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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-12-04 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-11-13 Datum när anslaget tas ner 2022-12-05 

 

 

  

Sammanträde med Utbildningsnämnden 

 

Tid: Fredag den 11 november 2022, kl. 15:00-16:00 

Plats: Digitalt via Zoom 

Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M) Ordförande  

Maria Fornemo (V) 1:e vice ordförande 

Anna Koskela-Lundén (L) 2:e vice ordförande  

Johan Eskhult (C) 

Kristofer Olofsson (S) 

Ronald Westman (SD) 

Mattias Norrby (KNU) 

 

Ersättare: Olivia Bergström (M) 

Övriga deltagare: Se nästa sida 

Mötessekreterare Stella Vallgårda 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras omedelbart med digital signatur av Bengt-Ivar 

Fransson(M), mötesordförande, och Anna Koskela-Lundén (L), 

justerare.  
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Övriga deltagare 

Tapio Liimatainen, utbildningschef 

Jonas Andrae Johansson, högstadiechef 

Agata Viltelund, förskolechef  

Maria Nordanberg, förvaltningsekonom 
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§ 81 

Justering 

Protokollet justeras omedelbart med digital signatur av Bengt-Ivar Fransson(M), 
mötesordförande, och Anna Koskela-Lundén (L), justerare. 

 

§ 82 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar.   
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§ 83   Dnr: UN-2022/219 

Lokaleffektiviseringar 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Att barnen på Lilla Brännkärr flyttar till Lustigkulla i augusti 2023.  
 

2. Att eleverna i åk 5 på Lagga skola gör ett skolval till åk 6 och får en reserverad plats 
på Valloxskolan läsåret 2023-2024 som en ettårig lösning innan paviljonger finns på 
plats i Lagga 
 

3. Att nämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att utreda en långsiktig lösning för 
utvecklingen av Lagga förskola och skola.  
 

4. Beslutet justeras omedelbart.  

Särskilda yttranden  

Mattias Norrby (KNU) lämnar in ett särskilt yttrande (se protokollsbilaga 1).  

Yrkanden 

Bengt-Ivar Fransson (M) och Maria Fornemo (V) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  

Mattias Norrby (KNU) avstår från att delta i beslutet.  

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
sedan utsänt förslag till beslut mot avslag och konstaterar att nämnden bifaller utsänt förslag 
till beslut.  

Sammanfattning av ärendet  

Vi har utmaningar med skolplatser i Alsike och Lagga inför hösten 2023. Efter en serie 
dialoger med skolledarna har vi kommit fram till följande förslag som skulle lösa problemen 
till hösten 2023. 

 Barnen på Lilla Brännkärr, förskolan i Brännkärrsskolan, flyttas till Lustigkulla i augusti 2023. 
Det finns plats att ta emot alla barn där utifrån nuvarande beläggningsgrad. 

Eleverna i åk 4 på Brännkärr stannar kvar på Brännkärrsskolan under läsåret 2023-2024 
vilket möjliggörs om skolan får tillgång till förskolans lokaler. 

Adolfsbergsskolan tar inte emot elever i åk 5 läsåret 2023-2024.  

Eleverna på St:Maria gör ett skolval som vanligt och huvuddelen går över till Alsike skola 
baserat på närhetsprincipen. Skillnaden här är att Adolfsbergsskolan inte finns med som 
sökbart alternativ. 

 Eleverna i åk 5 på Lagga skola gör ett skolval till åk 6 och får en reserverad plats på 
Valloxskolan läsåret 2023-2024. Efterföljande läsår gör eleverna sedan ett skolval inför åk 7 
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och har en reserverad plats på Thunmansskolan. Det innebär att eleverna finns på samma 
skolgård och äter i samma skolmatsal under de kommande fyra åren. 

Till läsåret 2024-2025 beställs en paviljong till Lagga för att säkerställa fler förskole- och 
skolplatser i Lagga. Det innebär att Lagga skola fortsätter vara en F-6 skola från läsåret 
2024-2025. 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-11-03 

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar.  

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokollsbilaga 1  

 

Särskilt yttrande till beslut taget på sammanträde med Utbildningsnämnden den  

11 november 2022. 

 

Beslutet om framtiden för Lagga skola är stort och viktigt. Därför är det beklagligt att 

handlingen uppdaterades med nya beslutsförslag bara två timmar innan nämndens början. 

 

Knivsta.Nu och KD kommer med stöd av SD att tillträda i majoritet i januari 2023. Vårt 

önskemål var att få vara delaktiga i processen inför beslut om paviljong och kunna påverka 

utformningen och tidsplanen. I den bästa av världar hade detta beslut kunnat undvikas 

genom god och långsiktig planering. 

 

Våra partier avser att omgående efter årsskiftet att påbörja officiell dialog med personal och 

föräldrar till barn vid Lagga skola om skolans framtid, vilken vi vill säkra genom utbyggnad. 


