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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
UN-2022/219 

   

 

Utbildningsnämnden 

Lokaleffektiviseringar 

 

Förslag till beslut 

1. Barnen på Lilla Brännkärr flyttar till Lustigkulla i augusti 2023.  
 

2. Eleverna i åk 5 på Lagga skola gör ett skolval till åk 6 och får en reserverad plats på 
Valloxskolan läsåret 2023-2024.  

 

 

Bakgrund 

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 
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.  

 



 § 86 Lokaleffektiviseringar - UN-2022/219-1 Lokaleffektiviseringar : Lokaleffektiviseringar

Sida 2 av 4 

 
 

 

  

 
Elevantal under innevarande läsår 

 

 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Vid en förändring enligt ovan skulle förskolan få 1,3 mkr lägre lokalkostnader vilket ger 1 841 
kr lägre lokalpeng per barn. Det skulle teoretiskt ge 984 tkr totalt lägre lokalpeng till 
fristående (utifrån nuvarande fördelning av barn mellan kommunala och fristående 
verksamheter). Det gör då också att medel frigörs för att öka vanliga pengen. 
 
Grundskolan skulle få 1,3 mkr högre lokalkostnader vilket ger 536 kr ökad lokalpeng per 
elev. Det skulle teoretiskt ge 256 tkr totalt högre lokalpeng till fristående.  
 
Så om man ser totalt till UN skulle denna förändring ge 728 tkr i förändrade medel från 
lokalpeng till undervisning.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-03 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

Tapio Liimatainen 

Utibildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Frågan om flytt av barn från Lilla Brännkärr till Lustigkulla påverkar barn då de hamnar i ett 
större sammanhang. De får dock med sig all personal och allt material vilket bör göra 
övergången relativt enkel.  

Frågan om flytt av elever i nuvarande åk 5 i Lagga skola till Valloxskolan inför läsåret 2023-
2024 påverkar eleverna. Detta kan upplevas som en olägenhet för dem då förändringen sker 
ett år tidigare än de är inställda på. Redan idag så bussas elever i åk 6 i Lagga skola till 
skolor i centrala Knivsta för undervisning i flera ämnen vilket torde innebära en viss 
beredskap hos eleverna för bussåkande. Eleverna hamnar dock i ett större sammanhang 
vilket kan vara positivt för vissa och lite skrämmande för andra. Det innebär dessutom ett 
byte av pedagoger för eleverna vilket inte är optimalt.   

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

Ja, utifrån ett större perspektiv. Båda förändringarna bidrar till att det blir bättre för ett större 
antal barn och elever i Knivsta. 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

En del vårdnadshavare har sökt sig till en liten förskola men hamnar med denna förändring 
på en större förskola vilket går emot deras initiala önskemål. Å andra sidan så slipper vi 
bussa elever från Alsike till centrala Knivsta vilket skulle kunna upplevas som negativt av 
andra elever och vårdnadshavare.  

Med en flytt av eleverna i nuvarande åk 5 i Lagga så möjliggörs ett mottagande av nya 
förskoleklasselever i Lagga skola. Om vi inte gör denna förändring så tvingas yngre elever 
bussas till centrala Knivsta vilket i förlängningen skulle utarma Lagga skola.  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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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. 

Vi har inte velat skapa oro i barn/elevgrupperna innan beslutet fattats.  
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
UN-2022/220 

   

 

Utbildningsnämnden 

KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) flyttas till AME 
(Arbetsmarknads och Integrationsenheten) 

 

Förslag till beslut 

Utbildningnämnden flyttar 669 000:- från Utbildningsnämndens budget till Vård och 
Omsorgskontorets budget 

 

Bakgrund 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i 
samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att 
uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i 
gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. 

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna 
lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på 
eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som 
exempelvis arbete.  

I Knivsta har KAA ansvarsmässigt legat hos Sjögrenska gymnasiet sedan starten 2012.  
En serie workshops mellan Utbildningskontoret och Vård och Omsorgskontoret har visat att 
det vore en bättre lösning om KAA finns under AME (Arbetsmarknads och 
Integrationsenheten) eftersom de senare har bättre och större möjligheter att lotsa ungdomar 
ut i arbetspraktik. Vidare så har det stora flertalet ungdomar som tillhör målgruppen en 
problembild som bättre fångas upp av AME än av Sjögrenska. Inom AME finns relationer 
med näringslivet genom arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten som jobbar med 
nyanlända samt en organisatorisk närhet till Stegen som är Knivstas socialpsykiatri.  
De ekonomiska medlen avser en flytt av SYV (studie och yrkesvägledare) som jobbar med 
KAA-ungdomar och SFI (Svenska för Invandrare). Detta stärker och breddar även 
kompetensen inom AME då målet är att KAA-ungdomar ska återgå till utbildning alternativt 
arbete/praktik.     
Denna organisatoriska förändring blir gynnsam för Individen då hen endast behöver söka sig 
till en enhet där flera olika kompetenser finns representerade istället för att lotsas runt mellan 
olika enheter inom kommunen.  
Ofta ser en invånare inte skillnad på olika organisatoriska enheter inom kommunen utan ser 
kommunen som en helhet. Genom denna förändring kan vi möta flera olika behov och 
därigenom förbättra stödet för individen.    
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Det blir ett ekonomiskt nollsummespel eftersom kostnaden och medlen flyttas till AME.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-03 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 

Tapio Liimatainen 

Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Med en organisatorisk förändring så ökar den samlade kompetensen kring KAA-
ungdomarna. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

Ja 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

Finns inga 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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