
Svar på interpellation gällande förskoleplatser. 

Christopher Lagerqvist (M) har i en interpellation ställt frågor avseende tillgången till 

förskoleplatser.  

 

 
Hur ska tillgången på förskoleplatser i centrala staden lösas under läsåret 2020–21? 

I centrala Uppsala har det inte byggts förskolor i samma takt som det har byggts bostäder, 

vilket medför att det saknas förskoleplatser centralt. Befintliga centrala förskolor kan inte 

fyllas på eller byggas ut i den utsträckning som skulle behövas samtidigt som Uppsala både 

har kommunala och fristående förskolor som fått lägga ned eller flytta på grund utav annan 

fastighetsproblematik. Flera förskolor bedrivs i moduler med tillfälligt bygglov som inte är 

möjligt att förlänga enligt lagstiftning. För att ytterligare försvåra situationen är några av 

kommunens centrala förskolor i stort behov av renovering, vilket betyder att 

evakueringsplatser behövs och dessa etableringar genererar då inte nya förskoleplatser. 

Utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden samarbetar konstruktivt med 

fastighetsstaben för att få fram fler förskoleplatser. I augusti finns det tillgång till platser i 

centrala staden eftersom femåringar då lämnar förskolan och börjar förskoleklass. Därefter 

fylls platserna snabbt i september och oktober så att de som söker plats från november och 

framåt får placeringar längre och längre bort från centrala staden. Detta leder till att 

vårdnadshavare i slutet av året får erbjudande om plats i exempelvis Stabby och Rosendal 

och sedan ännu längre ut i något ytterområde när de söker plats under våren. Enligt 

lokalförsörjningsplanen tillkommer fler platser kommande år. Följande aktiviteter är på gång 

och undersöks för att lösa tillgången i centrala staden: 

 

Temporära beredskapsplatser i centrala staden (5 platser) 

De äldre barnen på vissa avdelningar är ute under våren vilket medför att det kan fyllas på 

med nya barn. Detta avser i första hand fem platser under våren och kan ses som del av det 

politiska uppdraget att utreda ”Ur och skur”. 

 

Översyn av maxkapaciteter (26 platser) 

En översyn av förskolans maxkapaciteter har gjorts kopplat till reglerna för statsbidraget för 

mindre barngrupper. Genom översyn av antalet barn kopplat till statsbidrag, 

ventilationskapacitet och utrymning kan extraplatser ordnas under våren. Inom den centrala 

staden har de kommunala förskolorna inför kommande läsår ökat lokalkapaciteten. Detta 

genererar 10 fler platser i de mest centrala delarna samt ytterligare 16 platser inom ett 

område som sträcker sig till Slavsta och främre Luthagen.  

 

Vårförskola öppnas redan i november (60 platser) 

Gunnars förskola erbjuder 60 platser redan från november 2020. 

Två nya förskolebussar (44 platser) 

En av de nya bussarna föreslås placeras på Frodeparkens förskola och den andra bussen på 

Boländernas förskola där det tidigare varit en buss placerad. Två bussar rymmer 44 barn, 

vilket skulle ge 44 fler platser i centrala staden. I dagsläget är det ännu oklart hur snart dessa 

kan vara på plats. 

Modulförskolor  

Kommunövergripande arbete pågår för att undersöka möjligheten att skjuta på andra projekt 

och förlänga modulförskolors tillfälliga bygglov. 

 

 



Helena Hedman Skoglund (L) 

Ordförande utbildningsnämnden   


