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Förutsättningar och avgränsningar för Strategisk lokalförsörjning 
inom förskola och grundskola. 

Förslag till beslut: 
att fastställa förutsättningar och avgränsningar för strategisk lokalförsörjning inom förskola 

och grundskola enligt kontorets förslag samt 

att överlämna det t i l l fastighetsägarnämnden 

Sammanfattning 
Nämnden föreslås fastställa förutsättningar och avgränsningar för strategisk lokalförsörjning 
inom förskola och skola. I detta ingår att belysa viktiga styrdokument och att fastslå viktiga 
övergripande punkter för vad som skall beaktas. 

De viktiga övergripande punkterna utgör styrning i frågor där nämnden i tidigare beslut och 
uttalanden klargjort inriktningar för verksamhet inom förskola och grundskola. Genom att nu 
fastställa dem säkerställs att dessa beaktas i arbetet med strategisk lokalförsörjning och att 
förutsättningar ges för att uppnå dessa inriktningar. 

Förutom att förutsättningar och avgränsningar överlämnas har nämnden sedan tidigare även 
utsett representation t i l l politisk referensgrupp för lokalförsörjning och kan genom denna be
vaka det framtida praktiska arbetet med den strategiska lokalförsörjningen. 

Bakgrund 
Den strategiska lokalförsörjningen sker i enlighet med fastställd ansvars- och rollfördelning 
enligt KFs beslut 2010-06-17 (KN-2009-059). Strategisk lokalförsörjning sker i samverkan 
mellan fastighetsägarnämnden (FHN), barn- och utbildnmgsnämnen (BUN), utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN) samt Styrelsen för vård och bildning (SVB) och respektive 
kontor/förvaltning. Arbetet leds av kontoret för samhällsutveckling (KSU) med hjälp av kom
petenser från övriga kontor. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Beslut om de åtgärder som den Strategiska lokalförsörjningen föreslår ska ske i Styrelsen för 
vård och bildning. Inför beslut presenteras åtgärdsförslagen för en politisk referensgrupp och 
därefter för respektive nämnder. 

Barn- och ungdomsnämndens huvudsakliga roll är att fastställa behovet av platser inom för
skola respektive grundskola. Den Strategiska lokalförsörjningen hanterar lokaler t i l l kommu
nal verksamhet, dvs från det totala behovet avräknas det som fristående verksamhet uppfyller. 
Detta innebär att barn- och ungdomsnämnden hanterar alla frågor gällande etablering av f r i 
stående förskoleverksamhet. 

Förutom detta kan barn- och ungdomsnämnden även fastställa andra övergripande förutsätt
ningar och avgränsningar som de vi l l skall beaktas i arbetet med den strategiska lokalförsörj
ningen. 

Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås påtala gällande styrdokument: 

• De förutsättningar som framgår av IVE 2012-2015 

• De förutsättningar som fastställts i andra styrdokument: 
- Barn- och ungdomspolitiskt program - avseende fysisk och psykisk miljö samt 

delaktighet mm. 
- Uppdragsplan 2012-2015 - avseende placering avförskolor 

Barn och ungdomsnämnden föreslås fastställa ytterliga förutsättningar och avgränsningar att  
beakta i arbetet med för strategisk lokalförsörjning: 

• Ytterligare utgångspunkter: 
- Verksamheten vid befintliga små skolor på landsbygden skall bevaras. 

Undantag från detta ska endast ske om stora investeringar krävs för att bevara 
verksamheten och i dessa fall endast efter samråd och särskilt beslut. 

- För yngre elever, F-3, skall närhet t i l l skola prioriteras så att behov av skolskjuts 
undviks i största möjliga utsträckning. 

- Pedagogiska lokaler skall utformas så att de enkelt kan ställas om mellan utifrån 
ändrade behov inom förskola respektive grundskola. 

- Skolan lokaler skall erbjuda möjligheter för integrering av särskola i grundsko
lan. Integreringen skall ske utifrån elevernas ålder. 

- Förändringar och nyetableringar skall ske vid rätt tidpunkt utifrån medborgarnas 
perspektiv. 

• Av nämnden tidigare fattade beslut: 
- Fattade beslut om lokalåtgärder för 2012 och 2013 skall kvarstå och verkställas. 
- Hyresgarantier som faller ut på grund av nya beslut enligt en nya roll- och an

svarsfördelningen skall inte belasta nämnden. 
Detaljerade beskrivningar redovisas i bilaga 1. 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



BILAGA 1 

Handläggare Datum Diarienummer 
Lokalberedningsgruppen rev 2012-09-19 BUN-2012-0782 
Kristian Stjerndorff 

STRATEGISK FÖRSÖRJNING 
av pedagogiska lokaler 
Förskola och grundskola 

UTGÅNGSPUNKTER och AVGRÄNSNINGAR 

Barn- och ungdomsnämnden, BUN 

Postadress Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018 - 727 00 00 
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Följande skall ligga till grund för arbetet: 

1. STRATEGISKA MAL OCH PLANER /. • " ' " . • • 
Enligt IVE 2012-2015 
Utdrag: 

• Planeringen av lokaler för den pedagogiska verksamheten ska ske långsiktigt och på ett så
dant sätt att full behovstäckning uppnås och så att lokalöverskott inte uppstår. 

• Kostnadseffektiva lösningar med flexibla användningsområden ska eftersträvas. 

2. STYRDOKUMENT . •. ' ' . • . •- . - ' • •: ' ' . \ . 
Målstyrning, styrdokument  
Enligt med Barn- och ungdomspolitiskt program 2010-2014  
Utdrag: 

• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor 
• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner delaktighet och har inflytande i frågor som 

rör dem 
• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner trygghet och olika typer av verksamheter 

och aktiviteter är tillgängliga för dem 
• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun lever i en god fysisk och psykisk miljö. 

Önskade tillstånd: 
Vid all fysisk planering ger barn- och ungdomsperspektivet avtryck 
Det är enkelt för barn och ungdom att ta sig till områden och platser för utbildning, lek, id
rotts-, kultur- samt fritidsaktiviteter. 
Barn och ungdomar har, oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, re
ligion, kulturell bakgrund och familjestruktur, likvärdiga villkor i förskola, skola, kultur- och 
fritidsverksamhet. 
Barn och ungdomar tillfrågas och deras synpunkter tas tillvara, redovisas och ger effekt i 
de kommunala beslutsunderlag som rör barn och ungdomar. 
Barn och ungdomar känner sig trygga i de miljöer de vistas i. 
Barn och ungdomar utsätts inte för ohälsosamma miljöer. 

Enligt Uppdragsplan  
Beslutad av Barn och ungdomsnämnden 2011-12-20 §355 (BUN-2011-0339). 
Se bilaga 6a BUN Uppdragsplan 2012-2015. 

Utdrag: 
• Föräldrar som behöver förskoleplats, ska i möjligaste mån få plats i närområdet eller där 

de önskar. 

3. Y T T E R L I G A R E UTGÅNGSPUNKTER - utkast (ej beslutade) 
För beslut i barn- och ungdomsnämnden september 2012 

Små skolor  
Verksamheten vid befintliga små skolor på landsbygden skall bevaras. 
Med små skolar avses här de skolor som uppfyller definitionen för att erhålla särskild ersättning enligt 
nämndens budget 2012. 
Undantag kan ske genom särskild utredning, samråd och separat beslut om: 

• bevarande av verksamheten kräver nya större investeringar i lokaler. 
• verksamheten långsiktigt har ett så litet elevunderlag att nämndens mål gällande kvalitén på 

den pedagogiska verksamheten inte kan upprätthållas. 
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Närhet till skola för yngre elever  
För yngre elever, F-3, skall närhet till skola prioriteras så att behov av skolskjuts undviks i största möj
liga utsträckning. 

Flexibla lokaler  
Pedagogiska lokaler skall utformas flexibelt ur följande perspektiv: 

• Kunna stödja olika pedagogiska metoder, olika gruppstorlekar och olika organisation av verk
samhet. 

• Enkelt kunna ställas om för att möta ändrade behov av olika verksamhet; förskola, grundskola 

Integrering av särskola  
Skolan lokaler skall erbjuda möjligheter för integrering av särskola i grundskolan. 
Integreringen skall ske utifrån elevernas ålder. 

Lokalförändringar och nyetableringar vid rätt tidpunkt  
Förändringar och nyetableringar skall tidsmässigt ske utifrån medborgarnas perspektiv och behov. 
Detta innebär tex att: 

nyetableringar av förskola bör ske till årsskiften då behovet av tillskott av platser är som störst, 
nedläggning eller flytt av förskola/grundskola bör företrädelsevis ske innan höstterminsstart då 
verksamhetsövergångar innebär att minst antal barn/föräldrar berörs, 
övriga lokalförändringar bör om möjligt ske under lov eller liknande perioder. 

4. TIDIGARE FATTADE B E S L U T 
Tidigare gällande fattade beslut som avser 2012-2013gällande lokalförändringar och behov skall fort
satt gälla och verkställas om inte direkta förändrade förutsättningar kan anföras: 
Se bilaga 6c "Beslut BUN, 2011 -04-28 §93 (BUN-2011 -0220) - Behov 1 

Se bilaga 6d "Beslut BUN, 2011-06-09 §216 (BUN-2011-0349) - Behov 1 

Se bilaga 6e "Beslut BUN, 2011-08-25 §241 (BUN-2011-0349) - Behov 1 

Se bilaga 6f "Beslut BUN, 2011 -10-27 §291 (BUN-2011 -0220) - Förskoleplatser som ännu inte är för
verkligade/färdigställda - beslut fattade av BUN (hänvisning i handlingen)1 

Beslut som avser 2014 och framåt kan omprövas och ersättas med nya beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden förutsätter att de då meddelas om sådan ändring. 

Barn- och ungdomsnämnden förutsätter att hyresgarantier som nämnden beslutat om inte faller ut 
eller belastar nämnden i de fall andra parter (enligt den nya ansvars och rollfördelningen) fattar nya 
beslut om avveckling eller förändring av lokaler.  

Protokoll och beslut finns på uppsala.se och redovisas som egna bilagor i lokalutredningen. 


