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www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Inriktning för lokalplanering inom 
gymnasieskola  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för en 

avveckling av Ekeby som lokalisering för gymnasieutbildning, samt 

2. att utredning av placering för restaurang- och livsmedelsprogrammet samt 

Fyrisskolans gymnasiesärskola tas upp i samband med kommande 
lokalförsörjningsplan. 

Ärendet 

I aktuell lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler anges följande aktivitet för 2022: 

”Fortsatt översyn av gymnasieskolorna utifrån förväntat elevantal över tid, 

programutbud och effektivitet, särskilt gällande Uppsala kommuns yrkesgymnasier.” 

Vid Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby (Ekebygymnasiet) bedrivs följande utbildningar: 

- Hotell- och turismprogrammet (HT) 

- Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 

- Introduktionsprogram (IM) 

- Lärlingsutbildningar för HT, RL, Barn och fritid (BF), Försäljning och service 

(FS), Fordon och transport (FT), Bygg och anläggning (BA) 

Utbildningarna är lokaliserade i tidigare industrilokaler som ej är tillfredsställande. 
Lokalerna är slitna och har dålig funktionalitet. Vidare är lokalerna anpassade efter en 

tre gånger så hög elevvolym jämfört med vad som idag är aktuell inom RL. Nedan 
redovisas hur lokalerna nu disponeras och vilka avtalstider som gäller.  
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• Hus A (kontrakt löper ut 231231). Huvudbyggnad där alla undervisningssalar 
för RL finns, plus omklädningsrum, butik, lager, teorisalar, kansli, skolledning, 
bibliotek etc. Lokalen nyttjas av samtliga utbildningar. 

• Hus F (kontrakt löper ut 240930). Teorisalar samt personalrum. 

• Hus F (kontrakt löper ut 241231). Teorisalar, arbetsrum samt lunchrum för all 
personal på skolan. 

• Hus F (kontrakt löper ut 230630). Tillfällig inhyrning av studio för 
specialpedagogisk verksamhet inom IM samt arbetsrum.  

 

Om RL ska vara kvar i befintliga lokaler behöver dessa byggas om. Med anledning av 

ovanstående läge har en genomlysning ägt rum. 

Beredning 

Frågan om lokaliseringen av Ekebygymnasiets program har i tid sammanfallit med ett 

behov av genomlysning av Fyrisskolans framtida utveckling samt lokaliseringen av den 
enhet inom gymnasiesärskolan som idag finns i Fyrisskolans lokaler. I flertalet tänkta 
scenarier berörs flera av dessa enheter varför detta arbete har krävt en samtida 

hantering. 

För att på bästa sätt fånga upp verksamhetens erfarenheter och skapa ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt har enheterna Fyrisskolan, Ekebygymnasiet och 

Gymnasiesärskolan (Gysär) utretts i tre separata arbetsgrupper. Alla grupperna har haft 

representation från gymnasieledningen, utbildningsnämndens arbetsutskott samt 
enheternas skolledning med personalrepresentanter.  

Föredragning 

Under de senaste åren har Ekeby yrkesgymnasium generellt uppvisat en allt starkare 

måluppfyllelse. Genomlysningen har visat att en förutsättning för denna 
resultatutveckling har varit att de olika lärlingsutbildningarna har arbetat 

sammanhållet vilket inneburit organisatoriska driftsfördelar som framför allt ger goda 

pedagogiska förutsättningar och stärkta resultat. Detsamma gäller den sammanhållna 

verksamhet som upparbetats inom introduktionsprogrammen på Ekeby.  

När det gäller de skolförlagda programmen RL och HT bedöms inte behovet av 
samverkan mellan de två programmen vara lika stort.  

Utbildningsförvaltningen bedömer att Ekebyskolans lokaler bör avvecklas genom att 

successivt tomställa lokaler. Tidpunkten är väl vald då gymnasiet för tillfället totalt har 

ett överskott av elevplatser och då hyresavtalet för A-huset på Ekeby löper ut per 2023-

12-31.  

En flytt av det skolförlagda programmet RL till Fyrisskolan 2024 bör utredas. Eftersom 

en sådan flytt kräver större lokalanpassning behöver utredningen ske inom ramen för 

lokalförsörjningsplanen. Inom ramen för arbetsgruppen för Fyrisskolans framtida 

utveckling har förslaget om att flytta RL till Fyrisskolan setts som ett sätt att stärka 

elevflödet då programmet ej är konkurrensutsatt. För RLs del är också en central 

lokalisering önskvärd. 
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En lokalisering av RL till Fyrisskolan begränsar Fyrisskolans expansionsmöjligheter 

varför ett sådant beslut skulle eventuellt medföra behov av att flytta GySär till någon av 

de andra gymnasieskolorna. Detta behöver också ingå i utredningen ovan då det skulle 

medföra lokalanpassningar.  

Lärlingsverksamheten bör även fortsättningsvis i så hög utsträckning som möjligt 

hållas samlad. Detsamma gäller IM-organisationen. Om Ekebys lokaler avvecklas 

behöver lärlingsverksamheten, IM samt skolförlagda HT lokaliseras på andra 

gymnasieskolor. Dessa verksamheter har inte samma behov av specialsalar som RL. 

Sammantaget innebär ovanstående att en utredning om flytt av RL och placering av 

Gysär behöver tas in som åtgärd i kommande lokalförsörjningsplan som behandlas vid 

nämndens möte i november 2022.  

Ledningen för kommunal gymnasieskola kommer att utreda vid vilka skolor en samlad 

lärlingsverksamhet, IM samt skolförlagda HT bör lokaliseras.  

Ekonomiska konsekvenser 

En flytt av Ekebys program till andra enheter bedöms innebära minskade kostnader, 

främst vad avser lokalhyror. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Susana Olsson Casas  
Utbildningsdirektör  

 

 


