
 KOMMUNALRÅD 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Svar interpellationsfråga Bolandgymnasiet 
 

Sverigedemokraterna har i en interpellation till kommunfullmäktige ställt två frågor som 

besvaras nedan: 

 

Hur ser planen ut för att besparingen genom nedläggandet av Bolandgymnasiet inte bara ska 

bli en kostnad som flyttar från Utbildningsnämnden till Uppsala Skolfastigheter AB? 

 

Skolfastigheter som fastighetsägare av Bolandgymnasiet arbetar i nuläget med ett flertal olika 

alternativ.  

 

I närtid kommer Uppsala kommuns gymnasieskola kvarstå som hyresgäst till åtminstone 

sommaren 2018. 

 

Under våren kommer Skolfastigheter att inleda en dialog med kommunen om önskemål att 

förhyra lokaler för i första hand andra pedagogiska ändamål än gymnasieverksamhet. I andra 

hand kommer en dialog med kommunen ske om eventuella övriga kommunala behov i 

området kan tillgodoses. 

 

Övriga alternativ består av uthyrning till externa hyresgäster där Skolfastighetsbolaget i 

dagsläget har flera intressenter och/eller en större exploatering av området för 

kontor/industriell verksamhet. Förutsättningarna för en exploatering av området bedöms som 

goda då läget är strategiskt för den typen av verksamhet. 

 

Skolfastigheter ämnar inte genomföra någon större fastighetsutvecklingsprocess på området 

innan dialogen med Uppsala kommun angående deras framtida behov av området är avklarad.  

 

Det påstås i interpellationen att beslutet om att stänga Bolandgymnasiet för 

gymnasieverksamhet inte innebär någon besparing för utbildningsnämnden. Argumentet för 

påståendet är att det skulle vara lika kostsamt att bedriva skolverksamhet i lokalerna som att 

låta dem stå tomma.  

 

Påståendet är felaktigt. Enligt skollagen ska ersättning betalas ut per elev. Om elevantalet 

sjunker samtidigt som fasta kostnader kvarstår, exempelvis outnyttjade lokaler, resulterar det i 

ett ekonomiskt underskott för berörd verksamhet. Detta har tyvärr också skett för kommunal 

gymnasieskola som vid bokslut 2015 visade ett negativt resultat på -54 mkr. Av dessa 54 mkr 

stod Bolandgymnasiet/GUC för ca 41 mkr. En av huvudorsakerna till de berörda skolornas 

underskott var, förutom låg fyllnadsgrad i undervisningsgrupper, outnyttjade lokalytor. 

Höstterminen 2015 gick ungefär 700 elever i lokaler som var dimensionerade för ca 1 200 

elever. 

 

Beslutet att stänga Bolandgymnasiet/GUC gör att den kommunala gymnasieskolan kan gå ur 

lokalerna, genomföra förtätningar på andra gymnasieenheter och därmed reducera 

lokalkostnaden per elev. Reduceringen av lokalkostnaden är en avgörande förklaring till att 

den kommunala gymnasieskolan förväntas nå ekonomi i balans vid bokslut 2017. För 
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utbildningsnämndens del innebär det väsentligt bättre möjligheter att klara sitt uppdrag inom 

ekonomiska ramar. 

 

Kan du lova Uppsalaborna att Bolandgymnasiets lokaler inte blir en asylanläggning av något 

slag? 

 

För kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet är det av vikt att det totala 

fastighetsbeståndet används på ett effektivt sätt. Som framgår av ovan har Skolfastigheter en 

plan i olika steg för att hitta nya användningsområden då kommunal gymnasieskola lämnar. 

Att för all framtid utesluta att någon av kommunens fastigheter ska användas för att möta ett 

akut flyktingmottagande eller motsvarande krissituation är inte aktuellt. 
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