbetar skift eller natt. Dessvärre har nattis försvunnit som ett resultat av 
effektiviseringsbeting och för låga uppräkningar för utbildningsnämndens verksamhet.  Som 
huvudman för barn omsorg är det av särskild vikt att säkerställa att regelverket som 
omgärdar verksamheten är tydligt lättförståeligt och rättvist. Aktörerna ska garanteras 
ersättning utifrån utfört uppdrag och särskilt vikt bör läggas vid att enskilda utövare inte 
drabbas ekonomiskt. För att säkerställa att så sker ger vi förvaltningen i uppdrag: 
 
Att se över kommunens riktlinjer och regler för att säkerställa att de är lätta att förstå tolka 
och tillämpa. 
Att se över nuvarande barnomsorgs ersättningsmodell för förskolor och familjedaghem för att 
säkerställa att utförare får full ersättning för utfört arbete 
Att införa dag till dag ersättning i det fall nuvarande ersättningsmodell inte kan tillämpas 
utifrån kostnadsersättning för utförd verksamhet. 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen  
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1 Bakgrund och uppdrag 

1.1 Bakgrund 
Knivsta kommun bildades 1 januari 2003 och har i dag över 19 000 invånare. 
Kommunen är en av dem som växer snabbast i Sverige. Knivsta kommun är ung 
inte bara till åren utan också om man ser till kommunens invånare; 30 % är barn 
och ungdomar upp till 20 år1. Det ställer stora krav på framför allt skola och 
barnomsorg. 

Knivstas vision som fastställdes av ett enigt kommunfullmäktige i mars 2013 
lyder: 

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och 
levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm–Uppsala – skapar 
attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en 
föregångskommun för det hållbara samhället.” 

Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till uppemot 25 000 invånare år 
2025 och att en ökande del av befolkningen arbetar i Knivsta. Viktigt är också att 
Knivsta ska utvecklas till en föregångskommun för det hållbara samhället. 

I visionen sammanfattas Knivstas identitet i följande punkter: 

• En del av tillväxtregionen Stockholm–Uppsala
• En kommun öppen för förändringar
• En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
• En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
• En växande kommun med 20 000–25 000 invånare
• Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
• En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Utifrån Knivstas vision finns ett behov av att göra en analys och bedömning av 
den framtida utvecklingen av gymnasieskolan i kommunen. 

1.2 Uppdraget 
Gruppen har fått uppdraget att analysera och bedöma Knivsta kommuns 
möjligheter att utifrån Vision 2025 utveckla kommunens egen 
gymnasieverksamhet till att även omfatta olika studieförberedande program. 

Utredningen ska särskilt undersöka: 

• Hur skall ett programutbud se ut i en kommun med närmare 25 000
innevånare?

1 Källa: SCB 
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• Hur kommer det framtida elevunderlaget att se ut?
• Hur skall lokalförsörjningen för gymnasieverksamheten se ut de närmaste

åren?
• Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

I uppdraget ingår även att belysa följande: 

• Vilka utvecklingstendenser och eventuella förändringar i omvärldsfaktorer
styr och påverkar gymnasieverksamheten?

• Vilket intresse finns för att studera inom kommunen hos kommunens
elever?

• På vilka grunder fattar eleverna beslut om gymnasieskola? Vad är viktiga
faktorer?

• Vilken konkurrenssituation råder inom upptagningsområdet?

1.3 Metod och genomförande 
Inom ramen för uppdraget har vi genomfört en enkät med elever från årskurs åtta 
och nio samt djupintervjuer med elever i gymnasieskolans årskurs ett. Vidare har 
analys gjorts av sökmönster och av statistik över elevernas programval. 
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2 Befolkningsprognos, sökmönster 

2.1 Befolkningsprognos 
I en tidigare rådgivningsrapport 2015 utförd av PwC redovisades följande 
befolkningsprognos: 

Enligt prognosen skulle antalet Knivsta-ungdomar i gymnasieåldern komma att 
öka från  512 år 2017 till totalt 910 personer år 2025, det vill säga med cirka 400 
personer.  

Motsvarande prognos idag för 2021–2030 visar följande2: 

2021 är antalet ungdomar i Knivsta i åldersspannet 16–18 år 890 och beräkningen 
2015 var 859, en något större ökning med andra ord. 

2 Diagrammet är baserat på siffror från SKR som in sin tur är framtagna av SBC. 
SBC: ” Folkmängden per månad efter region, ålder och månad”, 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkM 
anad/ hämtad 2022-01-27 

890 904 894 897 905 920 926 927 932 938
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En eventuell framtida utveckling av gymnasieskolan i Knivsta kan påverkas av 
befolkningsutvecklingen i Uppsala. I PwC:s undersökning 2015 gjordes en 
bedömning av befolkningsutvecklingen i Uppsala kommun. Man redovisade 
följande: 

PwC bedömer att åldersgruppen 16–18 år i Uppsala kommun 2020 skulle ligga på 
6869 individer. 

Nedan visas prognos publicerad 2021 över befolkningsutvecklingen i Uppsala 
kommun.3 

Diagrammet visar på en högre siffra för 2020, 7396 individer. Skillnaden är 527 
personer. Ökningen är påtagligt större än den beräkning som PwC gjorde 2015. 

2.2 Inskrivningsgrad 
Enligt befolkningsprognosen på sidan 5 fanns det år 2021 890 ungdomar i ålder 
16–18 år folkbokförda i Knivsta kommun. För att kunna se inskrivningsgraden på 
gymnasiet behövs även ungdomar i åldern 19 år räknas med. Den 15/11 2021 

3

https://www.uppsala.se/contentassets/126d6af08f5c45febb3c6292fb1c0271/
befolkningsprognos_u ppsala-kommun_2021.pdf. Hämtad 20211228 
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fanns 936 aktiva gymnasieelever folkbokförda i Knivsta.4 5 Vid samma tidpunkt 
fanns 1154 ungdomar födda 2002–2005 folkbokförda i Knivsta kommun. 

Elevstatistik för gymnasiet, 2021-11-15 

placering totalt 
varav ej folkbokförd i 

Knivsta 

varav elever 
folkbokförda i 

Knivsta 

Extern gymnasieskola 888 0 888 

Gymnasiesärskola 7 0 7 

Sjögrenska gymnasiet 106 65 41 

totalt 1001 65 936 

Inskrivningsgraden bland elever folkbokförda i Knivsta kommun födda 2002–
2005 ligger på knappa 83 %. 

2.3 Sökmönster 

2.3.1 Grundskolan 
I Knivsta kommun väljer ett antal grundskoleelever att studera på en friskola eller 
i annan kommun. PwC presenterade följande underlag 2015:  

Valet mellan grundskolor hösten 2021 såg ut följande sätt: 

4 Av dessa var 23 elever födda tidigare än 2002. 

5 Uppgifterna är hämtade från IST administration. 
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Andelen elever i kommunal skola eller i friskola i annan kommun är betydligt 
större i åk 7–9 jämfört med i lägre årskurser. Det mönstret har inte ändrat sig från 
undersökningen 2015. 

Jämfört med PwC:s undersökning 2015 har andelen elever som inte väljer en 
kommunal skola i Knivsta gått från 8 % 2015 till 20 % 2021. Tabellerna är svåra 
att jämföra, eftersom PwC lagt ihop fristående och elever i externa skolor. 
Ökningen är dock tydlig. 

2.3.2 Gymnasieval 
I tabellen nedan har eleverna grupperats in efter de som väljer att studera vid en 
fristående gymnasieskola, vid en kommunal gymnasieskola i en annan kommun 
än i Knivsta eller Uppsala, vid Sjögrenska gymnasiet eller vid en av Uppsala 
kommuns kommunala gymnasieskolor. De mörkgröna staplarna visar valet för 
läsåret 2014/2015 och de ljusgröna staplarna beskriver valet läsåret 2021/2022. 
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Storleksordningen mellan de fyra alternativen är densamma 2014/2015 och 
2021/2022; Man väljer i första hand kommunala skolor i Uppsala, därefter 
fristående, sedan Sjögrenska gymnasiet och till slut gymnasieskolor i andra 
kommuner än i Uppsala eller i Knivsta. Har då den procentuella fördelningen 
ändrats? 

Gymnasieskolval, procentuell fördelning 

läsår fristående 
i annan 

kommun 
Sjögrenska 
gymnasiet 

Uppsala 
kommun 

2014/2015 125 23% 14 3% 28 5% 365 69% 

2021/2022 318 34% 37 4% 45 5% 532 57% 

Valet att gå på ett kommunalt gymnasium i en annan kommun eller att gå på 
Sjögrenska gymnasiet ligger på samma nivå 2015 och 2021. Förändringen är att 
2021 väljer fler elever fristående gymnasier jämfört med de kommunala 
gymnasieskolorna i Uppsala. 

När det gäller fördelning av elever mellan olika program så visar en jämförelse 
mellan vt 2015 och ht 2021: 

program vt 2015 
antal 
elever 

andel av 
eleverna 

ht 2021 
antal 
elever 

andel av 
eleverna 

Samhällsvetenskapsprogrammet 109 20,49% 200 21,37% 

Naturvetenskapsprogrammet 77 14,47% 154 16,45% 

Ekonomi 52 9,77% 113 12,07% 

Teknikprogrammet 46 8,65% 94 10,04% 

IM 42 7,89% 77 8,23% 

Handels- och administrationsprogrammet 9 1,69% 44 4,70% 

Estetiska 38 7,14% 41 4,38% 

Naturbruk 12 2,26% 38 4,06% 

El- och energi 22 4,14% 35 3,74% 

Fordon och transport 12 2,26% 35 3,74% 

Bygg och anläggning 13 2,44% 18 1,92% 

Hantverksprogrammet 8 1,50% 16 1,71% 

Humanistiska programmet 8 1,50% 11 1,18% 

IB 9 1,69% 10 1,07% 

Barn- och fritidsprogrammet 1 0,19% 9 0,96% 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 7 1,32% 9 0,96% 

Vård- och omsorgsprogrammet 11 2,07% 9 0,96% 
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VVS- och fastighetsprogrammet 0 0,00% 5 0,53% 

Gysär 0 0,00% 4 0,43% 

Fordon och transport, lärling 0 0,00% 3 0,32% 

Barn- och fritidsprogrammet, lärling 0 0,00% 2 0,21% 

Flygteknikutbildningen 0 0,00% 2 0,21% 

Flygteknikutbildningen, lärling 0 0,00% 2 0,21% 

Hotell- och turismprogrammet 9 1,69% 2 0,21% 

Industritekniska programmet 2 0,38% 1 0,11% 

VVS- och fastighetsprogrammet, lärling 0 0,00% 1 0,11% 

Vård- och omsorgsprogrammet, lärling 0 0,00% 1 0,11% 

räddningstjänst 3 0,56% 0 0,00% 

Sjögrenska 28 5,26% 0 0,00% 

annan kommun (ej Uppsala) 14 2,63% 0 0,00% 

532 100,00% 936 100,00% 

I tabellen ovan har eleverna på Sjögrenska gymnasiet lagts med i respektive 
program i resultatet för ht 2021. 

De tre största programmen har gulmarkerats. Tabellen visar på att det är samma 
program som är de största vt 2015 som ht 2021 liksom att den procentuella 
andelen inte har förändrats mycket. Dock kan vi se att de tre ”stora” programmen 
har blivit något större ht 2021 jämfört med vt 2015. 
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3 Omvärld 

3.1 Utbud i regionen 
Knivsta kommun har ett samverkansavtal med Uppsala kommun som innebär att 
Knivstas elever har rätt till förstahandsantagning även till Uppsala kommuns 
gymnasieskolor samt att Uppsalaelever har rätt att fritt söka till Sjögrenska 
gymnasiet Uppsala kommun sköter även gymnasieantagningen på uppdrag av 
Knivsta kommun. Gymnasiesantagningen och Uppsala kommun samverkar även 
med Enköping, Norrtälje, Älvkarleby, Heby, Tierp och Östhammars kommuner. 
Med utgångspunkt i elevernas val kan kommunala och fristående gymnasieskolor 
i dessa områden betraktas vara den region och marknad som Knivsta vid en 
eventuell utökning av gymnasieskolan kommer verka i. Skälet att exempelvis 
Sigtuna eller andra norrortskommuner i det här avseendet inte bedömts ingå i 
marknaden är att rörligheten till dessa kommuner från Knivsta är väldigt liten och 
vice versa. 

3.1.1 Skolor, program och platser 
Den slutgiltiga antagningen för elever folkbokförda i Knivsta kommun inför 
läsåret 2021/2022 erbjöd 235 studievägar. På många skolor erbjöds 
utbildningsmässigt sett ”breda program” som dessutom inte kräver  speciallokaler, 
till exempel samhällsvetenskapsprogrammet. Även introduktionsprogrammen 
finns på många skolor, medan ”smalare program” som exempelvis 
naturbruksprogrammet erbjöds på ett mer begränsat antal skolor. 
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Gymnasievalet läsåret 2021/2022 

program 
antal skolor där 

programmet 
finns 

antal 
befintliga 

platser 
varav kommunala 

antal fyllda 
platser, 

förstahandsval 

Barn- och fritidsprogrammet 3 56 28 26 

Barn- och fritidsprogrammet, lärling 2 32 12 10 

Bygg och anläggning 3 111 59 65 

Bygg och anläggning, lärling 2 18 0 21 

Ekonomi 11 465 56 328 

El- och energi 3 114 32 87 

Estetiska 5 162 95 125 

Fordon och transport 3 126 60 98 

Fordon och transport, lärling 3 33 45 17 

Handels- och administrationsprogrammet 4 121 79 76 

Handels- och administrationsprogrammet, lärling 3 43 16 9 

Hantverksprogrammet 4 87 0 52 

Hantverksprogrammet, lärling 2 11 2 5 

Hotell- och turismprogrammet 1 2 2 

Hotell- och turismprogrammet, lärling 1 8 8 

Humanistiska programmet 2 31 31 

IB 1 41 41 39 

IM 18 355 ? 158 

Industritekniska programmet 3 42 0 35 

Naturbruk 2 180 120 94 

Naturvetenskapsprogrammet 12 710 547 464 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 1 33 33 21 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling 1 17 17 14 

Samhällsvetenskapsprogrammet 18 732 444 572 

Teknikprogrammet 5 256 61 105 

Teknikprogrammet, fjärde år 2 25 15 20 

VVS- och fastighetsprogrammet 2 29 17 23 

VVS- och fastighetsprogrammet, lärling 2 10 3 9 

Vård- och omsorgsprogrammet 2 72 46 47 

Vård- och omsorgsprogrammet, lärling 2 21 0 10 

övriga 24 24 14 

3967 1893 2007 
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Inför skolvalet 2022/2023 finns 31 skolor att välja mellan inom 
samverkansavtalet; 19 skolor är fristående, 12 kommunala. Det finns 29 olika 
program och dessutom olika inriktningar/studievägar.6 Inför läsåret 2015/16,  
redovisas PwC 29 gymnasieskolor inklusive Sjögrenska gymnasiet. Man skriver i 
rapporten att ”Sammanlagt erbjöd dessa 29 skolor 112 sökbara program. Delas 
utbudet även in per inriktning uppgår möjligheterna till 150 sökbara alternativ.” 
Detta torde vara ett missförstånd. Så många program kan inte ha funnits. Däremot 
kan säkert program med varianter av studievägar ha erbjudit så många alternativ. 

 
6 https://uppsala.dexter-ist.com/Uppsala/Default.asp?page=auth/common/login hämtat 2022-01-14 
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4 Eleverna 

2015 gjordes en undersökning av elevernas syn på en gymnasieskola i Knivsta. 
Undersökningens resultat baserades på workshop med 12 elever från årskurs nio i 
kommunens skolor och en enkät till samtliga Knivstaelever i gymnasieskolans 
årskurs ett. Den enkäten skickades till 197 elever varav 41 svarade. Vi valde att 
komplettera den gamla undersökningen med en ny enkätundersökning. Den 
skickades ut till alla årskurs åtta och nio-elever i kommunens tre högstadieskolor. 
Enkäten besvarades av 333 elever. Telefonintervjuer med en grupp elever i 
gymnasiets årskurs ett kompletterade enkäten. Resultaten och åsikterna som 
framkommit i den nya undersökningen överensstämmer i hög grad med den 
tidigare undersökningen från 2015. 

4.1 Vad baseras valen på? 

4.1.1 Enkät till elever i gymnasiets årskurs 1 2015 samt årskurs 8 
och 9 2022. 

Enkätresultat Knivsta kommuns årskurs 8 och 9, 2022 
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De faktorer som för flertalet betyder mest vid valet till gymnasiet är trivseln på 
skolan, elevens intresse för programmet, möjligheterna till studier och jobb samt 
elevens kunskaper om innehållet i programmet/utbildningen. Det som inte 
påverkat valet alls eller mycket lite är syskons och kompisars val, möjligheter till 
fritidsaktiviteter nära skolan och föräldrars synpunkter. Faktorer som verkar ha 
fått ökad betydelse från tidigare undersökning är avståndet till skolan och var 
skolan ligger där 45 % respektive 58 % i den tidigare undersökningen uppgav att 
det saknade betydelse, medan knappa 20 % nu delar dessa åsikter. 

4.1.2 PwC:s workshop med årskurs nio-elever 2015 och 
telefonintervjuer med elever i gymnasieskolans årskurs 1 

Under workshopen 2015 fokuserades på vad eleverna valt för gymnasieutbildning 
och vad som styrt och påverkat deras val. Eleverna som deltog hade valt olika 
program, både teoretiska och praktiska. Alla elever utom en hade valt utbildningar 
i Uppsala. 

Det som styrt elevernas val är i första hand utbildningens innehåll och att man får 
ut något av  de tre åren. Inför valet hade de flesta varit på studiebesök på olika 
gymnasieskolor men det uppges inte ha påverkat valet i någon större grad. Inte 
heller påverkas valet så mycket av kompisar, syskon eller föräldrar. Eleverna 
uppfattar att de väljer självständigt. 

I telefonintervjuerna 2021 med gymnasieelever i årskurs ett som idag studerar på 
teoretiska program framkom att det som varit viktigast inför skolvalet har varit 
skolans rykte och renommé, samt i vissa fall vilka inriktningar som skolan 
erbjuder. Åsikter från elever som redan går på skolan väger tungt men precis som 
i tidigare undersökning upplevs vänner och familj ha låg påverkan i skolvalet.  
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4.2 Vilket intresse finns för en gymnasieskola i Knivsta? 

4.2.1 Enkät kring intresse för gymnasieskola i Knivsta 

Ungdomarna anser att de största högskoleförberedande programmen bör finnas på 
en framtida gymnasieskola i Knivsta. 

Det är drygt 40 % av de tillfrågade som inte finner det troligt alls att de skulle 
välja en gymnasieskola i Knivsta.  
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Enligt den senaste enkäten skulle rätt profil kunna vara viktig för intresset för en 
framtida gymnasieskola. Det är även något som framkommit under 
djupintervjuerna. 

På frågan kring vilka profiler eleverna kunde se på ett framtida gymnasium 
framkom följande förslag: Fortnite, E-sport, programmering, IT, design, 
sportprofiler som fotboll och handboll, simning, triathlon,paddel och ridning och 
alpinsport, kultur, konst och musik, juridikt, sam beteende, psykologi, 
kriminologi, bioteknik, jakt.  

Dessa förslag kan delas in i fyra större kategorier: 

• digital profil,
• idrottsprofil,
• estetisk profil

och
• kriminologi.

Den större majoriteten gav förslag på olika idrottsinriktningar som profil. 

4.2.2 Workshop med elever årskurs nio 2015 
Synpunkter som kom fram under workshopen angående en eventuellt utbyggd 
gymnasieskola var: 

• Avståndet till Uppsala är ingen fråga.
Uppsala uppfattas enkelt att ta sig till, ingen lång sträcka, tar 10 minuter med
tåget.

• För ett framtida gymnasium i Knivsta måste man göra det intressant och lite
speciellt för ungdomar.
Skatepark, bättre centrum, intressant att vistas i Knivsta så att det både blir kul
att vara här och stanna kvar – idag är det för mycket matbutiker och för mycket
byggande. ”Knivsta är en död håla, händer inget kul.”

• Viktigt med bra lärare.
Skolan måste vara en av de bästa. Visst, om det var en ”vanlig” utbildning
skulle man kunna överväga det, men skolan behöver verkligen sticka ut och
vara bäst – så då kanske man ska fokusera på att ha max fyra inriktningar och
göra det riktigt bra – gärna samarbete med Uppsala universitet. Till viss del
handlar det ändå om att komma bort från det välkända, men avståndet har
ingen betydelse utan utbildningen väger tyngst.

• Om det finns två lika fullgoda alternativ i två städer så vill man ändå gärna
komma ifrån Knivsta.
Eventuella bonusar som man får för att ”stanna” är inte tungan på vågen, utan
det är som en extra bonus till utbildningen man vill ha – en iPad är inte en
tillräcklig anledning för att välja en gymnasieskola.

• Att skolan är ”tried and tested” är också viktigt.
Ingen vill vara den första som provar något nytt. Skolans rykte är viktigt.
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• Övriga åsikter
Inte en matbutik till (kanske i Alsike), ett bättre centrum med mer affärer och
ställen att ”hänga på”, en galleria. Fiber i Knivsta vore bra – ”Knivsta som
hävdar att man är så nära till allt har kass uppkoppling”. Bättre
kollektivtrafikpriser; visst man kanske åker från Knivsta men får även lite
incitament till att åka till Knivsta.



19 (24) 

5 Analys 

I följande kapitel lägger vi samman förutsättningarna som redogjorts för i tidigare 
kapitel för att besvara de frågor som ställts. 

5.1 Framtida programutbud 
PwC:s slutsatser 2015 visade att intresset för en gymnasieskola i Knivsta är 
beroende av innehållet och kvaliteten på verksamheten, profilering och även att 
skolan kan attrahera elever från andra kommuner. I vår undersökning kommer vi 
fram till liknande resultat. Det är viktigt för Knivsta-eleverna att en 
gymnasieskola  attraherar elever från andra kommuner. I djupintervjuer 
framkommer även att ett gott renommé är betydelsefullt. Här kommer frågan om 
samverkansavtal att vara viktig. Även möjligheten att etablera en riksrekryterande 
utbildning är av intresse. 

I PwC:s undersökning framkommer under intervjuerna uppfattningen att det är 
nödvändigt att erbjuda högskoleförberedande program. Detta stärks av årets 
enkätresultat, där de fyra mest önskade programmen är högskoleförberedande.  

PwC skriver 2015 att de program som har tillräckligt stort intresse från eleverna 
och därmed ger ett tillräckligt underlag är Ekonomiprogrammet, 
Samhällsvetenskapliga programmet och Naturvetenskapliga programmet. Samma 
program återkommer i vår undersökning men med tillägget av det Tekniska 
programmet. Knivstaungdomarna ser också en möjlighet till att ha flera 
yrkesprogram i Knivsta. De yrkesprogram som eleverna framför allt lyfter fram 
finns redan på Sjögrenska gymnasiet. 

Vid programpaketering är det även viktigt att kombinera program där 
gymnasiegemensamma ämnen kan samläsas, detta för en kostnadseffektiv 
organisering av verksamheten, påpekar PwC 2015. Detta gäller fortfarande idag. 

5.2 Framtida elevunderlag 
Befolkningsprognosen visar att antalet ungdomar i gymnasieålder kommer att 
öka. Den stora ökningen har redan skett under 2010-talet – till och med större än 
den ökning PwC angav 2015. Enligt nuvarande prognoser ligger ökningen på en 
liten men stabil nivå. 
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5.2.1 Påverka elevunderlaget genom att begränsa/utveckla 
samverkansavtal 

Kommunens möjlighet att utveckla gymnasieskolan beror inte bara på 
befolkningsprognosen utan även i hög grad på möjligheterna och förmågan att få 
Knivstaeleverna att välja att studera i Knivsta. Därutöver finns möjligheten att 
attrahera elever från andra kommuner. Utöver att skapa en attraktiv 
gymnasieskola med ett konkurrenskraftigt programutbud kan detta påverkas 
genom samverkansavtal. 

Enligt lagstiftningen har alla elever rätt att söka till vilket program som helst i hela 
Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller 
andra hand.  

Förstahandsmottagning gäller för elever som söker: 

• program i den egna kommunen
• till annan kommunal skola där programmet eller inriktningen som

söks inte erbjuds i den egna kommunen,
• ett program på friskola
• program i en eller flera kommuner som hemkommun har tecknat ett

avtal med – samverkansavtal
• program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG)

Andrahandsmottagning gäller för elever som söker: 

• program i andra kommuner, där samma program/inriktning erbjuds i
hemkommunen eller via samverkansavtal

Frågan om första- eller andrahandantagning påverkar eleverna genom att 
andrahandsmottagna elever endast erbjuds plats efter det att alla behöriga 
förstahandssökande har antagits. Finns det då inga platser kvar, då blir den 
andrahandsantagne inte antagen oavsett betyg. Vidare begränsar många 
kommuner elevens rätt till inackorderingstillägg vid andrahandsmottagning. 
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Regelverket för första- och andrahandsmottagning kan därmed i någon mån 
användas för att motverka att eleverna väljer ett program och inriktning i en annan 
kommuns gymnasieskola som erbjuds i den egna kommunen genom att 
kommunen avstår från att ingå samverkan om programmet. Å andra sidan kan 
samverkansavtalet utgöra en möjlighet för att ”utöka” det egna elevunderlaget. 
Samverkansavtal kan utformas för att bara gälla ett antal program och inte de som 
kommunen själv erbjuder, vad som ingår eller inte är slutligen en förhandling 
mellan kommunerna som ska ingå avtalet. 

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att Knivsta kommuns möjlighet att avstå 
från att ingå samverkansavtal påverkas av skollagens skrivning kring 
kommunernas ansvar för gymnasieutbildning.7 

Erbjudandet kan inte avse utbildning i fristående skola. 

5.3 Scenarier 
Vi har valt att nedan visa fyra olika scenarier som ligger till grund för våra 
ekonomiska kalkyler. Kostnaden per program är hämtade från Uppsala kommuns 
prislista 2022 och är uppräknad med 1,5 % per år till 2025.  

Program Uppsalas pris 2022 Beräknat pris 2025 
Ekonomiprogrammet (EK) 91 622 95 807 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 98 684 103 192 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SAM) 92 360 96 579 
Teknikprogrammet (TE) 108 898 113 872 
Estetiska programmet (ES), år 1 och 
övriga inriktningar 131 280 137 277 

Våra olika scenarier har olika grunder: scenario 1 är detsamma som PwC hade i 
sin utredning 2015, scenario 2 baseras sig på de av eleverna mest önskade 
programmen, scenario 3 är det billigaste upplägget medan scenario 4 är det 
dyraste alternativet. Vi har i kalkylerna vidare utgått ifrån att det är 500 elever 
som läser de olika programmen, och vi har med undantag för scenario 1 fördelat 
eleverna jämnt över de aktuella programmen. I praktiken kan givetvis antalet 
elever per program skilja programmen emellan. Se kalkylerna för specificering av 
kostnads- och intäktsposter. 

Den ekonomi som kalkylerna redovisar baserar sig på att skolan är fulltalig på 
elever. Under de första åren kommer skolan dock inte vara fulltalig, vilket innebär 
att man i beslutssammanhang måste ta hänsyn till att skolan under de åren ej 
kommer att vara kostnadstäckande med elevpengen. 

7 Skollagen: 15 kap, 30 § 
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Kostnadsomfånget (lokalkostnader samt elevpeng) per år i de olika scenarierna 
sträcker sig från 65,9 mkr till 75,8 mkr, där scenario 2 kostar 68 mkr. 

Scenario 1, samma program och andelar som 
utredning 2015 

Ekonomisk kalkyl gymnasieskola nytt utbud 2025, 
scenario 1 

Program Andel Antal Antal elever 500 
EK 19% 95 Hyreskostnad per m2 2 800 kr 
SAM 53% 265 Antal m2 (12m2 per elev) 6 000 
NA 28% 140 Hyreskostnad ny skola 16 800 000 kr 

500 Programintäkt nytt utbud 49 141 917 kr 
Genomsnittlig ersättning per elev 98 284 kr 
Hyreskostnad per elev (om 500 elever) 33 600 kr 
Återstår per elev till undervisning, 
läromedel, måltider, elevhälsa och 
övrigt 64 684 kr 

I scenario 1 utgår vi ifrån samma fördelning som PwC lyfte fram i sin utredning 
2015. 

Scenario 2, program utifrån elevernas fyra högst 
önskade 

Ekonomisk kalkyl gymnasieskola nytt utbud 2025, 
scenario 2 

Program Andel Antal Antal elever 500 
NA 25% 125 Hyreskostnad per m2 2 800 kr 
TE 25% 125 Antal m2 (12m2 per elev) 6 000 
EK 25% 125 Hyreskostnad ny skola 16 800 000 kr 
SAM 25% 125 Programintäkt nytt utbud 51 181 251 kr 

500 Genomsnittlig ersättning per elev 102 363 kr 
Hyreskostnad per elev (om 500 elever) 33 600 kr 
Återstår per elev till undervisning, 
läromedel, måltider, elevhälsa och 
övrigt 68 763 kr 

Scenario 2 visar på den ekonomiska kalkylen i det fall då programutbudet baserar 
sig på de fyra största program utifrån den enkät som årskurs 8 och 9 har besvarat. 

Scenario 3, Billigaste 
programmen 

Ekonomisk kalkyl gymnasieskola nytt utbud 2025, 
scenario 3 

Program Andel Antal Antal elever 500 
EK 50% 250 Hyreskostnad per m2 2 800 kr 
SAM 50% 250 Antal m2 (12m2 per elev) 6 000 

500 Hyreskostnad ny skola 16 800 000 kr 
Programintäkt nytt utbud 48 096 500 kr 
Genomsnittlig ersättning per elev 96 193 kr 
Hyreskostnad per elev (om 500 elever) 33 600 kr 
Återstår per elev till undervisning, 
läromedel, måltider, elevhälsa och 
övrigt 62 593 kr 

I scenario 3 har vi valt de två billigaste programmen. 
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Scenario 4, Dyraste 
programmen 

Ekonomisk kalkyl gymnasieskola nytt utbud 2025, 
scenario 4 

Program Andel Antal Antal elever 500 
NA 33% 167 Hyreskostnad per m2 2 800 kr 
TE 33% 167 Antal m2 (12m2 per elev) 6 000 
ES 33% 167 Hyreskostnad ny skola 16 800 000 kr 

500 Programintäkt nytt utbud 58 997 721 kr 
Genomsnittlig ersättning per elev 117 995 kr 
Hyreskostnad per elev (om 500 elever) 33 600 kr 
Återstår per elev till undervisning, 
läromedel, måltider, elevhälsa och 
övrigt 84 395 kr 

I scenario 4 har vi valt de tre dyraste programmen. 

5.3.1 Samspel mellan utbildning och näringsliv 
PwC konstaterar i sin rapport att resultatet från enkät och workshop visar att 
eleverna ofta attraheras av en speciell inriktning eller att skolan har en etablerad, 
genomtänkt och tydlig profil. Av den enkät som vi har genomfört framgår att en 
vanligt förekommande önskan om profilinriktning är idrottsrelaterad, även om ett 
antal även önskar en estetisk profil. Andra exempel som lämnades berör 
bioteknik, design och IT. 

Under de intervjuer som PwC genomförde lyftes vikten av att försöka ta hänsyn 
till och använda omvärldsfaktorer såsom exempelvis närheten till Arlanda, 
hållbarhet och miljö i ett eventuellt framtida programutbud. Vi tror att det är 
faktorer som fortfarande är aktuella. 

Flera av de intervjuade 2015 uppfattar att en centralt belägen gymnasieskola 
påtagligt kan bidra till att skapa liv i stadsbilden och förstärka upplevelsen av 
Knivsta som en kommun att både verka och bo i. En attraktiv kommun fordrar 
därför enligt flera intervjuade en gymnasieskola. Även detta torde vara aktuellt 
idag, 2022. 
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6 Slutsatser 

Befolkningsutvecklingen i Knivsta kommun kommer enligt tillgängliga prognoser 
innebära att antalet ungdomar i åldern 16–18 år kommer att öka men i moderat 
takt. 

De populäraste programvalen för de nuvarande Knivstaeleverna är fortfarande 
samhällsvetenskap-, naturvetenskap- och ekonomiprogrammen med en 
komplettering av teknikprogrammet. Dessa program väljs av över hälften av 
eleverna, och trenden är snarare att fler elever väljer dessa program än färre. En 
framtida gymnasieskola förutsätter ett utbud av dessa program för att skapa ett 
tillräckligt elevunderlag. 

Viktigaste faktorerna för eleverna vid valet till gymnasieskolan fortsätter att vara 
trivseln på skolan, elevens intresse för programmet och möjligheterna till vidare 
studier och jobb efter utbildningen. För att eleverna ska välja att gå i en 
gymnasieskola i Knivsta ska skolan ha en intressant profil. Även skolans rykte är 
av vikt.  

Faktorer som har betydelse för ställningstagande om en utveckling av 
gymnasieskolan i Knivsta är således: 

• En framtida skola förutsätter ett programutbud bestående av ”de stora”
högskoleförberedande programmen

• Elevernas benägenhet att välja en skola i Knivsta är för närvarande liten.
• För att attrahera framtida elever krävs en skola med bra rykte, bra lärare,

bra lokaler och något ”som sticker ut” och skiljer skolan från mängden.
• Profilering och att bygga skolans varumärke blir viktigt för att attrahera

både Knivstaelever och elever från omkringliggande kommuner.
• Det teoretiska elevunderlaget måste vara tillräckligt för en gymnasieskola.

Slutligen är utredningsgruppens bedömning att man bör ta tillvara de synergier 
som skulle uppstå mellan en ny kommunal gymnasieskola med teoretiska program 
och den befintliga gymnasieskolan som har yrkesprogram och 
introduktionsprogram. Om den nya skolan är i kommunal regi föreslås att 
Sjögrenska gymnasiet sammanslås med den nya verksamheten.  
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1. Bakgrund och uppdrag

1.1. Bakgrund
Knivsta kommun bildades 1 januari 2003 och har i dag över 15 000 invånare. Kommunen är
en av dem som växer snabbast i Sverige. Knivsta kommun är ung inte bara till åren utan
också om man ser till kommunens invånare; en tredjedel är barn och ungdomar. Det ställer
stora krav på framför allt skola och barnomsorg.

Knivstas vision som fastställdes av ett enigt kommunfullmäktige i mars 2013 lyder:

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande
landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för
boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara
samhället.”

Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till uppemot 25 000 invånare år 2025 och
att en ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta. Viktigt är också att Knivsta ska
utvecklas till en föregångskommun för det hållbara samhället.

I visionen sammanfattas Knivstas identitet i följande punkter:

 En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
 En kommun öppen för förändringar
 En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
 En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
 En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
 Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
 En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Utifrån Knivstas vision finns ett behov av att göra en analys och bedömning av den framtida

utvecklingen av gymnasieskolan i kommunen.

1.2. Uppdraget
PwC har fått uppdraget att analysera och bedöma Knivsta kommuns möjligheter att utifrån

Vision 2025 utveckla kommunens egen gymnasieverksamhet till att även omfatta olika

studieförberedande program.

Utredningen ska särskilt undersöka;

 Hur skall ett programutbud se ut i en kommun med närmare 25 000 innevånare?

 Hur kommer det framtida elevunderlaget att se ut?

 Hur kan samspelet mellan utbildning och näringsliv i kommunen utvecklas om fler

elever erbjuds möjlighet att studera i hemkommunen, där även vissa

studieförberedande program ingår i utbudet?

 Hur skall lokalförsörjningen för gymnasieverksamheten se ut de närmaste åren?

 Ekonomiska konsekvenser

I uppdraget ingår även att belysa följande;
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 Utvecklingstendenser och eventuella förändringar i omvärldsfaktorer som styr och

påverkar gymnasieverksamheten

 Vilket intresse finns för att studera inom kommunen hos kommunens elever?

 På vilka grunder fattar eleverna beslut om gymnasieskola? Vad är viktiga faktorer?

 Vilken konkurrenssituation råder inom upptagningsområdet?

1.3. Metod och genomförande
Inom ramen för uppdraget har vi genomfört intervjuer med representanter från kommun-

och förvaltningsledning på både politisk- och tjänstemannanivå, workshop med elever från

årskurs nio samt en enkät till elever i gymnasieskolans årskurs ett. Vidare har analys gjorts av

sökmönster och statistik över elevernas programval.

Intervjuer har genomförts med;

 Ordförande i utbildningsnämnden

 Kommunchef

 Utbildningschef

 Lokalförsörjningschef

 Rektor Sjögrenska

 Studie- och yrkesvägledare

Material och uppgifter har förtjänstfullt levererats från strateg på utbildningskontoret, vilken

även har bistått med koordinering av möten och intervjuer. Ett uppstartsmöte och ett

avstämningsmöte har genomförts med beställaren och av denne utsedda.
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2. Befolkningsprognos, sökmönster

2.1. Befolkningsprognos
Senast gällande befolkningsprognos (uppdaterad våren 2015) visar att antalet ungdomar i

åldersgruppen 16-18 år kommer att öka med totalt 398 personer under perioden 2014 till

2025.

Sammantaget innebär det att antalet ungdomar i gymnasiesålder kommer att öka från

nuvarande 512 till totalt 910 personer år 2025, d v s med ca 400 personer.

En eventuell framtida utveckling av gymnasieskolan i Knivsta kan påverkas av

befolkningsutvecklingen i Uppsala, nedan visas prognos över utvecklingen i Uppsala

kommun.
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Åldergruppen beräknas vara relativt konstant fram till omkring år 2018 då en ökning sker.

Jämfört med läget år 2014 beräknas antalet 16-18 åringar år 2025 ha ökat med 1 738

personer.

2.2. Inskrivningsgrad
Enligt befolkningsprognosen fanns det år 2014, 512 ungdomar i ålder 16-18 år folkbokförda i

Knivsta kommun. Enligt elevstatistiken fanns det 15 april 2015, 532 elever inskrivna vid en

gymnasieskola.

Elevstatistik gymnasiet 15 april 2015

Placering Totalt Varav ej folkbokförda i

Knivsta

Varav Knivstaelever

Extern gymnasieskola 500 2 498

Gymnasiesär 6 6

Sjögrenska 78 50 28

Totalt 584 52 532

Antal enligt bef.prog. 512

Inskrivningsgrad 104 %

En inskrivningsgrad som överstiger 100 procent är vanligt i det fall målgruppen beräknas på

åldersgruppen 16-18 år. Skälet är bl.a. att ett antal elever går om, byter program, först deltar i

ett introduktionsprogram och därmed inte lämnar gymnasieskolan förrän vid 19 års ålder.
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2.3. Sökmönster
2.3.1. Grundskolan
I Knivsta kommun väljer ett antal grundskoleelever att studera på en friskola eller i annan

kommun.

Antal och andel

(inom parentes)

elever i friskola eller

annan kommun 2013

Antal och andel elever i

friskola eller annan

kommun 2014

Antal och andel elever i

friskola eller annan

kommun 2015

F-klass 7 elever (2 %) 4 elever (1 %) 2 elever (1 %)

Åk 1-3 19 elever (2 %) 18 elever (2 %) 10 elever (1 %)

Åk 4-6 45 elever (6 %) 56 elever (7 %) 47 elever (6 %)

Åk 7-9 112 elever (20 %) 127 elever (21 %) 146 elever (22 %)

Totalt 183 elever 205 elever 205 elever (8 %)

Av det totala antalet grundskoleelever väljer sammanlagt ca åtta procent en friskola eller till

en skola i en annan kommun. Andelen elever i friskola eller i annan kommun är betydligt

större i åk 7-9 jämfört med lägre årskurser.

2.3.2. Gymnasieval läsåren 2012/13, 2013/14 och 2014/15
I figuren nedan har eleverna grupperats in efter de som väljer att studera vid någon av

Uppsala kommuns kommunala gymnasieskolor, fristående gymnasieskolor i Uppsala,

Sjögrenska eller gymnasieskola i annan kommun.

Den demografiska utvecklingen har medfört att antalet elever totalt sett minskat under

perioden och minskningen har fördelats förhållandevis jämt mellan huvudmännen.
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Andelen elever i fristående skolor har ökat något samtidigt som andelen elever som väljer

Uppsala kommuns kommunala skolor har minskat något.

De senaste tre åren har eleverna fördelats mellan program enligt nedan. Val till annan

kommun redovisas inte per program utan som grupp, detsamma gäller elever som valt

Sjögrenska gymnasieskolan. Programvalet avseende 2013 har delvis översatts från gamla

programstrukturen vilket medfört viss godtycklighet.

Program Vt 2013

Antal

elever

Andel av

eleverna

2013

Vt

2014

Antal

elever

Andel av

eleverna

2014

Vt

2015

Antal

elever

Andel av

eleverna

2015

Samhällsvetenskaplig 171 28 % 118 20 % 109 20 %

Naturvetenskaplig 87 14 % 82 14 % 77 14 %

Ekonomi 36 6 % 57 10 % 52 10 %

Teknik 22 4 % 44 8 % 46 9 %

Estetiska 43 7 % 47 8 % 38 7 %

Sjögrenska 47 8 % 48 8 % 28 5 %

Språkintroduktion 11 2 % 14 2 % 24 5 %

El- och energi 36 6 % 28 5 % 22 4 %

I annan kommun (ej Uppsala) 23 4 % 16 3 % 14 3 %

Bygg- och anläggning 19 3 % 15 3 % 13 2 %

Fordon och transport 15 2 % 11 2 % 12 2 %

Naturbruk 18 3 % 11 2 % 12 2 %

Individuellt alternativ 1 0 % 1 0 % 11 2 %

Vård och omsorg 7 1 % 7 1 % 11 2 %

Handel och administration 17 3 % 12 2 % 9 2 %

Hotell och turism 9 1 % 11 2 % 9 2 %

International Baccalaureate 5 1 % 7 1 % 9 2 %
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Program Vt 2013

Antal

elever

Andel av

eleverna

2013

Vt

2014

Antal

elever

Andel av

eleverna

2014

Vt

2015

Antal

elever

Andel av

eleverna

2015

Humanistiska 4 1 % 8 1 % 8 2 %

Hantverk 12 2 % 9 2 % 8 2 %

Restaurang och livsmedel 10 2 % 7 1 % 7 1 %

Program inriktat individuellt

alternativ

2 0 % 2 0 % 3 1 %

Räddningstjänst 6 1 % 7 1 % 3 1 %

Preparand 0 0 % 3 1 % 2 0 %

Yrkesintroduktion 4 1 % 4 1 % 2 0 %

Industritekniska 2 0 % 2 0 % 2 0 %

Barn - och fritid 5 1 % 5 1 % 1 0 %

VVS och fastighet 2 0 % 3 1 % 0 0 %

Totalsumma 614 100 % 579 100 % 532 100 %

Det mest populära programmet är samhällsvetenskapsprogrammet, därefter följer

naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. Intresset för teknikprogrammet har

ökat sedan 2013. Estetiska programmet ligger i nivå med teknikprogrammet men

underliggande data visar att spridningen mellan inriktningarna och därmed elevernas

intresse är stort. Övriga program har relativt få inskrivna vilket antyder att intresset för

programmen är begränsat.

2.3.3. Preliminära gymnasieval läsåret 2015/16
Den preliminära antagningen till gymnasieskolan för läsåret 2015/16 visar följande

sökmönster över elevernas förstahandsval.

Program Antal Andel av

eleverna

Samhällsvetenskaplig 52 24,6 %

Naturvetenskaplig 38 18,0 %

Ekonomi 26 12,3 %

I annan kommun (ej Uppsala) 13 6,2 %

Estetiska 11 5,2 %

Teknik 9 4,3 %

El- och energi 7 3,3 %

Humanistiska 7 3,3 %

Sjögrenska 7 3,3 %

Fordon och transport 6 2,8 %

Restaurang och livsmedel 5 2,4 %

VVS och fastighet 5 2,4 %
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Program Antal Andel av

eleverna

Handel och administration 4 1,9 %

Hotell och turism 4 1,9 %

Internationell Baccaurate 4 1,9 %

Bygg- och anläggning 2 0,9 %

Hantverk 2 0,9 %

Naturbruk 2 0,9 %

Räddningstjänst 2 0,9 %

Vård och omsorg 2 0,9 %

Barn - och fritid 1 0,5 %

Industritekniska 1 0,5 %

Individuellt alternativ 1 0,5 %

Totalt 211 100 %

Mönsteret över populära programval förfaller hålla i sig. Samhällsvetenskapligt,

naturvetenskapligt och ekonomiprogrammen har nära 55 procent av de sökande.
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3. Omvärld

3.1. Utbud i regionen
Knivsta kommun har ett samverkansavtal med Uppsala kommun som innebär att Knivstas

elever har rätt till förstahandsantagning även till Uppsala kommuns gymnasieskolor samt att

Uppsalaelever har rätt att fritt söka till Sjögrenska. Uppsala kommun sköter även

gymnasieantagningen på uppdrag av Knivsta kommun. Gymnasiesantagningen och Uppsala

kommun samverkar även med Heby, Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Med

utgångspunkt i elevernas val kan kommunala och fristående gymnasieskolor i dessa områden

betraktas vara den region och marknad som Knivsta vid en eventuell utökning av

gymnasieskolan kommer verka i. Skälet att exempelvis Sigtuna eller andra

norrortskommuner i det här avseendet inte bedömts ingå i marknaden är att rörligheten till

dessa kommuner från Knivsta är väldigt liten och vice versa.

3.1.1. Skolor, program och platser
I regionen, samverkansområdet, fanns inför läsåret 2015/16, 29 gymnasieskolor inklusive

Sjögrenska. Sammanlagt erbjöd dessa 29 skolor 112 sökbara program. Delas utbudet även in

per inriktning uppgår möjligheterna till 150 sökbara alternativ.

Program Antal/ Utbud

Barn- och fritidsprogrammet 5

Bygg- och anläggningsprogrammet 4

Ekonomiprogrammet 9

El- och energiprogrammet 6

Estetiska programmet 6

Flygteknik, riksrekryterande, lärling 1

Fordons- och transportprogrammet 7

Handels- och administrationsprogrammet 6

Hantverksprogrammet 6

Hotell- och turismprogrammet 3

Humanistiska programmet 3

Industritekniska programmet 4

International Baccalaureate 1

Naturbruksprogrammet 2

Naturvetenskapsprogrammet 15

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 4

Samhällsvetenskapsprogrammet 15

Teknikprogrammet 5

VVS- och fastighetsprogrammet 4

Vård- och omsorgsprogrammet 6

Totalsumma 112
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På många skolor erbjuds utbildningsmässigt sett ”breda program” som dessutom inte kräver

speciallokaler, t ex samhällsvetenskapsprogrammet, medan ”smalare program” som

exempelvis naturbruksprogrammet erbjuds på ett mer begränsat antal skolor.

Den preliminära antagningen visar ett annonserat utbud om 4 188 platser, varav 2 558 är

fyllda. Det innebär att det i nuläget finns ett platsöverskott om 1 630 platser i regionen.

Antal antagna Lediga platser Totalt antal

platser

Barn- och fritidsprogrammet 25 53 78

Bygg- och anläggningsprogrammet 71 106 177

Ekonomiprogrammet 335 133 468

El- och energiprogrammet 101 81 182

Estetiska programmet 120 166 286

Flygteknik, riksrekryterande 19 9 28

Fordons- och transportprogrammet 82 77 159

Handels-och administrationsprogrammet 71 39 110

Hantverksprogrammet 51 41 92

Hotell-och turismprogrammet 35 24 59

Humanistiska programmet 47 37 84

Industritekniska programmet 26 46 72

International Baccalaureate 59 31 90

Naturbruksprogrammet 92 86 178

Naturvetenskapsprogrammet 552 229 781

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 36 42 78

Samhällsvetenskapsprogrammet 595 206 801

Teknikprogrammet 138 116 254

VVS- och fastighetsprogrammet 26 32 58

Vård- och omsorgsprogrammet 77 76 153

Totalt 2 558 1 630 4 188

En reservation måste göras avseende det faktum att skolorna har möjligheten att ändra

antalet erbjudna platser under sökperioden vilket kan få ett program att framstå som mer

”attraktivt” än det är. Vidare så avser statistiken preliminärt antagna vilket innebär att

ytterligare ett antal elever kan tillkomma.

Av de 150 sökbara studievägarna har endast arton fyllt sina platser. Av dessa arton utgör fem

lärlingsutbildningar med mindre än fem platser per sökväg, dessa utbildningar ges av

Bolandgymnasiet. Utöver lärlingsutbildningarna på Bolandsgymnasiet har tolv

studieförberedande program och ett yrkesprogram därmed preliminärt fyllt sina platser, av

dessa hade sex av studievägarna fler förstahandssökande än platser. Programmen är Handel-

och administration, Ekonomi, Humanistiska, Naturvetenskaplig och Samhällsvetenskaplig.
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Utbildningarna ges av Celsiusskolan, JENSEN gymnasium, Thorens business School,

Katedralskolan, Lundellska skolan och Rosendals gymnasium.

3.2. Övrigt
Uppsala kommuns utbildningsnämnd fattade den 22 april 2015 beslut om en

omstrukturering av gymnasieskolan i kommunen. Bakgrunden till beslutet beskrivs vara att

den kommunala gymnasieskolan under flera år redovisat stora ekonomiska underskott och

att prognosen visade fortsatt stora underskott om inga åtgärder vidtas. Orsakerna till det

ekonomiska underskottet beskrivs bero på minskande elevunderlag, höga lokalkostnader

kombinerat med ineffektivt utnyttjande av lokaler, många utbildningar och olika inriktningar

med få elever. Beslutet medför att program och inriktningar tas bort, skolor stänger och

program flyttas och sänkta ersättningar till vissa program.

3.3. Samverkan med näringslivet
Enligt informationen på kommunens hemsida finns en stor diversitet av företag med flera

olika inriktningar i kommunen. Genom läget i Arlandaregionen, med 7 minuter till Arlanda,

9 minuter till Uppsala och 30 minuter till Stockholm ligger Knivsta mitt i Sveriges största

arbetsmarknadsregion.

Närheten till ett flertal universitet och högskolor medför att tillgången på kvalificerad

arbetskraft är god.

Knivsta kommun har en mycket låg andel arbetslösa. De flesta är sysselsatta inom

tjänstesektorns olika delar. Även jordbruk, byggindustri, energi och handel är näringsgrenar

med många sysselsatta. Utbildningsnivån är hög, liksom medelinkomsten.

AR Knivsta Företagspark, ett av kommunens viktigaste arbetsområden, är i stark tillväxt. I

dag finns här omkring 50 företag inom varierande områden såsom medicin, IT/data,

tillverkning och lager samt konsult- och tjänsteföretag.

En sökning i företagsregistret visar att flertalet företag i kommunen är fåmansföretag med en

till fyra personer anställda, det finns inte några företag med fler än 100 anställda, se tabell

nedan.

Antal anställda Antal företag

1-4 688

5-9 55

10-19 21

20-49 7

50-99 4

100 - 0

Av intervjuerna framkommer att kompetensförsörjningen till de företag som är etablerade i

kommunen inte uppfattas vara något problem, problemet är snarare brist på bostäder. Vi

uppfattar inte heller att det i de kontakter som idag finns mellan kommunen och näringslivet

pågår några diskussioner om en framtida gymnasieskola i Knivsta.
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4. Eleverna

För att undersöka elevernas syn på en gymnasieskola i Knivsta har vi genomfört en workshop

med tolv elever från årskurs nio i kommunens skolor. Därutöver har en enkät skickats till

samtliga Knivstaelever i gymnasieskolans årskurs ett. Enkäten skickades till 197 elever, varav

41 har svarat. Det innebär en svarsfrekvens på 21 procent, vilket tyvärr måste betraktas som

lågt, trots att en påminnelse skickades. Enkätsvaren som inkommit överensstämmer dock väl

med de synpunkter som framfördes under workshopen vilket kan ses som en indikation på

tillförlitligheten i enkätundersökningen.

4.1. Vad baseras valen på?
4.1.1. Workshop med årskurs nio-elever
Under workshopen fokuserades på vad eleverna valt för gymnasieutbildning och vad som

styrt och påverkat deras val. Eleverna som deltog hade valt olika program, både teoretiska

och praktiska. Alla elever utom en hade valt utbildningar i Uppsala.

Det som styrt elevernas val är i första hand utbildningens innehåll och att man får ut något av

de tre åren. Inför valet hade de flesta varit på studiebesök på olika gymnasieskolor men det

uppges inte ha påverkat valet i någon större grad. Inte heller påverkas valet så mycket av

kompisar, syskon eller föräldrar. Eleverna uppfattar att de väljer självständigt.

4.1.2. Enkät till elever i gymnasiets årskurs 1
Av de 41 elever som svarat på enkäten går 39 på gymnasieskolor i Uppsala, en i Stockholm

och en på annan ort. Flertalet, 37 elever, kom in på förstahandsvalet.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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kompisars val
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möjligheter till jobb efter utbildningen
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1=ingen betydelse + 2 3 4 + 5= stor betydelse
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De faktorer som för flertalet betyder mest vid valet till gymnasiet är trivseln på skolan,

elevens intresse för programmet, möjligheterna till studier och jobb efter utbildningen och

elevens kunskaper om innehållet i programmet/utbildningen. Det som inte påverkat valet

alls eller mycket lite är syskons och kompisars val, möjligheter till fritidsaktiviteter nära

skolan och föräldrars synpunkter.

4.2. Vilket intresse finns för en gymnasieskola i
Knivsta?

4.2.1. Workshop med elever årskurs nio
Synpunkter som kom fram under workshopen angående en eventuellt utbyggd

gymnasieskola var:

- Avståndet till Uppsala är ingen fråga. Uppsala uppfattas enkelt att ta sig till, ingen

lång sträcka, tar 10 minuter med tåget.

- För ett framtida gymnasium i Knivsta måste man göra det intressant och lite speciellt

för ungdomar. Skatepark, bättre centrum, intressant att vistas i Knivsta så att det

både blir kul att vara här och stanna kvar – idag är det för mycket matbutiker och för

mycket byggande. ”Knivsta är en död håla, händer inget kul.”

- Viktigt med bra lärare. Skolan måste vara en av de bästa. Visst, om det var en ”vanlig”

utbildning skulle man kunna överväga det, men skolan behöver verkligen sticka ut

och vara bäst – så då kanske man ska fokusera på att ha max fyra inriktningar och

göra det riktigt bra – gärna samarbete med Uppsala universitet. Till viss del handlar

det ändå om att komma bort från det välkända, men avståndet har ingen betydelse

utan utbildningen väger tyngst.

- Om det finns två lika fullgoda alternativ i två städer så vill man ändå gärna komma

ifrån Knivsta. Eventuella bonusar som man får för att ”stanna” är inte tungan på

vågen, utan det är som en extra bonus till utbildningen man vill ha – en iPad är inte

en tillräcklig anledning för att välja en gymnasieskola.

- Att skolan är ”tried and tested” är också viktigt, ingen vill vara den första som provar

något nytt. Skolans rykte är viktigt.

- Inte en matbutik till (kanske i Alsike), ett bättre centrum med mer affärer och ställen

att ”hänga på”, en galleria. Fiber i Knivsta vore bra – ”Knivsta som hävdar att man är

så nära till allt har kass uppkoppling”. Bättre kollektivtrafikpriser; visst man kanske

åker från Knivsta men får även lite incitament till att åka till Knivsta.
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4.2.2. Enkät till elever i gymnasiets årskurs 1
På frågan i enkäten om eleverna skulle ha valt att gå i Knivsta om motsvarande utbildning

funnits där svarar flertalet ”inte troligt alls”, se figur nedan.

I enkäten frågades efter vad som hade krävts för att eleverna skulle valt Knivsta. Nedan

återges de svar som lämnades.

"Bra rykte och fler val och linjer att välja mellan"

"Väldigt många saker. Jag kände att jag ville iväg från Knivsta för att se nya saker.
Särskilt eftersom Uppsala erbjuder i stort sett allt."

"Det skulle bara behövt vara ett gymnasium med programmet jag var intresserad av.”

"vet inte"

"Jag hade inte velat gå i Knivsta. Gratis busskort till stan, en större stad, slippa plugga och
bo på samma ställe är anledningar till att jag inte skulle vilja gå på gymnasium i Knivsta.

"Vill inte gå i Knivsta."

"Ett lika stort gymnasium som exempelvis Celsius skolan där jag går nu så hade nog
många valt gymnasiet, alltså fy mycket folk till ett gymnasium i Knivsta. Det är stor chans
att man väljer ett gymnasium där många folk går och dör det finns många olika alternativ
på linjer/inriktning."

"Har gått på skolor i Knivsta i 9 år. Jag kände helt enkelt för att se någonting nytt."

"Det skulle behöva vara en bra utbildning med mycket trevliga lärare. Miljön skulle behöva
vara trivsam och det skulle inte få vara "otrevligt" att behöva gå till skolan."

"Att folk även utifrån Knivsta skulle gå på skolan. Grejen med att börja i gymnasiet är att
träffa nya människor tycker jag och man känner redan i princip alla i sin ålder i Knivsta. "

"Mer socialt umgänge."
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"En större stad där skolan finns i, träffar flera nya människor och har närheten till
aktiviteter och mycket annat"

"en skola med ett bra rykte, bra lärare samt bra mat"

"Just det program jag går på är inriktat på akutsjukvård och räddningstjänst, så i så fall
skulle jag ju velat haft precis samma linje i Knivsta med samma förutsättningar. Annars en
bra och väldigt engagerad personal, praktiska övningar (=bättre kunskaper till framtiden),
fräscha lokaler och en trygg miljö. Att ha nära till tåg/busscentral är viktigt då det
underlättar pendling. "

"Pengar, smartare folk, gratis kakor och bullar"

"Fräsch skola med nya redskap och bra rykte."

"Jag tyckte snarare att det var skönt att få komma ut ur staden som jag har växt upp i och
träffa andra människor än de som jag ändå inte lyckats bli vän med efter nio år... Jag
valde min skola främst på grund av att jag ville gå i en miljö med andra studiemotiverade
elever. Jag tror det är svårt att åstadkomma i Knivsta tyvärr."

"Att Knivsta hade ett fungerande lantbruks gymnasium, med mycket mark och fina
lokaler."

"Naturvetenskapslinje och bra lärare"

"Vet ej."

"Att inriktningen jag sökte hade överträffat alla andra gymnasier jag sökt till i både
teoriämnena och inom min estetiska utbildning. Allt ifrån kunskap av lärare i alla ämnen
till hur trevlig och trivsam skolans miljöer är."

"Bra lärare och rykte, fräsch skola, fler affärer runt omkring och större intag av elever
utanför Knivsta kommun."

"Ett gymnasie med elever från andra ställen än bara Knivsta och Alsike. Ett gymnasie som
lockar folk från även Uppsala. Även en skola med rykte om att ha bra utbildning och inte
bara ha elever som inte bryr sig om skolan i den."

"jag skulle ha valt att gå i Knivsta ifall det var ett stort stad, vilket det är det inte. "

"Språkintroduktionsprogrammet enkäten passar inte för de elever som går
språkintroduktion då de inte är ett val utan en placering utifrån elevens behov"

"Vet inte "

"Jag tycker inte att ni borde sträva efter att göra Knivsta större, sträva istället för att göra
det så bra som möjligt att bo här, genom att till exempel bygga parker med mycket
grönska. Är otroligt besviken på sågen området och husen där måste vara något av de
fulaste jag sett. Så dumpa höghusarkitekterna och satsa pengarna på att faktiskt göra
Knivsta till en plats man vill bo på. Är mycket troligt att jag och många andra ungdomar
flyttar ifrån Knivsta om det fortsätter byggas fula höghus och Knivsta börjar likna en
förort till Stockholm. Passar mig utmärkt att pendla till skolan och bo så här nästan på
landet. "

"Skulle inte vilja, vill upptäcka nya platser (som Uppsala)."
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"En bra gymnasieskola med gott rykte som hade mitt program."

"Ingenting, jag hatar Knivsta och hoppas att det aldrig byggs några gymnasieskolor i
Knivsta, man skulle skämmas om man sa att man gick på gymnasiet i Knivsta. "

"större stad"

"För mig handlar det mer om att alla mina kompisar bor i Uppsala och då vill jag gå i
skolan där. "

"Gymnasiet skulle vara stort ha bra rykte. Flera av personer som jag känner ska ha valt
gymnasiet eller gått där förut och trivts bra. Men framförallt ska gymnasiet ha ett väldigt
bra rykte."

"Vet ej"

"Ett nytt gymnasium, eftersom att Sjögrenska inte har speciellt bra ryckte."

”Att jag visste att många sökte dit och att det var en stor skola med bra rykte”.

4.2.3. Iakttagelser från intervjuerna
Flera av de intervjuade framhåller att läget för en framtida gymnasieskola är viktigt, d v s var

den ska lokaliseras. Närhet till stationen och att skolan ligger centralt i Knivsta uppfattas vara

viktigt. För att attrahera eleverna är det nödvändigt att erbjuda en ny skola på ett nytt ställe.

När det gäller benägenheten för framtida elever att studera i Knivsta uttrycks en synpunkt att

den nuvarande uppfattningen bland eleverna att välja bort Knivsta kan komma att förändras

i och med allt fler nyinflyttade till kommunen. En gymnasieskola lokalt kan komma att

värderas högre då nya inflyttade kan ha en annan bild av Knivsta än de som varit bosatta

länge.
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5. Analys

I följande kapitel lägger vi samman förutsättningarna som redogjorts för i tidigare kapitel för

att besvara de frågor som ställts.

5.1. Framtida programutbud
Elevernas svar på enkäter och workshop visar att intresset för att välja ett program som

skulle erbjudas i Knivsta är beroende av innehållet och kvaliteten på verksamheten,

profilering och även att skolan kan attrahera elever från andra kommuner. Här kommer

frågan om samverkansavtal eller möjlighet att etablera en riksrekryterande utbildning att

vara viktig.

Under intervjuerna framkommer uppfattningen att det är nödvändigt att erbjuda

högskoleförberedande program. Tillräckligt elevunderlag bedöms inte finnas via

yrkesprogrammen. Flera uttrycker även att det måste vara en skola som också lockar elever

från Uppsala och andra kommuner. Underlaget bedöms vara för litet med bara Knivstaelever.

För att locka elever nämns faktorer som att konkurrera med skolans profil, bra mat, bra miljö

och bra ledarskap.

Programutbudet måste av nödvändighet anpassas till elevernas intresse. Ungefär hälften av

Knivstaeleverna väljer som tidigare nämnts att studera på Ekonomiprogrammet,

Samhällsvetenskapliga programmet eller Naturvetenskapliga programmet. Den andra hälften

är fördelade över ett stort antal program vilket innebär relativt få elever per program och

inriktning. Efter nämnda program kommer Teknikprogrammet och Estetiska programmet

där det rör det sig om ca tio elever per årskurs och program, när det gäller Estetiska

programmet fördelat mellan flera inriktningar. Sammantaget innebär det att de program som

har tillräckligt stort intresse från eleverna och därmed ger ett tillräckligt underlag är

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet och Naturvetenskapliga

programmet. Vid programpaketering är det även viktigt att kombinera program där

gymnasiegemensamma ämnen kan samläsas, detta för en kostnadseffektiv organisering av

verksamheten.

Det som på lite längre sikt kan vara intressant att undersöka är i vilken mån det finns

elevunderlag för att utöka lärlingsutbildningarna med skolförlagd utbildning på samma

program. Då tänker vi primärt om intresset ökar för exempelvis Barn- och fritid- eller Vård

och omsorgsprogrammet och Hotell- och turism under förutsättning att de praktiska delarna

kan genomföras i samverkan med näringslivet. I nuläget bedöms dock intresset för dessa tre

program vara för svagt för att motivera den personalförstärkning som skulle krävs. Övriga

erbjudna program medför förhållandevis dyra och komplexa lokallösningar.
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5.2. Framtida elevunderlag
Befolkningsprognosen visar att antalet ungdomar i gymnasiesålder kommer att öka. Beaktat

inskrivningsgraden (104 procent) drar vi följande slutsats;

Med utgångspunkt i faktiskt inskrivna elever vid en gymnasieskola läsåret 2014/2015

kommer elevunderlaget att öka med ca 78 procent vilket motsvarar ytterligare 414 elever år

2025 jämfört med år 2014. Ökningen är som kraftigast fram till år 2020 för att därefter plana

ut något. Sammantaget innebär detta att Knivsta kommun år 2025 bedöms ha 946 elever

som är inskrivna vid en gymnasieskola.

5.2.1. Påverka elevunderlaget genom att begränsa/utveckla
samverkansavtal

Kommunens möjlighet att utveckla gymnasieskolan beror inte bara på befolkningsprognosen

utan även i hög grad på möjligheterna och förmågan att få Knivstaeleverna att välja att

studera i Knivsta. Därutöver finns möjligheten att attrahera elever från andra kommuner.

Utöver att skapa en attraktiv gymnasieskola med ett konkurrenskraftigt programutbud kan

detta påverkas genom samverkansavtal.

Enligt lagstiftningen har alla elever rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige.

Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller andra hand.

Förstahandsmottagning gäller för elever som söker:

 program i den egna kommunen

 till annan kommunal skola där programmet eller inriktningen som söks inte erbjuds i

den egna kommunen,

 ett program på friskola

 program i en eller flera kommuner som hemkommun har tecknat ett avtal med –

samverkansavtal
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 program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG)

Andrahandsmottagning gäller för elever som söker;

 Program i andra kommuner, där samma program/inriktning erbjuds i

hemkommunen eller via samverkansavtal

Frågan om första- eller andrahandantagning påverkar eleverna genom att

andrahandsmottagna elever endast erbjuds plats efter det att alla behöriga

förstahandssökande har antagits. Finns det då inga platser kvar, då blir den

andrahandsantagne inte antagen oavsett betyg. Vidare begränsar många kommuner elevens

rätt till inackorderingstillägg vid andrahandsmottagning.

Regelverket för första- och andrahandsmottagning kan därmed i någon mån användas för att

motverka att eleverna väljer ett program och inriktning i en annan kommuns gymnasieskola

som erbjuds i den egna kommunen genom att kommunen avstår från att ingå samverkan om

programmet. Å andra sidan kan samverkansavtalet utgöra en möjlighet för att ”utöka” det

egna elevunderlaget. Samverkansavtal kan utformas för att bara gälla ett antal program och

inte de som kommunen själv erbjuder, vad som ingår eller inte är slutligen en förhandling

mellan kommunerna som ska ingå avtalet.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att Knivsta kommuns möjlighet att avstå från att

ingå samverkansavtal påverkas av skollagens skrivning kring kommunernas ansvar för

gymnasieutbildning.

”Kapitel 15. Kommunens ansvar

30 § Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds

gymnasieutbildning av god kvalitet.

Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas

av en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller

landstinget. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde

för utbildningen.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt

anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.”

Erbjudandet kan inte avse utbildning i fristående skola.

5.2.2. Scenarier
Kommunens möjlighet att utveckla gymnasieskolan beror inte bara på befolkningsprognosen

utan även på möjligheterna och förmågan att få Knivstaeleverna att välja att studera i

Knivsta. Med detta i beaktande beräknas tre scenarier:

1. Oförändrad fördelning av eleverna jämfört med dagens situation.

2. Hälften av Knivstaeleverna på SA, NA och EK-programmen väljer att gå i Knivsta.

3. 75 procent av Knivstaeleverna på SA, NA och EK-programmen väljer att gå i Knivsta.
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Vid oförändrad fördelning av Knivstaeleverna kommer Sjögrenska att öka något till 72 egna

elever att jämföra med 43 i nuläget. Uppsala kommun kommer att tillhandahålla

gymnasieskola för ca 600 Knivstaelever och de fristående skolorna för ca 240 Knivstaelever.

De senaste tre åren har ca 45 procent av Knivstaeleverna valt att studera på

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet eller Naturvetenskapliga

programmet. Den preliminära antagningen pekar på att ca 55 procent av eleverna har sökt

eller blivit antagna till något av dessa program. Vi tror att det kan vara ett tecken på att dessa

program ytterligare kommer stärka sin position som populära programval. I våra scenarier

för beräkning av ett teoretiskt elevunderlag vid ett utökat utbud har vi valt att anta att 50

procent av Knivstaeleverna i framtiden kommer att välja något av nämnda program.
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I det fall ett utökat utbud erbjuds i Knivsta kommun och detta attraherar 50 procent av

eleverna som skulle läsa på Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet eller

Naturvetenskapliga programmet att välja att studera i Knivsta kommun kommer

elevunderlaget för skolan att uppgå till 236 elever plus 72 elever på det som nu är Sjögrenska.

Det ger ett sammanlagt elevunderlag om ca 300 elever. Sjögrenska gymnasieskolan säljer

därutöver i dagläget ca 50 platser till andra kommuner. Dessa är inte med i beräkningen.
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Om det utökade utbudet uppfattas som ännu attraktivare och kommunen lyckas få 75

procent av eleverna som skulle läsa på Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapliga

programmet eller Naturvetenskapliga programmet att välja Knivsta gymnasium kommer

elevunderlaget att uppgå till totalt ca 430 elever (355+72) och Knivsta kommun skulle

teoretiskt utgöra den största tillhandahållaren av gymnasieutbildning till Knivstaeleverna.

Sjögrenska gymnasieskolan säljer därutöver i dagläget ca 50 platser till andra kommuner.

Dessa är inte med i beräkningen.

5.3. Samspel mellan utbildning och näringsliv
Resultatet från enkät och workshop visar att eleverna ofta attraheras av en speciell inriktning

eller att skolan har en etablerad, genomtänkt och tydlig profil. Samspel och möjligheter med

näringslivet bör därför kunna vara en viktig faktor i val av inriktning och profil för en

eventuellt utbyggd gymnasieskola.

Under de intervjuer som genomförts lyftes vikten av att försöka ta hänsyn till och använda

omvärldsfaktorer såsom exempelvis närheten till Arlanda, hållbarhet- och miljö i ett

eventuellt framtida programutbud.

Flera av de intervjuade uppfattar att en centralt belägen gymnasieskola påtagligt kan bidra

till att skapa liv i stadsbilden och förstärka upplevelsen av Knivsta som en kommun att både

verka och bo i. En attraktiv kommun fordrar därför enligt flera intervjuade en gymnasieskola.

5.4. Lokalförsörjningen för gymnasieverksamheten
Sjögrenska gymnasiets nuvarande lokaler är för begränsade för att kunna utgöra en framtida

lösning för Knivstas gymnasieskola vid ett eventuellt utökat programerbjudande. I

intervjuerna lyfts vikten av ett centralt läge fram för en framtida skola. Det uppfattas även

vara viktigt med närhet till järnvägsstationen och att kunna erbjuda något nytt, såväl

avseende lokaler som innehållet i utbildningen. Vi uppfattar också att det inte är något

självändamål att kommunen bygger skolan, ett alternativ kan mycket väl vara inhyrning i av

någon annan uppförd lokal.

Lokalförsörjningschefen beskriver även att det är viktigt att fatta beslut om gymnasieskola

och dess placering långt innan gymnasieskolan faktiskt kan invigas/tas i bruk då det är en

tidsmässigt lång process mellan idé och inflyttning. Vi uppfattar att det i nuläget saknas

detaljplan för en sådan utbyggnad i centrum.

Att bygga en ny gymnasieskola med en relativt hög ambitionsnivå bedöms resultera i en

hyreskostnad om ca 2 500 kr/m², en lägre ambitionsnivå skulle kunna ge en hyreskostnad

om ca 2 100 kr/m².
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5.5. Ekonomiska konsekvenser
Med utgångspunkt i scenarioberäkningen som antar att 50 procent av eleverna väljer

ekonomiskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt program och elevernas

nuvarande programvalsmönster, så kommer eleverna att fördelas enligt följande;

Andel

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

19 % Antal EK

åk 1-3

29 31 34 37 41 42 43 43 44 44

54 % Antal SA

åk 1-3

82 89 99 106 117 120 124 124 126 128

28 % Antal NA

åk 1-3

42 46 51 55 60 62 64 63 65 65

Totalt 153 165 185 198 218 223 230 230 234 236

Vilken programpeng som fastställs av respektive kommun kan bero på flera faktorer såsom

ambitionsnivå, kostnadseffektivitet, organisering av verksamheten, platsöverskott,

ekonomiska förutsättningar osv. Kommunens programpris får även effekt på

ersättningsnivån till fristående huvudmän eller på eventuellt samverkansavtal.

Vi har i den här kostnadsberäkningen valt att utgå från i stort sett nuvarande kostnadsnivå.

Vi har således prissatt programmen ovan enligt kommunens kostnad till Uppsala kommun.

Det innebär i 2015 års nivå en ersättning om 81 061 kr/elev/år för Ekonomiprogrammet,

85 444 kr/elev/år för Naturvetenskapliga programmet och 81 964 kr/elev/år för

Samhällsvenskapliga programmet. Antagandet innebär vidare att kostnadsnivån kan hållas

oförändrad jämfört med om ingen utbyggnad sker.

Vår beräkning av de ekonomiska förutsättningarna utgår från ett antagande om att en ny

skola byggs för 360 elever med 12 m²/elev. Två alternativ redovisas; ett alternativ med en

högre ambitionsnivå där hyreskostnaden per elev uppgår till 2 500 kr och ett alternativ med

en lägre ambitionsnivå där hyreskostnaden per elev satts till 2 100 kr. Beräkningarna utgår

vidare från att skolans platser fylls. En genomsnittlig kostnad för lokaler per elev och övrigt

per elev räknas fram. I verkligheten så differentieras såväl lokalkostnad som t.ex.

undervisningskostnad per program.

Det som kommer att bli kännbart och som kommer att påverka gymnasieskolans faktiska

möjligheter är kostnaden för den nybyggda gymnasieskolan.
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Ekonomiska förutsättningar Högre ambition Lägre ambition

Byggd för 360 elever* 360 360

Hyreskostnad per m² 2 500 kr 2 100 kr

Antal m² (12 m²/elev) 4 320 m² 4 320 m²

Hyreskostnad ny skola 10 800 000 kr 9 072 000 kr

Avgår hyreskostnad Sjögrenska -1 718 000 kr -1 718 000 kr

Summa hyresökning 9 082 000 kr 7 354 000 kr

Teoretisk programintäkt utökat

utbud år 2025

19 645 000 kr 19 645 000 kr

Intäkt program Sjögrenska 11 169 612 kr 11 169 612 kr

Summa intäkter programpeng 30 814 612 kr 30 814 612 kr

Genomsnitt ersättning per elev 85 596 kr 85 596 kr

Hyreskostnad per elev (om 360

elever)

30 000 kr 25 200 kr

Återstår per elev till

undervisning, läromedel,

måltider, elevhälsa och övrigt

55 596 kr 60 396 kr

* varav 72 Knivstaelever "gamla"

Sjögrenska, 50 inresande, 237

Knivstaelever på nya utbudet.

För att anlysera rimligheten i att driva gymnasieskolan för den peng per elev som återstår

efter lokalhyra har vi valt att jämföra ersättningen enligt ovan med officiellt redovisade

kostnader per elev.

I figuren nedan redovisas kostnaderna för lokaler och inventarier samt övriga kostnader. I de

övriga kostnaderna ingår kostnader för undervisning, läromedel, skolmåltider, elevvård,

utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet, skolledning och

administration samt grundskolans del av kommungemensam verksamhet såsom

kompetensutveckling av lärare och personal, elevassistenter och skolvärdar. I statistiken

ingår inte kostnader för skolskjutsar.
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Källa: SIRIS, Skolverket

Att den genomsnittliga kostnaden per elev skiljer sig åt mellan kommunerna är inte bara en

effekt av ekonomiska förutsättningar utan även en effekt av skillnader i programmix då

programmen har olika kostnader. Vid ett utökat programutbud i Knivsta med programmen

samhällsveteskapligt, naturvetenskapligt och ekonomiskt och under förutsättning att

samtliga platser fylls kommer kostnaden per gymnasieelev uppgå till 85 596 kr/elev vid

bibehållet kostnadsläge. Lokalkostnaden per elev kommer vid den högre ambitionsnivån att

uppgå till ca 30 000 kr/elev och lokalkostnadernas andel av totalkostnaden att uppgå till 35

procent. Den lägre ambitionsnivån innebär en lokalkostnad på ca 25 000 kr/elev och

lokalkostnadernas andel av totalkostnaderna uppgår då till nära 30 procent. Utifrån de givna

förutsättningarna kommer det utrymme som återstår för undervisning, läromedel m m att

uppgå till ca 55 tkr per elev vid en högre ambitionsnivå och ca 60 tkr per elev vid den lägre

ambitionsnivån. Genomsnittet i riket är ca 88 tkr per elev.
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Här bör även hållas i åtanke att jämförbara kommuner i flera fall även erbjuder program som

är mer yt- och speciallokalkrävande. Det innebär att det som återstår för undervisning blir

något mindre än för samma program i andra kommuner. Helt nya lokaler byggd med en hög

ambitionsnivå kan dock möjliggöra effektivare arbetssätt som därmed reducerar den sett till

programutbudet något högre lokalkostnaden. I sammanhanget bör dock påpekas att

kommunerna i jämförelsen år 2013 sannolikt hade en viss lokalöverkapacitet beroende på

minskade kullar i gymnasieskolan. I takt med att årskullarna ökar är det rimligt att anta att

några av kommunerna i jämförelsen kommer att få minskade lokalkostnader per elev.

Beräkningen avseende Knivsta bygger på att varje plats fylls.

Om Knivsta kommun fattar beslut om att gå vidare med planeringen av en utökad

gymnasieskola måste även den ekonomiska effekten av att skolan inte är fullbelagd förrän år

tre hanteras.
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6. Slutsatser

Befolkningsutvecklingen i Knivsta kommun kommer enligt tillgängliga prognoser innebära

att antalet ungdomar i åldern 16-18 år kommer att öka till drygt 900 personer är 2025. Det

betyder en ökning med ca 400 ungdomar jämfört med idag.

De populäraste programvalen för de nuvarande Knivstaeleverna är samhällsvetenskap-,

naturvetenskap- och ekonomiprogrammen. Dessa program väljs av över hälften av eleverna.

En framtida gymnasieskola förutsätter ett utbud av dessa program för att skapa ett tillräckligt

elevunderlag.

Viktigaste faktorerna för eleverna vid valet till gymnasieskolan är trivseln på skolan, elevens

intresse för programmet och möjligheterna till vidare studier och jobb efter utbildningen.

Dagens elever attraheras dock inte i någon högre grad av en gymnasieutbildning i Knivsta.

Många elever uttrycker att de vill bort från Knivsta och se och uppleva något annat, träffa nya

kompisar m m. För att eleverna ska välja att gå i en gymnasieskola i Knivsta ska skolan ha ett

bra rykte, bra lärare och fräscha lokaler. Eleverna upplever det även vara viktigt att

gymnasiet attraherar elever från andra kommuner än Knivsta och att miljön runt skolan är

trivsam.

Läget för en framtida gymnasieskola är viktigt, d v s var den ska lokaliseras. Närheten till

stationen och att skolan ligger centralt är avgörande faktorer. Ett centralt läge är en

förutsättning för att skolan ska kunna bidra till visionen om ett levande centrum med inslag

av ungdomar i stadsbilden.

Att bygga en ny skola är en lång process. Det tar minst fem år mellan idé och inflyttning. Det

innebär att inriktningsbeslut behöver tas inom en inte alltför lång framtid om en skola ska

vara klar till år 2025.

Utifrån ett scenario med ett programutbud som omfattar samhällsvetenskapligt,

naturvetenskapligt och ekonomiskt program och förutsatt att hälften av Knivstaungdomarna

väljer Knivsta kommer elevunderlaget för skolan år 2025 att omfatta ca 300 elever. Om tre av

fyra Knivstaelever väljer att gå i Knivsta kommer elevunderlaget år 2025 att omfatta ca 430

elever.

Faktorer som har betydelse för ställningstagande om en utveckling av gymnasieskolan i

Knivsta är således:

 Det teoretiska elevunderlaget är tillräckligt för en gymnasieskola år 2025.

 En framtida skola förutsätter ett programutbud bestående av samhällsvetenskapligt,

naturvetenskapligt och ekonomiskt program.

 Elevernas benägenhet att välja en skola i Knivsta är för närvarande liten.

 För att attrahera framtida elever krävs en skola med bra rykte, bra lärare, bra lokaler

och något ”som sticker ut” och skiljer skolan från mängden.
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 Profilering och att bygga skolans varumärke blir viktigt för att attrahera både

Knivstaelever och elever från omkringliggande kommuner.

 Ett centralt läge nära stationen är viktigt ur kommunikationssynpunkt och för att

bidra till en levande stadsmiljö.

 En av utmaningarna med att utveckla gymnasieverksamheten och bygga en ny skola

kommer sannolikt att bli att det för att attrahera elever och skapa något ”som sticker

ut” krävs ett verksamhetsinnehåll och en miljö som innebär ekonomiska satsningar.
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