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Utbildningsnämnden 

Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om ett kunskapscampus i 
Södra staden 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Stefan Hanna m. fl, (alla C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 3 november 2015, att kommunfullmäktige beslutar utreda utformning och planering av ett 
nytt kunskapscampus med flexibla lokaler för förskola, grundskola och gymnasieskola i södra 
staden. 
 
Motionen bilägges. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret 
och stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Föredragning 
Utbildningsnämnden har den 30 mars 2016 tagit beslut om en plan för strategisk försörjning 
av utbildningslokaler 2016-2020. Planen har tagits fram i samarbete mellan utbildnings-
förvaltningen, kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och Skolfastigheter AB. 
En revidering av planen kommer att ske årligen.  
 
För Rosendalsområdet, del av södra staden, anges i planen att en ny grundskola för ca 1000 
elever bör byggas. I anslutning till planarbetet för Södra staden görs arbete för att säkerställa 
tillräcklig tillgång på tomtmark för att tillgodose behovet av skolplatser i alla åldrar. I 
samband med planen beslutade utbildningsnämnden också att utredning av en ny skola mellan 
Gottsunda och Sunnersta som eventuellt ersätter Gottsundaskolan och Treklangens skola, ska ingå 
i den kommande lokalförsörjningsplanen. 
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I planarbetet har olika former av lösningar vägts emot varandra för att hitta bästa möjliga och 
kostnadseffektiva lösningar. Placering och storlek på skolor styrs främst av behovet av 
elevplatser utifrån prognostiserat antal elever och elevernas geografiska fördelning.  
 
Ambition är att i så hög grad som möjligt använda och utveckla befintliga lokaler så att de 
kan användas flexibelt utifrån de behov som finns inom de olika skolformerna, från förskola 
till vuxenutbildning. Möjligheten till stordriftsfördelar beaktas både vid planering för 
befintliga lokaler och vid nyetablering. Hänsyn måste också tas till att krav och förväntningar 
ser olika ut i olika skolformer. Avståndet mellan hemmet och förskola/skola har till exempel 
större betydelse för de yngre barnen än för gymnasieeleverna.   
 
Utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder för att anpassa lokalanvändningen i 
gymnasieskolan till elevantalet. Detta i kombination med på sikt ökat elevantal gör att det i 
dagsläget finns balans mellan tillgången till gymnasielokaler och beräknat elevantal de 
kommande åren.  
 
Avslutningsvis ska framhållas att det är angeläget att såväl verka för minskad segregation som 
för en effektiv och samordnad användning av pedagogiska lokaler. Det är därmed en 
utgångspunkt i kommunens planeringsarbete för såväl Södra staden som för andra delar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
 



Motion angående ett kunskapscampus i Södra staden 

Nu planeras utbyggnaden av Södra staden som kan komma att omfatta fler än zo tusen nya 
bostäder. Redan i dag bor 3o tusen Uppsalabor i de berörda stadsdelarna som ingår i området 
Södra staden. Centerpartiet vill se en livskraftig stadsdel för alla generationer. Vår vision är att 
här ska finnas en flerdelad skola som säkrar högkvalitativ och likvärdig undervisning för alla 
barn och ungdomar, en mötesplats där barn och unga från olika bakgrunder får växa och 
utmanas i en trygg miljö. Centerpartiet föreslår därför att vi i Södra staden bygger ett 
Kunskapscampus som omfattar förskola, grundskola och gymnasieskola. Eftersom Uppsala 
kommun har ett överflöd av gymnasieskolor anser vi att en av de befintliga gymnasieskolorna 
flyttas och får utgöra en del i detta nya kunskapscampus. 

I stadsmiljö bör stordriftsföredelar exploateras, inte minst för att säkerställa att 
landsbygdsskolor som saknar dessa möjligheter ska få kunna få rimliga resurser. Södra stadens 
nya kunskapscampus bör utgöras av ett flertal byggnader med delvis olika skolgårdar för olika 
åldersgrupper. På så vis skapar vi en trygg och nära skolmiljö för alla barn. Samtidigt kan 
kunskapscampus storlek skapa stora samordningseffekter när såväl kvalificerade ämneslärare 
som speciallärare, specialpedagoger, skolhälsovård och administration kan samutnyttjas. 
Campus kan också ge underlag för utveckling av nya karriärtjänster för lärare. 

På cannpus bör en multisporthall uppföras och utnyttjas både under och efter skoltid. 
Skolgårdarna och utomhusytorna bör bjuda in till lek och rörelse såväl under rast som efter 
skoltid. Dessa delar av campus bör utformas så att de också lämpar sig för spontanidrott, 
skolidrott och organiserad idrottsverksamhet under och utanför skoltid. 

I Nyköpings kommun har man gjort en liknande satsning med stor framgång där kommunens 
högstadieskolor har förts samman till en enda skola med i 230 elever i årskurs 7-9. Detta har 
gett en lugnare skolmiljö, minskad segregation och bättre skolresultat. Även i Uppsala finns ett 
behov av att bättre arbeta för att minska segregationen och förbättra inkluderingen. 

UPPSALA KOMMUNT'', ELSE 

Ink 2015 -10-  27 

  

Diarienr. 

 

k•k - 20  Å 21 S2 
Lit i 

IIIÄRODLAD 
POLITIK 

CENTERPARTIET 



a, Centerpartiet 

Uppsala kommun har ett ineffektivt utnyttjande av skollokaler och tomma lokaler kostar. 
Därför vill vi att Kunskapscampus ska utformas flexibelt så att lokalerna kan användas till andra 
ändamål när barnkullarna mellan åren varierar i storlek. Vi anser även att delar av 
kunskapscampus ska kunna drivas som friskola. Kunskapscampus Södra staden, en flerdelad 
helhetslösning tror vi kommer att medföra stora ekonomiska och pedagogiska 
samordningseffekter och samtidigt motverka segregation. 

Mot denna bakgrund föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige; 

att utreda utformning och placering av ett nytt kunskapscampus med flexibla lokaler för 
förskola, grundskola och gymnasieskola i Södra staden. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 

Ehsan Nasan, Centerpartiet 
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