
 
 

 

Utbildningsnämnden  PROTOKOLL 1 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07 §§ 40-58 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-07-07 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-06-16 Datum när anslaget tas ner 2022-07-08 

 

Sammanträdet var slutet under § 42. Under den slutna delen närvarade utöver 
nämndledamöterna Tapio Liimatainen, utbildningschef, Jonas Andrae Johansson, 
grundskolechef, Johanna Lindqvist, rektor Thumanskolan samt Stella Vallgårda, sekreterare.   

Sammanträde med Utbildningsnämnden 

 
Tid: Tisdag den 7 juni 2022, kl 14.45-20.45 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt digitalt via Zoom.  

 

Beslutande: Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 

Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande 

Anna Koskela-Lundén (L), 2:a vice ordförande 

Johan Eskhult (C) 

Matilda Hübinette (KNU) §§ 42-58 

Helen Wahlström (MP) ersätter Matilda Hübinette (KD) §§ 40-41 

Kristofer Olofsson (S) 

Ronald Westman (SD)   

 

Ersättare: Olivia Bergström (M) 

Helen Wahlström (MP)  

 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

 

Övriga 

deltagare: 

Se nästa sida.  

 

 

Justering, se 

sista sidan för 

justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 14 juni 2022 av: 

Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande  

Anna Koskela-Lundén (L), justerare  

 



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare: 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola  
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsa 
Ann Ohlsson Ax, administrativ chef 
Camilla Christoffersson, verksamhetschef förskola 
Maria Nordanberg, förvaltningsekonom  
Maria Karlsson, ordförande Lärarnas Riksförbund förening Knivsta  
Johanna Lindqvist, rektor Thumanskolan  
Christina Kyhlström, rektor vuxenutbildningen  
 
  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 

Justering 

Protokollet justeras digitalt den 14 juni av Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande och Anna 
Koskela-Lundén (L), justerare.  

 

§ 41 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Anna Koskela-Lundén ställer en fråga om Segerstaskolan som läggs till under punkten 
aktuellt från förvaltningen.  

Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till dragningar, numreringen 
justeras därefter.  

  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42  

Beslutet justerade omedelbart, se separat protokoll.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 

Beslutet justerades omedelbart, se separat protokoll.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 

Ledamotsinitiativ från L - Långa väntetider för att komma ut på språkpraktik  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden anser initiativärendet vara besvarat. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingen fattar beslut om språkpraktik för studenter på svenska för invandrare och 
väntetiden för en språkpraktik är i de fallen 3-6 månader. I de fall kommunen själv beslutar 
om språkpraktik är väntetiden 1 månad. Synpunkten om de långa väntetiderna i samband 
med Arbetsförmedlingens beslut om språkpraktik är framförd till dem. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

Jonas Andrae Johansson, grundskolechef informerar.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45  

Informationshanteringsplan 

Utbildningsnämnden beslutar  

att anta förslag till informationshanteringsplan för handlingar och information hos 
utbildningsnämnden samt att upphäva dokumenthanteringsplan, upprättad 2005, för 
handlingar/information hos utbildningsnämnden. att anta informationshanteringsplan för 
ledande och stödjande verksamheter i Knivsta kommun KS-2021/602-2. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreskrifterna och riktlinjerna för arkiv i Knivsta kommun antagna av 
kommunfullmäktige 2019-02-13 ska varje nämnd ta fram och anta en 
informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan utgör ett gallringsbeslut, att viss 
information får gallras (förstöras). Den visar också hur allmänna handlingar ska hanteras, om 
de ska bevaras och hur. Det är viktigt att förvaltningarna använder sig av 
informationshanteringsplanen i det dagliga arbetet. Det ger goda förutsättningar för att 
informationshanteringen blir rätt och mer effektiv. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

Informationshanteringsplan för utbildningsnämnden 

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen KS-2021/602-2 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 8 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 

Läsårstider 2023/2024 

Utbildningsnämnden beslutar  

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstider för läsåret 2023/2024 för Knivsta 
kommuns kommunala skolor och förskolor enligt förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innehåller läsårstider för läsåret 2023-2024. I förslaget till läsårstider för Knivstas 
kommunala skolor finns ännu inte planeringsdagar för förskola och fritidshem inlagda, då 
dessa är beroende av annat beslut i Utbildningsnämnden. Planeringsdagarna för förskola 
och fritidshem kommer att sammanfalla med skolans studiedagar i början och slutet av 
terminerna. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-01 

Bilaga: Läsårstider 2023/2024 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 9 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 

Revidering av regler och avgifter för förskola annan pedagogisk verksamhet 
fritidshem och fritidsklubb 

Utbildningsnämnden beslutar  

Utbildningsnämnden godkänner förslaget till revidering av regler och avgifter för förskola, 
annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb. 

Yrkande  

Anna Koskela-Lundén (L) tilläggsyrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
gällande ökat deltagande i förskolan för barn med utländsk bakgrund som inte har svenska 
som modersmål. 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut tillsammans med Anna Koskela-Lundéns 
tilläggsyrkande är huvudförslag, ställer förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Antalet planerings- och studiedagar för förskola och fritidshem ökar från fyra till fem dagar 
per läsår. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-02 

Reviderade regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och 

fritidsklubb 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola hämtad 
2022-05-02 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar.  

 

Ordföranden ajournerar mötet en kort stund under ärendet.   

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola%20hämtad%202022-05-02
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola%20hämtad%202022-05-02


 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 10 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 

Trygghetsplan för Knivsta kommuns kommunala skolor 

Utbildningsnämnden beslutar  

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa Trygghetsplan för Knivsta kommuns kommunala 
förskolor och skolor enligt förvaltningens förslag. 

Yrkanden  

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innehåller en plan för att arbeta systematiskt och likvärdigt med trygghet för barn 
och elever. I förslaget finns också en plan för publicering på kommunens hemsida. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-31 

Bilaga: Trygghetsplan 

Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsan, informerar.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 11 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 

Prislista Sjögrenska gymnasiet from augusti 2022 

Utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa ersättning för Sjögrenska gymnasiet from 1 augusti 2022 enligt bilaga 1, samt 

att fastställa interkommunal ersättning (IKE) för Sjögrenska gymnasiet from 1 augusti 2022 

enligt bilaga 2. 

Yrkande 

Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Anna Koskela-Lundén (L), Johan Eskhult (C), 
Matilda Hübinette (KNU), Kristofer Olofsson (S) och Ronald Westman (SD) yrkar bifall till 
utsänt förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ändringsbudgeten för 2022 som är beslutad av KF möjliggör en förändring av priserna för det 
interna gymnasiet så att Sjögrenskas IKE-priser motsvarar Uppsalas IKE-priser för 
respektive program. Grundpengen till Sjögrenska gymnasiet har höjts jämfört med 2021 för 
samtliga program som är av karaktären yrkesprogram/programinriktat val samt 
introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Grundpengen har sänkts för samtliga 
lärlingsprogram samt introduktionsprogrammet språkintroduktion. Grundpengen för IKE har 
höjts och sänkts på samma sätt för respektive program. Priserna gäller from 1 augusti 2022.  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 12 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 

Motion från KD - upprätta handlingsplan nollvision hemmasittande 

Utbildningsnämnden beslutar  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden anser att motionen är besvarad. 

Reservationer 

Anna Koskela-Lundén (L) lämnar in en skriftlig reservation till förmån för eget yrkande (se 
protokollsbilaga 1).  

Yrkanden 

Anna Koskela-Lundén (L) yrkar att motionen ska bifallas.   

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; utsänt förslag till beslut samt Anna 
Koskela-Lundéns yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot avslag var för sig och finner att 
nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion föreslår Kristdemokraterna fullmäktige besluta att införa en nollvision och 
handlingsplan för att hjälpa barn och ungdomar som inte är i skolan till en fungerande 
skolgång. Utbildningskontoret har redan idag ett pågående utvecklingsarbete i samarbete 
med socialtjänsten och Region Uppsala för att främja skolnärvaro och tidigt upptäcka barn 
och ungdomar som riskerar att få en hög skolfrånvaro. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

Johanna Lindqvist, rektor Thunmanskolan, informerar.   



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 13 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 

Motion 2022:06 från Björn-Owe Björk (KD) Per Lindström (KD) Synnöve Adéll (KD) och 
Gunnar Gidlund (KD) - Återinför Nattis 

Utbildningsnämnden beslutar  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Röstförklaringar 

Maria Fornemo (V), Matilda Hübinette (KNU) och Anna Koskela-Lundén (L) lämnar in 
röstförklaring (se protokollsbilaga 2-4).  

Yrkanden  

Matilda Hübinette (KNU) Ronald Westman (SD) och Anna Koskela-Lundén (L) yrkar att 
motionen ska bifallas.  

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; utsänt förslag till beslut samt 
yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.   

Sammanfattning av ärendet 

I en motion föreslår Kristdemokraterna fullmäktige besluta att återinföra barnomsorg på 
obekväm arbetstid och att återinförandet av barnomsorg på obekväm arbetstid finansieras 
från innovationskontorets ekonomiska ram. Under den period då Knivsta kommun erbjöd 
omsorg på obekväm tid nyttjades tjänsten av ett mycket litet antal vårdnadshavare. 
Kostnaden för omsorg på obekväm tid var hög. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-10  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 14 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 

Motion från L - mobilfri skola 

Utbildningsnämnden beslutar  

Motionen anses vara besvarad i och med tjänsteutlåtandet.  

Reservationer 

Anna Koskela-Lundén (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Yrkanden 

Anna Koskela-Lundén (L) yrkar att motionen ska bifallas.   

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; utsänt förslag till beslut samt Anna 
Koskela-Lundéns yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna har till Kommunfullmäktige framlagt en motion med föreslaget beslut om att 
fullmäktige fattar beslut om skolor i Knivsta kommun ska vara mobilfria. Förvaltningen 
bedömer det som att frågan om huruvida mobilförbud ska råda på en skola ska hanteras 
inom ramen för skolans ordningsregler och därmed ett beslut för rektor. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 15 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 

Ledamotsinitiativ från KD och L - Handledning för agerande vid akuta våldssituationer 

Utbildningsnämnden beslutar  

Initiativärendet anses vara besvarat i och med tjänsteutlåtandet.  

Reservationer 

Anna Koskela-Lundén (L), Ronald Westman (SD) och Matilda Hübinette (KNU) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation från Anna Koskela-Lundén (se 
protokollsbilaga 5).  

Yrkanden  

Anna Koskela-Lundén (L), Ronald Westman (SD) och Matilda Hübinette (KNU) yrkar att 
ledamotsinitiativet ska bifallas.   

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; utsänt förslag till beslut samt 
yrkande att bifalla motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

KD och Liberalerna önskar att utbildningsnämnden fattar beslut att alla förskolor och skolor i 
Knivsta ska ta fram en handledning för agerande vid akuta våldssituationer och PDV samt att 
förvaltningen i sin uppföljning säkerställer att verksamheterna genomför övningar enligt plan. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 16 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 54  

Ledamotsinitiativ från L - Tillämpning av nya styrdokument 

Utbildningsnämnden beslutar  

Initiativärendet anses vara besvarat i och med tjänsteutlåtandet.  

Reservationer 

Anna Koskela-Lundén (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Yrkanden 

Anna Koskela-Lundén (L) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas.   

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; utsänt förslag till beslut samt Anna 
Koskela-Lundéns yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Från hösten 2022 gäller reviderade kursplaner. Då planeringsarbetet med bedömning av 
tidsåtgång samt genomförande av implementeringen redan är genomförd föreslås ett avslag 
på initiativärendet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17  



 
 

 

 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 17 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 55 

Enkät skola och fritidshem 

Jonas Andrae Johansson, grundskolechef, informerar. 
informerar  

§ 56 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Ann Ohlsson Ax, administrativ chef, informerar.  

§ 57 

Aktuellt från förvaltningen 

a) Fråga från Anna Koskela-Lundén om 
Segerstaskolan 

b) Aktuellt från förvaltningen  

Tapio Liimatainen, utbildningschef, informerar. 

§ 58 

Anmälan av delegationsbeslut 

- Förteckning över skolskjutsbeslut 2022-04-01-
2022-04-30 

- Förteckning över delegationsbeslut registrerade 
i 360 2022-04-20 – 2022-05-30  



Reservation: Motion upprätta en handlingsplan nollvision hemmasittare 

Liberalerna anser att det är viktigt att det inrättas en handlingsplan för nollvision gällande 

hemmasittare. I dagsläget pågår det projekt inom kommunen men det viktiga arbetet för att hjälpa 

barn och ungdomar till en fungerande skolgång behöver permanentas och en handlingsplan är ett steg 

i rätt riktning.  

En handlingsplan garanterar långsiktighet och säkerställer att det viktiga arbetet blir en del av 

utbildningsnämndens DNA för att säkerställa att alla elever får och ges möjligheter till en lyckad 

skolgång. 

Anna Koskela-Lundén (L) 

2:e vice ordförande utbildningsnämnden 

Protokollsbilaga 1 



Röstförklaring från V angående Motion 2022:06 från KD – Återinför nattis 

Vänsterpartiet är i grunden positiv till barnomsorg på obekväm arbetstid. Dock ser vi att en 
sådan omsorg måste ske inom ramen för kommunal regi, vilket inte var fallet under den 
period då Knivsta hade ”nattis”. Vänsterpartiet kan inte tänka sig en återgång till att lägga ut 
omsorg av barn på obekväm arbetstid på privata aktörer, detta med hänvisning till 
motionssvaret som varnar för otrygghet för barnen då de är utlämnade till en omsorgsgivare 
utan andra vuxna på plats. Det är svårt för kommunen att säkra tryggheten för barnen då det 
är svårt för kommunen att få insyn i privata utförares verksamhet. 

Av motionen framkommer inte hur barnomsorg på obekväm arbetstid är tänkt att bedrivas. 

V menar också att KD’s förslag till finansiering är bristfällig då innovationskontorets pengar 
är till för att stärka nya idéer. 

Maria Fornemo (V) 

Protokollsbilaga 2 



Röstföklaring till motion om nattis. 

Knivsta.nu är positiv till förslaget att återinföra nattis, men vi önskar en förnyad bedömning av hur 
stort behovet är i dagsläget,  samt en kostnadskalkyl.  

Matilda Hübinette, Knivsta.nu 

Protokollsbilaga 3 



Röstförklaring: Återinför nattis 

Knivsta har Sverige lägsta medelålder och majoriteten av invånarna som flyttar hit är 

barnfamiljer. Närhet till arbetsgivare på Arlanda, Akademiska sjukhuset i Uppsala och en 

ökad inflyttning av barnfamiljer innebär även att behovet av barnomsorg är stort. Under 

innevarande mandatperiod har majoriteten, av besparingsskäl, skurit ner på möjligheten att ha 

barnsomsorg nattetid.  

Vi anser att det borde finnas ett utbud av barnomsorgomsorg som möter omsorgsbehovet hos 

föräldrar som har oregelbundna arbetstider inom tex vård och omsorg. 

En kartläggning av behov behöves göras samt en kalkyl för olika alternativ tas fram. 

Anna Koskela-Lundén (L) 

2.e vice ordförande

Liberalerna Knivsta 

Protokollsbilaga 4 



Reservation: Ledamotsinitiativ från KD och L- Handledning för agerande vid akuta 

våldssituationer. 

På nämndsammanträdet den 7:e juni röstade nämnden ner vårt förslag om att inrätta en 

handlingsplan som säkerställer att verksamheterna genomför övningar enligt plan för att på 

bästa sätt rusta personal så att våra mest utsatta skyddas.  

I dagsläget saknas det handlingsplan och rutiner för agerande vid akuta våldssituationer. Vi 

anser att det inte är acceptabelt att Knivsta kommun till skillnad mot våra grannkommuner 

inte har rutiner kring detta. 

I tjänsteskrivelsen står det uttryckligen att risken för att något kan ske anses vara medelhög. 

Vi kommer att lyfta frågan vidare i kommunfullmäktige för att säkerställa att det finns god 

beredskap i vår kommun för att möta detta. 

Anna Koskela-Lundén (L) 

2:e vice ordförande Utbildningsnämnden  
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