
 
 
 

KALLELSE 
2020-03-03, 

rev 2020-03-04 
 
 
Sammanträde med utbildningsnämnden 
 
Dag och tid:  Tisdag 10 mars 2020, kl. 8.30. 
Plats:   Kommunhuset, sal Kvallsta. 
 
Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta 
meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.  
 
Obs! Slutet sammanträde 
Observera att sammanträdet är slutet under punkten 4, eftersom ärendet innebär 
myndighetsutövning. Under denna tid har endast de förtroendevalda och 
föredragande/ansvariga tjänstepersoner rätt att delta i sammanträdet. 
 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2. Justering av protokoll 
 
Förslag: Protokollet justeras den 23 mars 2020. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
 
Beslutsärenden 
 
4. Regelbunden tillsyn av I Ur och Skur Nyckelpigans förskola 
UN-2019/591 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Rapport 2020-02-13 
 
Handläggare: Karin Carlsson, verksamhetscontroller 
 
5. Särskild uppföljning statsbidrag 
UN-2020/60 
 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Särskild uppföljning statsbidrag, rapport 2020-03-02 
 
Handläggare: Karin Carlsson, verksamhetscontroller 
 
6. Avveckling av Citronens förskola 
UN-2020/63 
 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
 
Handläggare: Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
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7. Ekonomisk uppföljning per februari för utbildningsnämnden 2020 
UN-2020/4 
 
Tjänsteskrivelse 2020-03-03 
Ekonomisk uppföljning 
Resultatenheter 
 
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom 
 
8. Ansökan medel KS prioriterat 
UN-2020/102 
 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
 
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom 
 
9. Lokalförsörjningsplan förskola och skola utbildningsnämnden 2020–2029 
UN-2020/103 
 
Tjänsteskrivelse 2020-03-03 
Lokalförsörjningsplan – förskolor 2019–2029 – Ny version i detta utskick 
Lokalförsörjningsplan – grundskolor 2019–2029 – Ny version i detta utskick 
 
Handläggare: Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef 
 
10. Informationsärenden 
 

a) Utbildningskontorets utvecklingsinsatser 2019 (Hans Åhnberg, utbildningschef) 
b) Aktuellt från förvaltningen (Hans Åhnberg, utbildningschef) 

 
11. Anmälan av delegationsbeslut 
 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-02-04–2020-03-02. 
- Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning, 2020-02-05–2020-02-25, Christina 

Kyhlström. 
 
Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas 
på sammanträdet. 
 
 
 
Välkomna 
 
Bengt-Ivar Fransson, ordförande 
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Handläggare 
Karin Carlsson 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-02 

Diarienummer 
UN-2020/60 

   
 

Utbildningsnämnden 

Särskild uppföljning statsbidrag 
 
Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden godkänner den särskilda uppföljningen gällande statsbidrag. 
2. Rapporten anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
 
Sammanfattning  
En kartläggning av utbildningsnämndens statsbidrag har genomförts under februari 2020. 
Den ekonomiska tabellen redogör för statsbidrag sökta under 2019 och 2020. Vid 
uppföljningen uppmärksammas två statsbidrag kommer att utgå under 2020 vilket 
meddelades sent i december 2019, det gäller lågstadiesatsningen och fritidshemsatsningen 
med en minskad intäkt på drygt 3 mkr, som nämnden budgeterat för. 
Oförutsägbarheten i bidragsvillkoren medför ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. 
Hur kommunen och nämnden förhåller sig till statsbidrag i budgetprocesserna är i dagsläget 
inte klarlagt. Utbildningsnämnden skickar därmed över denna uppföljning till 
kommunstyrelsen för kännedom med uppmaningen att se över processen för budgeterade 
statsbidrag samt ta fram en process på hur hanteringen ser ut när nämnderna får en lägre 
intäkt via statsbidragen än vad som är budgeterat. 
 
Bakgrund 
 
Inför framtagandet av utbildningsnämndens internkontrollplan för kvalitet 2020 genomfördes 
en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken var hög för 
att budgeterade medel inte stämmer överens med utbetalda statsbidrag. Risken finns att 
förändringar avseende statsbidrag försvårar för nämnden att fullgöra sina åtaganden. Med 
anledning av det har denna uppföljning av nämndens statsbidrag genomförts. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
Hans Åhnberg 
Utbildningschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen och uppföljningen av utbildningsnämndens fastställda kontrollområden för 
2020 syftar till att kartlägga nämnden statsbidrag. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

De brister som finns framtagna syftar till att ytterligare bidra till att utveckla verksamheten 
och att barnens bästa beaktas. 

 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inledning  

Inför framtagandet av utbildningsnämndens internkontrollplan för kvalitet 2020 genomfördes en riskanalys 

med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken var hög för att budgeterade medel inte 

stämmer överens med utbetalda statsbidrag. Risken finns att förändringar avseende statsbidrag försvårar för 

nämnden att fullgöra sina åtaganden. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens statsbidrag 

genomförts. Kontrollområde: Genomlysning av vilka riktade statsbidrag som eftersöks samt huruvida 

nämndens finansiella planering kan bli lidande när statsbidrag utgår. 

Bakgrund 

Utbildningskontoret har en rutin för att söka de statsbidrag som är riktade till dess verksamheter. En översyn 

av processen för eftersökning och uppföljning av statsbidrag är inte en del av denna uppföljning. 

 

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas ej ut 

med automatik utan måste sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och 

Migrationsverket. De riktade statsbidragen till skolan kan bli färre och mer utvecklingsinriktade. 

Riksrevisionen har nyligen skrivit om brister i det nuvarande systemet. Sveriges kommuner och regioner 

föreslår en modell för att klassificera nuvarande riktade bidrag och på sikt minska deras antal. 

 

Med anledning av Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan (RiR 2017:30) har regeringen i 

en skrivelse till riksdagen (Skr 2017/18:217) också medgivit att det finns brister i nuvarande system. Som 

potentiella utvecklingsområden framhålls bland annat en översyn av bidragens konstruktion och en 

sammanläggning av vissa bidrag eller överföring av riktade bidrag till generella.1 

Resultat & analys 

Den sammanfattande redovisningen visar att utbildningsnämnden tog emot drygt 26,4 mkr i statsbidrag 

under 2019 och prognosen för 2020 är drygt 26,9 mkr. Den största intäktsposten under 2019 i nämndens 

budget var statsbidrag och dessa ökade med 4,9 procent eller 1,7 mkr jämfört med 2018. Tabellen i ärendets 

bilaga visar vilka statsbidrag som eftersöks, budgeten för 2019 och 2020, utfall och prognos för åren samt 

differentieringen mellan dessa. På de poster där det finns ett streck skrivet har man budgeterat för att 

intäkterna motsvarar en redan existerande kostnad eller så kan det även bero på att statsbidraget tillkom som 

nytt under 2019. 

 

Prognosen för 2020 visar intäkter 49 tkr högre än budgeterat. Två statsbidrag kommer att utgå under 2020 

vilket meddelades sent i december 2019, det gäller lågstadiesatsningen och fritidshemsatsningen med en 

minskad intäkt på drygt 3 mkr. De statsbidrag som tillkommit under 2020 ger totalt 49 tkr högre intäkter än 

budgeterat, dock är det statsbidrag som inte kan användas istället för de 3 mkr i minskad intäkt. I en 

sammanställning från utbildningskontoret anges att det tar cirka 170 timmar per år i administration att söka 

alla statsbidrag.   

 

Om det på nationell nivå skulle tas ett beslut att överföra de riktade bidragen till generella skulle det innebära 

minskade intäkter till utbildningsnämnden på drygt 19 mkr. 19 mkr motsvarar exempelvis cirka 29 

grundskolelärare eller cirka 42 barnskötare i förskolan. 

 

Oförutsägbarheten i bidragsvillkoren medför ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. Hur kommunen 

och nämnden förhåller sig till statsbidrag i budgetprocesserna är i dagsläget inte klarlagt. 

Utbildningsnämnden skickar därmed över denna uppföljning till kommunstyrelsen för kännedom med 

uppmaningen att se över processen för budgeterade statsbidrag samt hur hanteringen ser ut när nämnderna 

får en lägre intäkt via statsbidragen än vad som är budgeterat.   

                                                           
1 Sveriges kommuner och regioner, 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/omriktadestatsbidragtillskolan.19277.ht
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Statsbidrag Verksamhet BG 2019 Utfall 2019 Diff BG2020 Prognos 2020 Diff

Minskade barngrupper Förskola 500            1 230        730         1 500     1 500            -       

Kvalitetssäkrande medel Förskola och fritidshem 839            954           115         967        974                7          

Schablonersättning nyanlända Grundskola 1 500         1 757        257         2 500     2 500            -       

Migrationsverket, asylsökande Grundskola 600            282           318 -        150        150                -       

Konsult metadata Grundskola -              380           380         -          -                 -       

Bättre Språkutveckling i förskolan Förskola -              95             95           266        266                -       

Skapande skola Grundskola 500            508           8             700        700                -       

Bokgåvan Förskola -              80             80           -          -                 -       

Digitala NP Grundskola -              26             26           -          -                 -       

Elevhälsan Grundskola -              166           166         177        177                -       

Elevhälsan Gymnasiet -              -             -          340        340                -       

Fritidshemssatsningen Fritidshem 904            1 117        213         904        -                 904 -     

Förstelärare Grundskola 2 152         2 108        44 -          2 254     2 254            -       

Likvärdig skola Grundskola -              4 071        4 071     3 996     5 658            1 662  

Lovskola Grundskola och interna gymnasiet -              90             90           -          90                  90        

Lågstadiesatsningen Grundskola 4 187         4 173        14 -          4 187     2 079            2 108 - 

Lärarassistenter Grundskola -              640           640         579        579                -       

Lärarlyftet Grundskola -              30             30           30          30                  -       

Lärarlönelyftet Grundskola och förskola 3 811         4 391        580         3 574     3 574            -       

Omsorg obekväm tid Förskola -              10             10           -          -                 -       

Papperslösa Grundskola -              107           107         -          100                100      

Läxhjälp Grundskola -              -             -          -          1 205            1 205  

Gymnasial lärling arbetsgivarersättning Interna gymnasiet 1 000         481           519 -        961        961                -       

Gymnasial lärling handledararvoden Interna gymnasiet 40              24             16 -          48          48                  -       

Gymnasial lärling utvecklingskostnader Interna gymnasiet 150            74             76 -          147        147                -       

Introduktionsprogram Interna gymnasiet 600            525           75 -          525        525                -       

Förstelärare Interna gymnasiet 85              55             30 -          85          85                  -       

Lärarlönelyftet Interna gymnasiet 188            178           10 -          208        206                3 -         

Yrkesvux Vuxenutbildning 1 000         1 516        516         1 975     1 975            -       

Schablonersättning Vuxenutbildning 708            1 240        532         720        720                -       

Förstelärare Vuxenutbildning 85              85             0 -            77          77                  -       

Totalt 18 850      26 392     7 542     26 870  26 920          49        
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Handläggare 
Margareta Dahlin 
Verksamhetschef förskola/särskola 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
UN-2020/63 

   
 

Utbildningsnämnden 

Avveckling av Citronens förskola 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att avveckla verksamheten vid Citronens förskola den 1 juli 2020, 

att säga upp kontraktet för avflyttning den 31 december 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med hösten 2020 kommer det att finnas ett överskott av förskoleplatser i 
kommunen. Det beror bland annat på att befolkningsprognosen räknats ner, att flera 
fristående aktörer startar upp verksamhet samt att barngrupperna åter ökar. Med anledning 
av detta föreslås nämnden att avveckla Citronens förskola från den 1 juli 2020. 
 
Bakgrund 
Från och med hösten 2020 kommer det att finnas ett överskott av förskoleplatser inom 
kommunen. Detta beror framför allt på att befolkningsprognosen har räknats ner, att flera 
fristående aktörer startar upp verksamhet i Knivsta samt att barngrupperna åter ökar. I och 
med detta uppkommer ett behov av att tomställa ett antal avdelningar samt att se över 
möjligheten att lämna någon lokal. Citronens förskola är en möjlig lokal att frånträda inför 
årsskiftet 2020/21. I kommunen finns även ett uppdrag att mellan åren 2019 och 2022 
minska lokalkostnaderna med totalt 10 mkr för perioden. En avveckling av Citronens förskola 
skulle innebära en minskad kostnad under perioden om 1,1 mkr.  
 
Citronens förskola är en liten enhet som omfattar 23 barn i ålder 1-5 år och ligger i 
bottenvåningen i ett flerfamiljshus i Västra Ängby. På förskolan finns idag 4,5 medarbetare 
varav en högskoleutbildad förskollärare. Detta ger en personaltäthet motsvarande 5,11 
barn/pedagog, vilket kan jämföras med Knivsta kommuns snitt som i dagsläget är 5,79 
barn/pedagog.  
 
Konsekvensen av detta är att verksamheten inte bär sig ekonomiskt utan ett tillskott från 
övriga två förskolor inom enheten måste bidra ekonomiskt till verksamheten. Litenheten 
medför små möjligheter till pedagogiska utbyten mellan förskollärare och svårigheter att klara 
bemanningen vid medarbetares sjukdom samt kompetensutveckling uppstår ofta. Detta leder 
till att en viss överbemanning därför är nödvändig. I dagsläget står två barn i kö till Citronens 
förskola som ett förstahandsalternativ och två barn flyttar till förskoleklass. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår förvaltning att utbildningsnämnden beslutar att 
avveckla verksamheten vid Citronens förskola från den 1 juli 2020 samt att säga upp 
kontraktet för avflyttning senast den 31 december 2020.  
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Erbjudande om ny förskoleplats kommer att ske i dialog med respektive vårdnadshavare. 
Om kö uppstår till en specifik förskola kommer följande prioriteringsordning att gälla: 
 
I första hand syskonförtur för redan köande barn dvs de som redan har syskon på aktuell 
förskola och i andra hand barn från Citronens förskola med prioritet för yngsta barnet först. 
Därefter följer ordinarie kö enligt gällande princip. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En avveckling av Citronens förskola innebär minskade hyreskostnader för 
förskoleverksamheten i Knivsta kommun enligt uppdrag. Hyreskostnaden för lokalerna är 
557 tkr. Då hyreskostnaden i stort motsvarar kommunens genomsnittliga kostnad får 
avvecklingen ingen eller ringa påverkan på lokalpengens storlek. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 

 

Hans Åhnberg 
Utbildningschef 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Margareta Dahlin 
Annica Sjöberg 
Ann Ohlsson Ax 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Till hösten kommer det att vara 20 barn som idag finns i förskolan Citronens verksamhet 
som kommer att behöva byta förskola. 
 
Barn kommer att erbjudas plats i nära dialog med vårdnadshavares. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

En förändring av verksamheten enligt förslaget innebär ofta en oro för såväl barn som 
vårdnadshavare. För att möta den oron kommer erbjudande om ny plats ske i dialog med 
respektive vårdnadshavare omedelbart efter att beslutet fattats. 
 
De minskade lokalkostnaderna innebär att dessa medel i stället kan användas till 
verksamhet. 
 
Knivsta kommuns föräldraenkät visar att samtliga förskolor i kommunen erbjuder en 
mycket god verksamhet.  

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

En intressekonflikt uppstår då lokalkostnader kontra medel till verksamhet behöver 
prioriteras. Effekten blir i detta fall att vårdnadshavares önskemål om att behålla 
Citronens förskola inte kan tillgodoses. 

 
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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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Åsa Zakrisson Datum UN-2020/4 
Förvaltningsekonom 2020-03-03   
 
 
 

  Utbildningsnämnden   
 
 
 
Ekonomisk uppföljning per februari för utbildningsnämnden 2020 
UN-2020/4 
 
Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 
per februari 2020. 

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan för budget i 
balans 2020. Handlingsplanen ska återrapporteras på utbildningsnämndens 
sammanträde i april 2020. 

3. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Sammanfattning 
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2020 uppgår till -4,9 miljoner kronor. Underskott 
prognostiseras inom verksamheterna vuxenutbildning, internt gymnasium samt grundskola. 
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per februari månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En fördjupad analys kring underskotten samt handlingsplan för budget i balans 2020 kommer 
att tas fram av förvaltningen. I övrigt, se bilaga. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
 
Hans Åhnberg  
Utbildningschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en 
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens 
rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som 
leder till kostnadsminskningar som berör barn. 

 
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  

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 
 
 

Ekonomisk uppföljning för 
Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
Feb 2020  
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Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 
Utbildningsnämndens första ekonomiska prognos för helåret 2020 uppgår till -4 937 tkr. 
Samtliga kommunala förskolor redovisar en budget i balans. Den centralt avsatta bufferten för 
förskolan kvarstår i det här läget. 
Kommunens två högstadieskolor prognostiserar ett underskott liksom föregående år. Dessutom 
kommer två statsbidrag – lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen – att avvecklas under 
2020. Utbildningsnämnden söker medel från KS Prioriterat avseende bibehållen 
verksamhetsnivå i ett separat ärende. Om inte ansökan beviljas kommer de kommunala 
grundskolorna att behöva minska personaltätheten inom lågstadiet och fritidshemmen för att nå 
respektive prognos. 
Taxikostnaderna är fortsatt höga inom grundskolan, vilket i nuläget ser ut att leda till ett centralt 
underskott. En analys av möjliga åtgärder pågår. 
Även Sjögrenska gymnasiet och vuxenutbildningen uppvisar större underskott liksom 
föregående år. 
Grundsärskolan som startade hösten 2019 i egen kommunal regi på Alsike skola uppvisar en 
prognos på -590 tkr då verksamheten ännu är liten till omfattningen (f n 4 elever). Verksamheten 
bokslutsregleras dock mot faktisk kostnad under 2020, vilket innebär att underskottet inte faller 
på utbildningsnämnden. 
Prognosen avser prognostiserat resultat den sista december aktuellt år. En 0-prognos kan i det här 
läget i vissa fall innebära att verksamheten/enheten ser ett överskott, vilket om det kvarstår 
kommer att användas i verksamheten under året, och i andra fall ett underskott som bör vara 
möjligt att komma åt via åtgärder som ligger inom det ordinarie chefsansvaret såsom exempelvis 
neddragning av vikarier eller dylikt. 
En fördjupad analys kring underskotten samt handlingsplan för budget i balans 2020 kommer att 
tas fram av förvaltningen. 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens 
verksamheter 

Nettokostnad 
2019 

KF Budget 
2020 

Tillägg och 
avdrag 2020 

Prognostiserad 
nettokostnad 
2020 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 
2020 

Nämndkostnader 1 152 1 462 -175 1 287 0 

Förskola, barn 1-5 
år 

194 927 198 467 -2 966 195 501 0 

Skolverksamhet & 
skolbarnsomsorg 

378 681 379 499 3 971 385 754 -2 284 

Grundsärskola 10 001 10 331 1 940 12 271 0 

Gymnasieskola, 
internt 

8 947 7 104 490 9 428 -1 834 

Gymnasieskola, 
externt 

89 734 94 275 3 163 97 438 0 

Gymnasiesärskola 4 892 4 226 386 4 612 0 

Vuxenutbildning & 8 736 6 959 880 8 658 -819 
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SFI 

Effektiviserings-
beting 

 -4 453 4 453   

Summerat 697 072 697 870 12 142 714 949 -4 937 
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Investeringar 
Segersta skola kommer eventuellt att överskrida sin investeringsram under året. Ett ärende om 
omfördelning av investeringsmedel kommer i sådant fall tas fram senare under året. 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-
projekt 

KF- 
investeringsram 
2020 

Tillägg 
investeringsram 
2020 

Utgift 
investering 
2020 

Prognos utgift  
investering 
2020 

Prognos 
avvikelse 
investering 
2020 

Alsike skola, 
Inventarier och 
läromedel 

 300   -  0  300  0 

Brännkärrsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 200   -  0  200  0 

Genomförande IT-
plan, IT-
investeringar 

 100   -  0  100  0 

Lagga/Långhunda 
förskola & skola, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  0  100  0 

Ängbyskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 300   -  0  300  0 

Thunmanskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 200   -  0  200  0 

Citronen/V:a 
Ängby fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75  0 

Skutans fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 50   -  0  50  0 

Diamantens fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75  0 

Gredelby förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  0  100  0 

Högåsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 250   -  0  250  0 

Adolfsbergsskolan, 
Inventarier och 
läromedel 

 300   -  0  300  0 

Segersta skola, 
Inventarier och 
läromedel 

 200   -  0  200  0 
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Lustigkulla 
förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  -  75 

Norrgårdens fsk, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  39  75  0 

Tallbacken/Tärnan, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  0  100  0 

Trollskogens 
förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75  0 

Lilla brännkärrs 
förskola, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75  0 

Sjögrenska 
gymnasiet, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  0  75  25 

Verktygslådans 
fsk, Inventarier och 
läromedel 

 50   -  0  50  0 

Stöd och 
konsultationsteam, 
Inventarier och 
läromedel 

 100   -  0  100  0 

Skolhälsovården, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75  0 

Vuxenutbildning 
och SFI, 
Inventarier och 
läromedel 

 75   -  0  75  0 

SUMMA 
Utbildnings-
nämnden 

 3 050   -   39   2 950   100  

 



 Förskola
Prognos 
feb

Verksamhetschef fsk 0

Hyresbudget 0

Stödverksamhet 0

Verktygslådans och Skutans fsk 0

Lilla Brännkärr och Trollskogens fsk 0

Lagga och Långhundra fsk 0

Tallbackens och Gredelby fsk 0

V:a Ängby, Diamantens och Citronens fsk 0

Norrgårdens fsk 0

Lustigkulla fsk 0

0

Totalt 0

 Grundskola
Prognos 
feb

Verksamhetschef skola 650

Elevhälsan 0

Hyresbudget 0

Stödverksamhet 650

Alsike skola 0

Brännkärrsskolan 0

Adolfsbergsskolan -933

Thunmanskolan -766

Ängbyskolan 0

Högåsskolan 0

Segersta skola 0

Lagga och Långhundra skola 0

-1 699

Totalt -1 049

 Övriga enheter
Prognos 
feb

Fritidsklubb Guldgruvan 0

Sjögrenska Gymnasiet -1 834
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Handläggare 
Åsa Zakrisson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-02 

Diarienummer 
UN-2020/102 

   
 

Utbildningsnämnden 

Ansökan medel KS Prioriterat 
 
Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden beslutar att söka 2,4 miljoner kronor från KS Prioriterat 
avseende uteblivna statsbidrag för lågstadiesatsningen 2020. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att söka 1,3 miljoner kronor från KS Prioriterat 
avseende uteblivna statsbidrag för fritidshemssatsningen 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Två statsbidrag – lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen – avvecklas under 2020. 
Utbildningsnämnden söker medel från KS Prioriterat avseende bibehållen verksamhetsnivå. 
 
Bakgrund 
Lågstadiesatsningen avvecklas i och med att den nuvarande bidragsomgången 2019/20 
avslutas den 30 juni 2020. Utbetalningen i lågstadiesatsningen för vårterminen 2020 sker 
som planerat. Bidraget har använts till personalförstärkning i förskoleklass och lågstadiet. 
Delar av medlen i lågstadiesatsningen kommer att ingå i bidragsramarna för statsbidraget för 
likvärdig skola. Dessa medel är dock sedan tidigare (innan beslutet om avveckling av 
lågstadiesatsningen) planerade att användas till andra satsningar och därmed intecknade. 
Fritidshemssatsningen avvecklas i sin helhet 2020. Bidraget har använts till 
personalförstärkning inom fritidshemmen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det uteblivna statsbidraget för lågstadiesatsningen innebär ca 2,0 miljoner kronor minskade 
intäkter för de kommunala grundskolorna 2020. Konsekvensen skulle bli lägre personaltäthet 
i förskoleklass och lågstadiet. 

Det uteblivna statsbidraget för fritidshemssatsningen innebär ca 1,1 miljoner kronor i 
minskade intäkter för de kommunala fritidshemmen 2020. Konsekvensen skulle bli lägre 
personaltäthet i fritidshemmen. 

Den sökta summan från KS Prioriterat behöver fördelas till både kommunal och fristående 
verksamhet i enlighet med bidrag på lika villkor. Det sökta beloppet blir därmed 2 400 tkr 
avseende lågstadiesatsningen och 1 300 tkr avseende fritidshemssatsningen, avseende 
bibehållen verksamhetsnivå. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

Hans Åhnberg 
Utbildningsnämnden 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 

Personaltätheten i de kommunala lågstadierna samt fritidshemmen påverkar det stöd 
som eleverna kan få. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Medel söks från KS Prioriterat. 
 
 
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 



Sida 1 av 7 

   
 

  
Handläggare 
Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-03 

Diarienummer 
UN-2020/103 

   
 

Utbildningsnämnden 

Lokalförsörjningsplan förskola och skola utbildningsnämnden 
2020-2029 
 
Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden beslutar att anta Lokalförsörjningsplan för förskola och skola  
UN 2020-2029. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att för kännedom överlämna Lokalförsörjningsplan 
förskola och skola UN 2020-2029 till kommunstyrelsen, samhällsutvecklingsnämnden 
och Kommunfastigheter. 

3. Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden i 
oktober med förslag till erforderliga åtgärder inklusive noggrann analys av kostnader. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utifrån befolkningsprognosen från november 2019 arbetat fram en 
lokalförsörjningsplan som redovisar en behovsbedömning av platser och lokaler för förskola 
och skola under planeringsperioden 2020-2029.  
 
Planens syfte är att möta de krav som ställs på kommunens planering i ett växande Knivsta. 

 
Bakgrund 
 
Förvaltningen har arbetat fram en lokalförsörjningsplan som redovisar en behovsbedömning 
av platser och lokaler för förskola och skola under planeringsperioden 2020-2029, bilaga 1 
och 2. Lokalförsörjningsplanen bygger bland annat på befolkningsprognosen som 
uppdateras vår och höst. Denna plan bygger på underlag från befolkningsprognosen från 
oktober 2019 och övriga kända förutsättningar. Målbilden kring planering av pedagogiska 
lokaler är densamma i Knivsta kommun som i de flesta kommuner. Pedagogiska lokaler ska 
vara kostnadseffektiva, ändamålsenliga, placerade där behoven finns samt förverkligade i 
rätt tid. 

Under 2020 beräknas folkmängden i Knivsta kommun passera 19 000 invånare. Den tidigare 
höga tillväxttakten har stannat av och den senaste befolkningsprognosen är nedreviderad. 
Befolkningen beräknas uppgår till ca 22 500 invånare 2025 med en genomsnittlig tillväxttakt 
på 2,6 procent per år. Befolkningsökningen består främst av inflyttning men också ett positivt 
födelseöverskott. Tillväxten 2019 blev den lägsta sedan kommunstarten pga. att inga större 
byggnationsprojekt var klara för inflyttning. 
Prognosen för tillskottet av bostäder är baserad på idag kända utbyggnadsplaner och 
naturligtvis finns risk för en försening i projekten som kan ändra förutsättningarna i 
tillväxttakten. Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras två gånger 
per år utifrån förändrade förutsättningar. Att bostäderna verkligen startar utifrån de prognoser 
som tagits fram samt det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en 
osäkerhetsfaktor vid planering av lokaler för förskola och skola. Osäkerheten ökar ju längre 



Sida 2 av 7 

 
 

 
  

 
bort i tid bostadsbyggnationen planeras eftersom olika omvärldsfaktorer som idag inte är 
kända kan komma att påverka prognoserna framöver.  
 
 
Förskola 
 
Verksamhetsbehov 
Antalet barn i behov av förskola under perioden 2020-2029 förväntas enligt prognosen öka 
med ca 500 st till ca 1850 barn i slutet av perioden. Jämfört med tidigare prognos i 
lokalförsörjningsplanen 2016-2025 så har behovet av förskoleplatser halverats, från i snitt 
100 förskolebarn till 50 barn per år. En försiktigare utbyggnadstakt är något som gått att 
avläsa i de senaste prognoserna och fram till 2025/2026 finns det ett överskott av 
förskoleplatser att hantera till skillnad från de senaste fem åren då det varit balans i antalet 
platser.  
 
Lokalresurser 
Under 2019 invigdes Norrgårdens förskola med 160 platser och Tärnans paviljongförskola 
med 60 platser avvecklades enligt tidigare planering liksom de två återstående 
förskoleavdelningarna på Högåsskolan. Även Spillkråkans paviljongförskola med 80 platser 
avvecklades vilket har varit med i planeringen sedan beslut om Lustigkulla förskola med 160 
platser togs 2014. 
 
Det finns idag inga pågående förskole projekt i kommunal regi. 
 
Under 2020 blir det ett tillskott på ca 200 förskoleplatser i fristående regi. Våren 2020 
beräknas förskolan Lilla Alsike öppna med 85 platser och till hösten öppnas Pysslingen 
förskola, Boängen med 120 platser. Ytterligare en förskola i fristående regi är planerad i 
Centrala Ängby med ca 60 platser. När i tiden den förskolan kommer att öppna styr inte 
kommunen över. I lokalförsörjningsplanen har ett antagande om att den är klar 2026 lagts in.  
 
Vid ingången av 2020 finns det en total kapacitet i kommunen om ca 1500 platser. Ungefär 
64 procent av förskoleplatserna bedrivs i kommunal regi och resterande 36 procent bedrivs i 
fristående regi vid ingången till 2020. Under de kommande åren sker en förskjutning mot en 
högre andel platser i fristående regi.  
 
Fram till 2025/2026 finns det ett överskott av förskoleplatser att hantera. Det totala 
överskottet i kommunen på vårarna, både i kommunal och fristående regi inräknat, varierar 
från 2 avdelningar till som mest 8 avdelningar våren 2021 och i dessa siffror ingår att 
planeringen ska ske med två avdelningar i överskott. Överskottet finns framförallt i Alsike. 
From våren 2026 uppstår en brist på förskoleplatser utifrån prognosen. 
 
Hur överskottet kommer att fördelas mellan den kommunala verksamheten och 
verksamheten i fristående regi vill förvaltningen inte spekulera i utan återkommer till 
nämnden med en uppföljning av utfallet. 
 
Överskottet av förskolelokaler är i Knivsta kommun, likväl som i övriga kommuner, störst på 
höstarna. Anledningen till det är att många platser frigörs i augusti då 6-åringarna börjar 
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förskoleklass. Det som blir dimensionerande i planeringen är hur behovet ser ut på vårarna i 
förhållande till kapaciteten. 
 
Uppföljning 
Planeringsperioden för en ny förskola är ca 5 år och som exempel togs det inledande 
beslutet om Norrgårdens förskola 2014.  
 
I förhållande till prognosen november 2015 så är det 140 barn mindre 2020 än vad som 
prognosticerades då. 
 
Utifrån prognosen november 2014 och de beslut som fattades 2015 om minskning av 
barngrupperna med 2 barn per avdelning till18 barn per avdelning skulle utfallet idag istället 
inneburit en brist på förskoleavdelningar. Under 2020 beräknas barngruppernas storlek vara 
uppe i 19,25 barn per avdelning, detta utifrån budgetberäkningarna 2020 vilket motsvarar ett 
minskat behov om 5 avdelningar. Dessutom har ett antal fristående pedagogisk omsorg 
tillkommit vilket motsvarar ca 1 avdelning. 
 
Byggnadsstandard 
Förvaltningen framförde i lokalförsörjningsplan förskola UN 2016-2025 att Gredelby förskola 
är i behov av renovering. Förskolan har 4 avdelningar och för närvarande går det 78 barn i 
verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018 att planera för en om- och tillbyggnad av Gredelby 
förskola. Projektet skulle ha startat höstterminen 2019 när det fanns ett överskott av 
förskolelokaler och en möjlighet att behålla Tärnan under ombyggnadstiden, vilket skulle ha 
underlättat en nödvändig tomställning av förskolan. Förslaget var framtaget från förvaltningen 
tillsammans med Kommunfastigheter och det som initierade projektet var 
Kommunfastigheters planerade upprustning av förskolan tillsammans med nämndens 
uppdrag om att skapa fler förskoleplatser inom befintligt bestånd. Men projektet avbröts 
eftersom Kommunfastigheter i ett sent stadium upptäckte att förskolan inte kan byggas om 
och till enligt framtagna planer pga. betongplattans konstruktion. Förslaget hade inneburit 
uppdaterade lokaler för dagens pedagogik och i framtiden plats för ytterligare 20 barn på en 
befintlig tomt i centra Knivsta. 
 
Förvaltningen beklagar att förskolan inte gick att bygga om- och till enligt tidigare planer. Med 
tanke på att Gredleby förskola har ett mycket centralt läge intill Sågenområdet och utifrån det 
faktum att det inte längre finns någon förskola kvar i Högåsskolans lokaler så anser 
förvaltningen att det är ett mycket bra läge på förskolan.  
 
Kommunfastigheter har tidigare gjort provtagningar som inte har indikerat någon fuktskada i 
byggnaden. Provtagningen 2019-06-26 visar att samtliga prov från labbtest visar på normala 
till under normala mögelvärden. Dock finns indikationer på att personal upplever problem 
som kan härröra till inomhusmiljön. Utifrån de symptom som delar av förskolans personal 
uppvisar genomför Kommunfastigheter förnyade provtagningar under februari – mars och 
provsvaren beräknas komma vecka 12. 
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Åtgärder 
I ett särskilt ärende till nämnden den 10 mars föreslås att Citronens förskola avvecklas från 
den 1 juli 2020. Det innebär att förvaltningen utnyttjar möjligheten att säga upp kontraktet 
med Riksbyggens BRF Knivstahus nr 2 senaste den sista mars 2020, vilket innebär att 
nämnden minskar en extern hyreskostnad med 536 000 kr per år. 
 
Det finns idag inga pågående förskoleprojekt i kommunal regi. Tillkommande förskoleplatser 
kommer att behövs från 2025 eller 2026, vilket innebär att planering för dessa platser måste 
påbörjas under 2020. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i oktober, med 
förslag kring detta i en uppdaterad lokalförsörjningsplan som tas fram utifrån 
befolkningsprognosen maj 2020. 
 
 
Skola 
 
Verksamhetsbehov 
Antalet elever i grundskolan förväntas enligt prognosen öka med ca 850 elever under 
perioden 2019-2029 till ca 3900 elever i slutet av perioden. Jämfört med tidigare prognos i 
lokalförsörjningsplanen 2016-2025 så har behovet av skolplatser sjunkit, från i snitt ca 145 
elever till ca 90 elever per år. En försiktigare utbyggnadstakt är något som gått att avläsa i de 
senaste prognoserna. 
 
 
Lokalresurser 
From höstterminen 2020 kommer Margaretaskolan kunna ta mot ca 150 fler elever än 
dagens kapacitet i skolan medger. Hur det kommer att påverka elevantalet för främst 
Segerstaskolan, Ängbyskolan och Högåsskolan är i dagsläget för tidigt att säga. 
Förvaltningen vill återkomma till nämnden i oktober med en uppdaterad lokalförsörjningsplan 
skola när förvaltningen har sett tendensen i elevströmmarna. 
 
 
Uppföljning 
Adolfsbergsskolan med årskurs 5-9 startade upp efter höstlovet 2018. Det innebar att Alsike 
skola gick från att vara en högstadieskola till en låg och mellanstadieskola och att 
paviljongerna vid skolan avvecklas. En annan förändring ar att Alsike skola nu har startat upp 
en egen grundsärskola beroende på att Uppsala kommun ej längre tar emot Knivstas 
särskoleelever. Adolfsbergsskolan tillhandahåller även rum för särskilda 
undervisningsgrupper. Den uteblivna satsningen på Idrotts- och aktivitetshuset i Alsike 
innebär att skolan nu har tagit en del av den pedagogiska ytan till ett skolbibliotek samt att 
skolan saknar idrottshall. 
 
 
Byggnadsstandard 
Ängbyskolan har i omgångar varit föremål för utredningar eftersom skolan saknar grupprum, 
pedagogarbetsrum och kapprum i tillräcklig omfattning och inte uppfyller arbetsmiljökraven. 
Vid ombyggnation av en skola är evakueringslokaler en betydande kostnad. Ett gemensamt 
förslag togs fram av förvaltningen och Kommunfastigheter som skulle kombinerat 
Kommunfastigheters reinvestering av byggnaden med verksamhetens behov samt att 
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paviljongerna för evakueringen skulle kunna stå kvar och på så sätt både lösa 
evakueringsbehovet och det ökade klassrumsbehovet fram till en ny skola är klar i Centrala 
Knivsta. Ärendet avbröts dock utifrån inbromsningen av befolkningstillväxten samt att 
Kommunfastigheter redovisade en högre kostnad för renoveringen av fastigheten än i den 
ursprungliga kostnadsbedömningen.  
 
Behovet av åtgärder för Ängbyskolan kvarstår dock. Kommunfastigheter har påbörjat ett visst 
underhåll i form av framförallt en ommålning. 
 
Åtgärder och fortsatt planering 
From höstterminen 2019 finns det ingen förskoleverksamhet kvar i Högåsskolan. Ända 
sedan skolan byggdes har det funnits med i planeringen att lokalerna måste byggas om från 
förskola till skola för att klassrummen ska kunna ta emot erforderligt antal elever. Det finns 
även ett behov av två klassrum till för att skolan ska kunna bli treparallellig.  
 
Ombyggnationen måste ske redan i sommar för att Högåsskolan ska kunna ta emot 60 nya 
förskoleklasselever till höstterminen 2020. Nuvarande lokaler är anpassade för 16 elever/ 
klass, vilket i praktiken är begränsande för det behov av platser som finns. 
 
Förvaltningen arbetar nu tillsammans med Kommunfastigheter för att ta fram ett förslag för 
att göra om förskoledelen med ett till två klassrum extra samt göra om klassrummen så att 
elevantalet per klassrum kan uppgå till 24 elever. Detta för att skolan ska kunna ta emot 72 
elever per årskurs. Ombyggnaden beräknas kunna ske under sommaren 2020 och bedöms 
generera ett tilläggsavtal på ca 150 000 kr per år som ryms inom nämndens budget. 
Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden med mer information angående 
ombyggnaden och/eller erforderliga beslut. 
 
I området för Ängbyskolan och Högåsskolan visar prognosen att det uppstår en brist på 
klassrum från höstterminen 2022 .Om det innebär att behovet av klassrum för F-6 kommer 
att behöva hanteras med en paviljonglösning intill Ängbyskolan från höstterminen 2022 beror 
på hur Margaretaskolans utökade kapacitet kommer att påverka den kommunala 
verksamheten vilket innebär att förvaltningen kommer att återkomma när förvaltningen sett 
tendensen i elevströmmarna. 
 
En prognosticerad möjlig befolkningsutveckling indikerar att det kan bli ett problem att få 
plats med alla elever i Lagga och Långhundra skola. Det är något som förvaltningen kommer 
att fortsätta följa i prognoserna. 
 
När det gäller behovet av en ny skola i Centrala Knivsta är bedömningen, enligt nuvarande 
prognos, att den behöver vara färdigställd i slutet av planeringsperioden. Det är en kraftig 
förskjutning framåt i tiden förhållande till prognosen som utgjorde underlag för 
lokalförsörjningsplanen skola 2016-2025. Denna bedömning förutsätter att den nya skolan 
kan börja byggas upp i form av paviljonger för att lösa den klassrumsbrist som förväntas 
uppstå redan från höstterminen 2021. När paviljongerna måste vara på plats samt var den 
nya skolan ska ligga kommer förvaltningen att återkomma till utifrån fortsatta bedömningar av 
prognoser samt att aktivt arbeta med fortsatt planering av skoltomter i Utvecklingsprogram 
Knivsta 2025. Det finns tid att återkomma i ärendet utifrån erfarenheten att 
planeringsperioden inkl. byggnationen för en ny skola är ca 5-7 år. 
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När det gäller Alsike Nord så finns det en skoltomt avsatt i detaljplanen för etapp 2 B som nu 
är föremål för granskning. När i tiden den skolan kommer att realiseras beror naturligtvis på 
takten i den fortsatta utbyggnaden av Alsike. Bedömningen enligt prognosen är att en ny 
skola ligger bortom planeringsperioden men att paviljonger kommer att behövas några år 
innan det finns ekonomi att fylla en ny skola. Planeringen är även att öka 
kapacitetsutnyttjandet med att inledningsvis starta en förskola i lokalerna enligt samma 
modell som Högåsskolan. 
En möjlighet att skjuta tidpunkten för skolpaviljonger i Alsike finns också genom att utreda 
om det går att ta bort förskolan Lilla Brännkärr från Brännkärrskolan och genom en om –och 
tillbyggnad ställa om lokalerna för en 2-parallellig F-6 skola istället för nuvarande F-4 skola. 
Det skulle även innebära möjlighet till en bättre stadieindelning av skolstrukturen i Alsike. 
Behovet av en sådan omställning ligger flera år framåt i tiden vilket innebär att förvaltningen 
kommer återkomma i ärendet. 
Prognosen visare en brist på något/några klassrum i Alsike de närmaste åren men 
förvaltningens bedömning är att det går att lösa inom skolorganisationen. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Se ärendet när det gäller avvecklingen av Citronens förskola samt omställningen av 
Högåsskolan från förskola till skola. I övrigt kommer förvaltningen att återkomma till nämnden 
i oktober med förslag till erforderliga åtgärder inklusive noggrann analys av kostnader. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 

- Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun  Förskola 2020-2029 
- Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun Skola 2020-2029 

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunfastigheter 
Lokalförsörjningschef 
 

 
 
 
Hans Åhnberg   
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X  Nej   

 
 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Att nämnden har en noggrann planering när det gäller behovet av lokaler för förskola och 
grundskola skapar förutsättningar för barn och elevers tillgång till förskola och skola. 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Bild på KommunhusetLokalförsörjningsplan 
Knivsta kommun
- Förskolor 2019-2029



Uppföljning
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• Det gedigna arbetet som har gjorts med kapacitetsberäkningar, planeringar etc. har 
givit resultat. De beräkningar av barnantal som tidigare har gjorts (inklusive beslutet 
om minskade och ökade barngrupper) stämmer väl överens med utfallet, liksom den 
planering av nya lokaler som gjorts med anledning av beräkningarna. De senaste fem 
åren har det varit balans i antalet platser.

• Under 2019 invigdes Norrgårdens förskola med 160 platser och Tärnans 
paviljongförskola med 60 platser avvecklades enligt tidigare planering liksom de två 
återstående förskoleavdelningarna på Högåsskolan. Även Spillkråkans paviljongförskola 
med 80 platser avvecklades vilket har varit med i planeringen sedan beslut om 
Lustigkulla förskola med 160 platser togs 2014.

• Behoven har lösts genom kommunal och fristående drift.
• Ett pedagogiskt program har utarbetats, vilket har underlättat arbetet med 

framtagandet av utformningen av de nya kommunala förskolorna. Genom det 
pedagogiska programmet har förutsättningar byggts in för utveckling av såväl den 
pedagogiska verksamheten som lokalernas åldersmässiga struktur.



Antaganden
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Följande antaganden ligger till grund för lokalförsörjningsplanen

• Befolkningsprognosen från nov 2019
• En historisk andel barn som går i förskola i Knivsta
• Byggnationsplaner, bland annat:

• Segerdal: 260 bostäder fr o m 2023
• Ängby: 1 260 bostäder fr o m 2021
• Sågen: 530 bostäder fr o m 2020
• Nor: 132 bostäder fr o m 2021
• Alsike: 620 bostäder fr o m 2020

Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras två gånger per år 
utifrån förändrade förutsättningar. Prognosen för tillskottet av bostäder är baserad på idag 
kända utbyggnadsplaner och naturligtvis finns risk för en försening i projekten som kan 
ändra förutsättningarna i tillväxttakten. Att bostäderna verkligen startar utifrån de 
prognoser som tagits fram samt det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en 
osäkerhetsfaktor vid planering av lokaler för förskola och skola. Osäkerheten ökar ju längre 
bort i tid bostadsbyggnationen planeras eftersom olika omvärldsfaktorer som idag inte är 
kända kan komma att påverka prognoserna framöver.



Antaganden: Befolkningsprognos från nov 
2019 med tillväxttakt
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Under 2020 beräknas folkmängden i Knivsta kommun passera 19 000 invånare. Den tidigare 
höga tillväxttakten har stannat av och den senaste befolkningsprognosen är nedreviderad. 
Befolkningen beräknas uppgår till ca 22 500 invånare 2025 med en genomsnittlig 
tillväxttakt på 2,6 procent per år. Befolkningsökningen består främst av inflyttning men 
också ett positivt födelseöverskott. Tillväxten 2019 blev den lägsta sedan kommunstarten 
pga. att inga större byggnationsprojekt vara klara för inflyttning.
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Antaganden: Befolkningsprognos 1-5 år
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Antalet barn i behov av förskola under perioden 2019-2029 förväntas öka med ca 
500 st till knappt ca 1 850 barn i slutet av perioden (vt). Nyttjandegraden är strax 
under 91 procent av det totala antalet 1-5-åringar. Jämfört med tidigare prognos 
i lokalförsörjningsplanen 2016-2025 så har behovet halverats, från omkring 100 
förskolebarn till omkring 50 barn per år.



Antaganden: tillkommande förskolor
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År Enhet Antal 
avd.

VT/HT

2020 Norlandia förskolor Lilla Alsike +4 VT
2020 Pysslingen förskola +6 (8) HT
2026 Centrala Ängby +3 VT

Det finns idag inga pågående förskoleprojekt i kommunal regi. Under 2020 sker ett 
tillskott på ca 200 förskoleplatser i fristående regi. Våren 2020 beräknas förskolan Lilla 
Alsike öppna med 85 platser och till hösten öppnas Boängens förskola med 120 platser. 
Ytterligare en förskola i fristående regi är planerad i Centrala Ängby med ca 60 platser. 
När i tiden den förskolan kommer att öppna styr inte kommunen över. I 
lokalförsörjningsplanen ligger ett antagande om att den är klar 2026. 
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Kommunala förskolor i Knivsta
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Fristående förskolor i Knivsta
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Förskolor i centrala Knivsta
Kommunala förskolor
• Citronens förskola Fikonvägen 2
• Diamantens förskola Ängbyvägen 8
• Gredelby förskola Häradsvägen 13
• Norrgårdens förskola Kölängsvägen 40
• Skutans förskola Forsbyvägen 13
• Tallbackens förskola Valloxvägen 21
• Tärnans förskola Tärnvägen 2
• Västra Ängby förskola Russinvägen 17

Fristående förskolor
• Ekorrens förskola Körsbärsvägen 18
• Hasselbackens förskola Högåsvägen 7
• Margarethaskolans förskola Margaretavägen
• Pysslingens förskola Boängen
• Solstigen Kolonivägen 5
• I ur och skur Villa Villekulla förskola 

Plommonvägen 175
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Förskolor i Alsike

Kommunala förskolor
• Lilla Brännkärr Lustigkullagatan 30
• Lustigkulla förskola Brunnbyvägen 114
• Trollskogens förskola Gränsgatan 25
• Norrgårdens förskola Kölängsvägen 40
• Skutans förskola Forsbyvägen 13
• Tallbackens förskola Valloxvägen 21
• Verktygslådans förskola Morkullevägen 2

Fristående förskolor
• Ballongens förskola Hyvelgatan 30
• Hjärtstenens förskola Vrå Skogsväg 35
• I Ur och skur Hyvelgatan 30
• Lilla Alsike Brunnbyvägen
• Piratskeppets förskola Torpkällevägen 51
• S:t Maria Förskola Brunnbyvägen 54



Antal barn i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs
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Antal barn i förhållande till platser/avd
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs

Antal barn
Tillgängliga 

platser
Differens antal 

barn
Differens antal 

avd.
juni 2020 1429 1512 83 2-4
december 2020 1319 1632 313 16
juni 2021 1437 1632 195 10
december 2021 1330 1632 302 16
juni 2022 1469 1632 163 8
december 2022 1348 1632 284 15
juni 2023 1504 1632 128 7
december 2023 1386 1632 246 13
juni 2024 1544 1632 88 5
december 2024 1443 1632 189 10
juni 2025 1622 1632 10 1
december 2025 1517 1632 115 6
juni 2026 1687 1692 5 0
december 2026 1578 1692 114 6
juni 2027 1756 1692 -64 -3
december 2027 1640 1692 52 3
juni 2028 1815 1692 -123 -6
december 2028 1693 1692 -1 0
juni 2029 1860 1692 -168 -9
december 2029 1730 1692 -38 -2



Steg 3 – Antal barn i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs
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Antal barn i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs
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Antal tillgängliga platser 
kommunalt/fristående
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – förskolor.xlxs

Ungefär 64 procent av förskoleplatserna bedrivs i kommunal regi och resterande 36 procent bedrivs 
i fristående regi 2019. Under de kommande åren sker en förskjutning mot en högre andel platser i 
fristående regi. 
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Nuläge, nyckeltal
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Lokalkostnad/bar
n

Nybyggnadsår/om
byggnadsår

Gredelby förskola 16 400    Byggdes 1974
Citronens förskola 22 300    Bostadsrättsförening

Skutans förskola 23 800    
Byggdes1966 

ombyggd 2006
Diamantens förskola 33 700    2015
Verktygslådans förskola 25 800    2005
Tallbackens förskola 17 600    1979
Västra Ängby förskola 15 600    1979
Trollskogens förskola 17 900    1999
Lustigkulla förskola 28 200    2017
Norrgårdens förskola 27 600    2019

Lokalkostnad/barn för 
övriga kommunala 
förskolor är inkluderade i 
nyckeltalen för resp. 
skola.

Lokalpengen för förskolan 
2020 är 23 300 kr/barn.
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Byggnadsstandard
Från verksamheten framförs att framförallt Gredelby förskola är i behov av renovering, det gäller såväl 
gården som fastigheten. Kommunstyrelsen beslutade 2018 att planera för en om- och tillbyggnad av 
Gredelby förskola. Projektet skulle ha startat höstterminen 2019 när det fanns ett överskott av 
förskolelokaler och en möjlighet att behålla Tärnan under ombyggnadstiden, vilket skulle ha underlättat 
en nödvändig tomställning av förskolan. Förslaget var framtaget från förvaltningen tillsammans med 
Kommunfastigheter och det som initierade projektet var Kommunfastigheters planerade upprustning av 
förskolan tillsammans med nämndens uppdrag om att skapa fler förskoleplatser inom befintligt bestånd. 
Men projektet avbröts eftersom Kommunfastigheter i ett sent stadium upptäckte att förskolan inte kan 
byggas om och till enligt framtagna planer pga. betongplattans konstruktion. Förslaget hade inneburit 
uppdaterade lokaler för dagens pedagogik med och i framtiden plats för ytterligare 20 barn på en befintlig 
tomt i centra Knivsta.

Förvaltningen beklagar att förskolan inte gick att bygga om- och till enligt tidigare planer. Med tanke på att 
Gredelby förskola har ett mycket centralt läge intill Sågenområdet och utifrån det faktum att det inte 
längre finns någon förskola kvar i Högåsskolans lokaler så anser förvaltningen att det är ett mycket bra 
läge på förskolan. 

Kommunfastigheter har tidigare gjort provtagningar som inte har indikerat någon fuktskada i byggnaden. 
Provtagningen 2019-06-26 visar att samtliga prov från labbtest visar på normala till under normala 
mögelvärden. Dock finns indikationer på att personal upplever problem som kan härröra till 
inomhusmiljön. Utifrån den de symptom som delar av förskolans personal uppvisar genomför 
Kommunfastigheter förnyade provtagningar under februari – mars och provsvaren beräknas komma vecka 
12.



Lokalförsörjningsplan, förskolor
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Vid ingången av 2020 finns det en total kapacitet i kommunen om 1500 platser, varav 64 % i kommunal regi och 26 procent i fristående 
regi. Fram till 2025/2026 finns det ett överskott av förskoleplatser att hantera. Det totala överskottet i kommunen på vårarna, både i 
kommunal och fristående regi inräknat, varierar från 2 avdelningar till som mest 8 avdelningar våren 2021 och i dessa siffror ingår att 
planeringen ska ske med två avdelningar i överskott. Överskottet av lokaler vänder våren 2026 till att det framöver blir en brist på 
förskolelokaler utifrån prognosen.

Överskottet av förskolelokaler är i Knivsta kommun, likväl som i övriga kommuner, störst på höstarna. Anledningen till det är att många 
platser frigörs i augusti då 6-åringarna börjar förskoleklass. Det som blir dimensionerande i planeringen är hur behovet ser ut på vårarna i 
förhållande till kapaciteten.

Planeringsperioden för en ny förskola är ca 5 år och beslutet om Norrgårdens förskola togs 2014. I förhållande till prognosen 2015 så är 
det 140 barn mindre 2020 än vad som prognostiserades.

Utifrån prognosen november 2014 och de beslut som fattades 2015 om minskning av barngrupperna med 2 barn per avdelning till18 barn 
per avdelning skulle utfallet idag istället inneburit en brist på förskoleavdelningar. Under 2020 beräknas barngruppernas storlek vara uppe 
i 19,25 barn per avdelning, detta utifrån budgetberäkningarna 2020 vilket motsvarar ett minskat behov om 5 avdelningar. Dessutom har 
ett antal fristående pedagogisk omsorg tillkommit vilket motsvarar ca 1 avdelning.

I ett särskilt ärende till nämnden den 10 mars föreslås att Citronens förskola avvecklas från den 1 juli 2020. Det innebär att förvaltningen 
utnyttjar möjligheten att säga upp kontraktet med Riksbyggens BRF Knivstahus nr 2 senaste den sista mars 2020, vilket innebär att 
nämnden minskar en extern hyreskostnad med 536 000 kr per år.

Det finns idag inga pågående förskoleprojekt i kommunal regi. Tillkommande förskoleplatser kommer att behövs från 2025 eller 2026 
vilket innebär att planering av dessa platser måste påbörjas under 2020. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i oktober, 
med förslag kring detta i en uppdaterad lokalförsörjningsplan som tas fram utifrån befolkningsprognosen maj 2020.
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Antalet elever i grundskolan förväntas enligt prognosen öka med ca 850 elever 
under perioden 2019-2029 till ca 3900 elever i slutet av perioden. Jämfört med 
tidigare prognos i lokalförsörjningsplanen 2016-2025 så har behovet av 
skolplatser halverats, från i snitt ca 145 elever till ca 90 elever per år. En 
försiktigare utbyggnadstakt är något som gått att avläsa i de senaste 
prognoserna

Adolfsbergsskolan med årskurs 5-9 startade upp efter höstlovet 2018. Det 
innebar att Alsike skolan gick från att vara en högstadieskola till en låg och 
mellanstadieskola och att paviljongerna vid skolan avvecklas. En annan 
förändring är att Alsike skola nu har startat upp en egen grundsärskola beroende 
på att Uppsala kommun ej längre tar emot Knivstas särskoleelever. 
Adolfsbergsskolan tillhandahåller även rum för särskilda undervisningsgrupper. 
Den uteblivna satsningen på Idrotts- och aktivitetshuset i Alsike innebär att 
skolan nu har tagit en del av den pedagogiska ytan till ett skolbibliotek samt att 
skolan saknar idrottshall.



Antaganden
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Följande antaganden ligger till grund för lokalförsörjningsplanen

• Befolkningsprognos nov 2019

• Byggnationsplaner, bland annat:
• Segerdal: 260 bostäder fr o m 2023
• Ängby: 1 260 bostäder fr o m 2021
• Sågen: 530 bostäder fr o m 2020
• Nor: 132 bostäder fr o m 2021
• Alsike: 620 bostäder fr o m 2020

Befolkningsprognoserna innehåller alltid en osäkerhet och revideras två gånger per år 
utifrån förändrade förutsättningar. Prognosen för tillskottet av bostäder är baserad på 
idag kända utbyggnadsplaner och naturligtvis finns risk för en försening i projekten som 
kan ändra förutsättningarna i tillväxttakten. Att bostäderna verkligen startar utifrån de 
prognoser som tagits fram samt det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en 
osäkerhetsfaktor vid planering av lokaler för förskola och skola. Osäkerheten ökar ju 
längre bort i tid bostadsbyggnationen planeras eftersom olika omvärldsfaktorer som idag 
inte är kända kan komma att påverka prognoserna framöver.



Antaganden: Befolkningsprognos från nov 
2019 med tillväxttakt
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Under 2020 beräknas folkmängden i Knivsta kommun passera 19 000 invånare. Den tidigare 
höga tillväxttakten har stannat av och den senaste befolkningsprognosen är nedreviderad. 
Befolkningen beräknas uppgår till ca 22 500 invånare 2025 med en genomsnittlig 
tillväxttakt på 2,6 procent per år. Befolkningsökningen består främst av inflyttning men 
också ett positivt födelseöverskott. Tillväxten 2019 blev den lägsta sedan kommunstarten 
pga. att inga större byggnationsprojekt vara klara för inflyttning.
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Antaganden: Befolkningsprognos 6-15 år
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Antal elever i grundskolan förväntas enligt prognosen öka med ca 850 elever 
under till upp emot 3900 elever i slutet av perioden



Antaganden
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Följande antaganden ligger till grund för lokalförsörjningsplanen

• En historisk andel som väljer anvisad skola

• Klasstorlekar, max:
• F-3: 26 elever
• 4-6: 28 elever
• 7-9: 30 elever



Kommunala skolor i Knivsta



Fristående skolor i Knivsta



Skolor i centrala Knivsta

Kommunala förskolor
• Högåsskolan Lertagsvägen 1 A
• Segerstaskolan Vårsångsvägen 7
• Sjögrenska gymnasiet Valloxvägen 2 A
• Thunmanskolan Södervägen 20 A-d
• Ängbyskolan Fikonvägen 4

Fristående skolor
• Margarethaskolan Margarethavägen



Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Skolor i Alsike
Kommunala skolor
• Adolfsbergsskolan Lustigkullagatan 30
• Alsike skola Brunnbyvägen 30
• Brännkärrskolan Skogsgläntevägen 15

Fristående skolor
• S:t Maria skola Brunnbyvägen 54



Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal elever i förhållande till platser
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Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Antal klasser i förhållande till antal 
klassrum

31
Data inhämtad från Excel-filen Utbildningsförvaltningen – skolor.xlxs
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Nuläge, fördelning kommunal/fristående, antal elever
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Nuläge, nyckeltal
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Lokalkostnad/elev Nybyggnadsår/ombyg
gnadsår

Alsike Skola 21 000    
Byggdes 2004, tillbyggt 

2007 och 2015

Thunmanskolan 21 000    
Byggdes 1966, ombyggt 

2007
Lagga Skola 12 200    1962

Långhundra Skola 23 000    
Byggdes 1961, om- och 
tillbyggt 1997 och 2013

Ängbyskolan 13 000    1983
Brännkärrsskolan 30 800    2013
Högåsskolan 25 200    2016
Segerstaskolan 15 800    Ombyggt vårdboende
Adolfsbergsskolan 23 600    2018

Lokalkostnad/elev för 
Brännkärrsskolan, 
Långhundra skola och 
Lagga skola inkluderar 
förskola.
Adolfsbergsskolan exkl. 
idrottshall.
Alsike skola exkl. 
paviljonger.
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Ängbyskolan har i omgångar varit föremål för utredningar eftersom skolan 
saknar grupprum, pedagogarbetsrum och kapprum i tillräcklig omfattning och 
inte uppfyller arbetsmiljökraven. Vid ombyggnation av en skola är 
evakueringslokaler en betydande kostnad. Ett gemensamt förslag togs fram av 
förvaltningen och Kommunfastigheter som skulle kombinerat 
Kommunfastigheters reinvestering av byggnaden med verksamhetens behov 
samt att paviljongerna för evakueringen skulle kunna stå kvar och på så sätt 
både lösa evakueringsbehovet och det ökade klassrumsbehovet fram till en ny 
skola är klar i Centrala Knivsta. Ärendet avbröts dock utifrån inbromsningen av 
befolkningstillväxten samt att Kommunfastigheter redovisade en högre kostnad 
för renoveringen av fastigheten än i den ursprungliga kostnadsbedömningen. 

Behovet av åtgärder för Ängbyskolan kvarstår dock. Kommunfastigheter har 
påbörjat ett visst underhåll i form av framförallt en ommålning.

Byggnadsstandard
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Ombyggnationen måste ske redan i sommar för att Högåsskolan ska kunna ta emot 
60 nya förskoleklasselever till höstterminen 2020. Nuvarande lokaler är anpassade för 
16 elever/ klass, vilket i praktiken är begränsande för det behov av platser som finns.

I området för Ängbyskolan och Högåsskolan visar prognosen att det uppstår en brist 
på klassrum från höstterminen 2022 .Om det innebär att behovet av klassrum för F-6 
kommer att behöva hanteras med en paviljonglösning intill Ängbyskolan från 
höstterminen 2022 beror på hur Margaretaskolans utökade kapacitet kommer att 
påverka den kommunala verksamheten vilket innebär att förvaltningen kommer att 
återkomma när förvaltningen sett tendensen i elevströmmarna.

En prognosticerad möjlig befolkningsutveckling indikerar att det kan bli ett problem 
att få plats med alla elever i Lagga och Långhundra skola. Det är något som 
förvaltningen kommer att fortsätta följa i prognoserna.

När det gäller behovet av en ny skola i Centrala Knivsta är bedömningen, enligt 
nuvarande prognos, att den behöver vara färdigställd i slutet av planeringsperioden. 

Lokalförsörjningsplan
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Denna bedömning förutsätter att den nya skolan kan börja byggas upp i form av 
paviljonger för att lösa den klassrumsbrist som förväntas uppstå redan från 
höstterminen 2021. När paviljongerna måste vara på plats samt var den nya skolan 
ska ligga kommer förvaltningen att återkomma till utifrån fortsatta bedömningar av 
prognoser samt att aktivt arbeta med planering skoltomter i Utvecklingsprogram 
Knivsta 2025

När det gäller Alsike Nord så finns det en skoltomt avsatt i detaljplanen för etapp 2 B 
som nu är föremål för granskning. När i tiden den skolan kommer att realiseras beror 
naturligtvis på takten i den fortsatta utbyggnaden av Alsike. Bedömningen enligt 
prognosen är att en ny skola ligger bortom planeringsperioden men att paviljonger 
kommer att behövas några år innan det finns ekonomi att fylla en ny skola. 
Planeringen är även att öka kapacitetsutnyttjandet med att inledningsvis starta en 
förskola i lokalerna enligt samma modell som Högåsskolan.

En möjlighet att skjuta tidpunkten för skolpaviljonger i Alsike finns också genom att 
utreda om det går att ta bort förskolan Lilla Brännkärr från Brännkärrskolan och 
genom en om och tillbyggnad ställa om lokalerna för en 2-parallellig F-6 skola istället 
för nuvarande F-4 skola. Det skulle även innebära möjlighet till en bättre 
stadieindelning av skolstrukturen i Alsike. Behovet av en sådan omställning ligger 
flera år framåt i tiden vilket innebär att förvaltningen kommer återkomma i ärendet.

Prognosen visar en brist på något/några klassrum i Alsike de närmaste åren men 
förvaltningens bedömning är att det går att lösa inom skolorganisationen.

Lokalförsörjningsplan



Dokumentkategor
i

Titel Ärendenummer Ansvarig Avdelning Datum

Delegationsbeslut Delegationsbeslut, utökad tid i Särsta förskola 
beviljas

UN-2019/713 Annelie Hallhagen Fröberg Utbildningskontoret 2020-02-05

Delegationsbeslut Delegationsbeslut, utökad tid beviljas ej i 
nuläget

UN-2020/50 Annelie Hallhagen Fröberg Utbildningskontoret 2020-02-07

Delegationsbeslut Delegationsbeslut om genomförande av 
upphandling

UN-2020/38 Hans Åhnberg Knivsta Kommun 2020-02-25

Förteckning Datum: 2020-02-04 - 2020-03-02


	00 Dagordning
	05 Särskild uppföljning statsbidrag
	Tjänsteskrivelse 2020-03-02
	Särskild uppföljning statsbidrag, rapport 2020-03-02

	06 Avveckling av Citronens förskola
	Tjänsteskrivelse 2020-03-02

	07 Ekonomisk uppföljning per februari
	Tjänsteskrivelse 2020-03-03
	Ekonomisk uppföljning
	Resultatenheter

	08 Ansökan medel KS Prioriterat
	Tjänsteskrivelse 2020-03-02

	09 Lokalförsörjningsplan förskola och skola utbildningsnämnden 2020-2029
	Tjänsteskrivelse 2020-03-03
	Utbildningsförvaltningen - Förskolor
	Utbildningsförvaltningen - Skolor

	11 Anmälan av delegationsbeslut
	Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-02-04-2020-03-02


