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Bakgrund
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om ansvarsfördelning och gemensam beredning
gällande utbildningslokaler (KSN-2014-1581, KSN-2016-0531) har utbildningsförvaltningen,
kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen och tagit fram lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020, i bilaga.
Föredragning
Lokalförsörjningsplanen kommer ur kommunens sammanhållna planering för att
tillhandahålla lokaler i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Den
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strategiska planeringen för pedagogiska lokaler är en ständigt pågående utredning och planen
revideras löpande utifrån genomförande och förnyade förutsättningar. I planen redovisas även
frågeställningar som ska utredas vidare i fortsatt planering. Planen är också kompletterad med
utblick mot år 2030 för att skapa beredskap att hantera kommande utbyggnader som nu är i
tidigt skede.
Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler godkänns av utbildningsnämnden. Planen
utgör verkställighet inom nämndens ansvarsområde men även en beställning av de åtgärder
som krävs för försörjning av lokaler för pedagogisk verksamhet. Kommunstyrelsens uppgift
är att fastställa planen och genomföra lokalåtgärderna via Skolfastigheter AB och andra
fastighetsägare samt samordna utbildningsnämndens behov av lokaler med övriga nämnders
behov.
Aktuell plan innehåller omfattande lokalförsörjningsåtgärder. Framförallt innehåller planen en
stor utbyggnad inom grundskolan för att möta ökade elevkullar och åtgärda rådande platsbrist.
Denna prioritering innebär även att vissa tidigare beslutade ersättningar av grundskolelokaler
i moduler skjuts fram. Även inom förskolan föreslås en utbyggnad, som främst syftar till att
tidigt tillhandahålla platser i nybyggnationsområden samt fortsätta utbyggnaden i centrala
delar av staden där det råder platsbrist idag
Det förväntade antalet barn och unga i kommunen de närmaste åren är högre i jämförelse med
de antaganden som låg till grund för föregående lokalförsörjningsplan. Behovet av platser
under perioden fram till 2020 förväntas följaktligen vara högre än tidigare. Den föreliggande
planen redovisar genomförda och pågående lokalförsörjningsåtgärder i förhållande till
föregående plan och förändringar i beståndets kapacitet till följd av exempelvis effektivare
lokalutnyttjande. De nya planeringsförutsättningarna bildar en utgångspunkt för prioriteringar
i föreliggande plan men kommer även att behöva hanteras i fortsatt planering. En ny
lokalförsörjningsplan kommer att tas fram för beslut i slutet av 2017 utifrån uppdaterade och
fördjupade underlag, bland annat vad gäller kapacitet, lokalt platsbehov och ekonomiska
konsekvenser.
För att göra justeringar utifrån de ekonomiska ramarna och av andra praktiska skäl föreslås ett
justeringsmandat ges till utbildningsförvaltningen, i samverkan med berörda ansvariga parter.
Uppföljning av genomförandet ska ske genom lokalberedningsgruppen och redovisas till
utbildningsnämnden.
Konsekvenser för barn/elever
Den strategiska lokalförsörjningen syftar till att genomföra utbildningsnämndens uppdrag
gällande måluppfyllese, ekonomi och skolplikt med fokus på ett säkerställande att pedagogiska
lokaler utformas rätt utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
Inom planperioden innehåller planen sammantaget en utökning med cirka 1 700 platser inom
förskolan och cirka 7 000 platser inom grundskolan. Efter perioden finns ytterligare utökning
av grundskolan med ca 1 000 platser. Inom gymnasieskolan innebär planen mindre justeringar

av tidigare beslut samt ett fastställande att fortsatt arbete ska ske med målsättning att framtida
ökat behov ska mötas i befintliga lokaler.
Ekonomiska konsekvenser
De åtgärder som ingår i planen innebär stora krav på investeringar – både nya investeringar
och reinvesteringar. Kostnadsnivån i nyproduktion har stigit de senaste åren och riskerar att
fortsatt ligga på en hög nivå i rådande byggkonjunktur.
De höga kostnaderna i nyproduktion och volymen nyproduktion som tillkommer
lokalbeståndet med planen innebär att det genomsnittliga nyckeltalet hyreskostnad per
barn/elev påverkas kraftigt, speciellt inom grundskolan. Effekten har mildrats av vidtagna
åtgärder, bland annat av minskade programytor och effektivare nyttjande av befintligt
bestånd, men påverkan på den sammanlagda hyreskostnaden blir ändå betydande.
I det fortsatta arbetet ingår att ta fram styrande nyckeltal för investerings- och hyreskostnad i
nyproduktion samt en revidering av målet för hyreskostnad per barn/elev i befintligt bestånd,
sett till kommunens finansiella läge och utbildningsnämndens volymer och ersättningsnivåer.
Planen innehåller en samling av åtgärder under 2020 och 2021 som inte inryms i nuvarande
investeringsramar och som med nuvarande kostnadsläge, inte klaras inom befintliga
driftkostnadsramar för utbildningsnämnden. Genomförande av åtgärderna förutsätter att de
inarbetas i Mål och budget för kommande år.
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Sammanfattning
Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler är Uppsala kommuns
sammanhållna strategiska planering för att tillhandahålla lokaler till
förskola, grundskola samt gymnasieskola. Planens syfte är att på ett
långsiktigt sätt möta de krav som ställs på kommunens planering i ett
växande Uppsala.
Uppsala kommuns folkmängd ökar och under planperioden förväntas
en ökning av antalet barn och unga i kommunen. Antalet barn i förskoleålder i kommunen har börjat öka. De kommande åren förväntas
ökningen gradvis att tillta som en följd av positivt flyttnetto och de
tidiga nittiotalisternas familjebildning. Årskullarnas storlek i grundskolan har varit i stark tillväxt de senaste åren. Under planperioden
förväntas ökningstakten gradvis avta jämfört med de senaste åren men
ändå innebära betydande tillskott. Antalet unga i gymnasieålder förväntas börja öka igen efter en längre tids nedgång
Antalet förskolebarn i åldern 1-5 år förväntas öka med 600 personer,
eller 5 procent, mellan år 2016 och 2020. Antalet grundskolebarn 6-15
år förväntas öka med 2 500 personer eller 10 procent till 26 000 personer år 2020. Ökningen ligger främst i de äldre grundskoleåldrarna.
Antalet unga i gymnasieålder förväntas öka med 1 000 personer eller
17 procent under perioden.
I kommunprognosen från 2016 är det förväntade antalet barn under
perioden fram till 2020 högre jämfört med tidigare prognoser. Uppskrivningen har främst bakgrund i förväntad ökad befolkningstillväxt
och inflyttning i kommunen under perioden samt förändrad ålderssammansättning i flyttmönstren med ett större positivt flyttnetto i
skolåldrarna. En osäkerhetsfaktor i kommunprognosen är för närvarande vilken påverkan det ökade antalet asylsökande fram till 2015
kommer att ha för betydelse för utbildningsverksamheten och försörjningen av pedagogiska lokaler de närmaste åren. Asylsökande barn
och unga har rätt till skolgång, men folkbokförs inte och omfattas
därmed inte av befolkningsprognoserna.
Inom Uppsala kommun har lokalkostnaderna inom utbildningsverksamheten ökat under många år och tar idag en jämförelsevis stor del
av den totala verksamhetsersättningen. Utifrån de ökade investeringskostnaderna i nyproduktion och vid omfattande renovering, pekar
planen på att lokalkostnaderna utifrån åtgärderna långsiktigt inte
uppnår målet om oförändrad eller minskad lokalkostnad för totala
verksamheten 0-19 år.

De första åren i planeringsperioden beror detta på att ett flertal större
projekt som pågått sedan flera år tillbaka inte har gått att justera till
nya mål gällande ytor eller byggkostnader. De senare åren i planeringsperioden beror det främst på att det inom grundskolan måste ske
utbyggnad av hela enheter som inledningsvis, riskerar att inte fyllas
till full kapacitet.
Målbilden är att ha pedagogiska lokaler som är:
•
•
•

Kostnadseffektiva
Ändamålsenliga
Placerade där behoven finns och i rätt tid
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1. Inledning
Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler är Uppsala kommuns
sammanhållna planering för att tillhandahålla lokaler till förskola,
grundskola samt gymnasieskola. Planens syfte är att möta de krav som
ställs på kommunens planering i ett växande Uppsala på ett långsiktigt
sätt.
Det finns många faktorer som påverkar planeringen av platser i för-,
grund- och gymnasieskolor. Den största utmaningen ligger i balansen
mellan kravet på geografisk närhet och långsiktighet i fastighetsförvaltningen. Det betyder att kommunens utbyggnad och antaganden om
befolkningsförändringar är avgörande utgångspunkter för planeringen.
Arbetet styrs, som övrig kommunal verksamhet, av kommunfullmäktiges ramar i Mål och budget. Genom dessa ramar styrs vad som ska
vara avgörande för planeringen av utbildningsverksamhet och i vilka
lokaler den ska bedrivas.
Den strategiska planeringen för pedagogiska lokaler är att betrakta
som en pågående utredning och planen revideras därför löpande. Av
den anledningen redovisas även frågeställningar som ska utredas vidare i fortsatt planering. Planeringsperioden i aktuell plan omfattar
åren 2017-2020 med utblick mot 2030.
Målbilden är densamma i de flesta kommuner och utredningar.
Pedagogiska lokaler som är:
• Kostnadseffektiva
• Ändamålsenliga
• Placerade där behoven finns och i rätt tid
1.2 Disposition
Lokalförsörjningsplanen är uppdelad i fyra delar:
• Behovsanalys
• Lokalresurser
• Förändringar i lokalbeståndet
• Kostnadsutveckling
I behovsanalysen redovisas befolkningsprognosen för Uppsala kommun. Här belyses även den differens som finns mot tidigare kommunprognos samt hur mottagandet av nyanlända och asylsökande inverkar
på prognosen. Prognos för behov och kapacitet redovisas för förskola,
grundskola respektive gymnasieskola. En kort redogörelse över vuxenutbildning ges.
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I lokalresurser går Uppsala kommuns övergripande resonemang angående hur lokalresurserna ska hanteras att utläsa. Gymnasieskolornas
lokaler redovisas separat i kapitel 7.
Förändringar i lokalbeståndet redovisar kortfattat hur kapaciteten i
förskole- och grundskolelokaler påverkas under planperioden.
Kapitlet med kostnadsutveckling anger planens ekonomiska förutsättningar.
Därefter följer områdesinformation där lokalbestånd, planerade åtgärder, behov och kapacitet samt områdets utveckling på längre sikt redovisas för Uppsala kommuns olika skolområden.
I bilagor redovisas vilka åtgärder som pågår samt planeras. I bilaga A
redogörs åtgärdes årsvis för förskolan och i bilaga B redogörs åtgärder
årsvis för grundskola.

2. Behovsanalys
Behovsanalysen grundar sig på befolkningsprognoser för Uppsala
kommun respektive elevantalsprognoser för förskola, grundskola och
gymnasieskola. Syftet med analysen är att beskriva det prognostiserade antalet barn och unga i kommunen samt beräkna behovet av
skolplatser. Behovsprognoser i denna plan är baserad på befolkningsprognos från 2015 i vilken utfallet var något lägre än utfallet i befolkningsprognos från 2016. Arbete med att ta fram uppdaterade behovsprognoser pågår.
Uppsala är en kommun vars folkmängd ökar och under planperioden
förväntas en ökning av antalet barn och unga i kommunen. Antalet
barn i förskoleålder i kommunen har börjat öka. De kommande åren
förväntas ökningen gradvis att tillta som en följd av positivt flyttnetto
och de tidiga nittiotalisternas familjebildning. Årskullarnas storlek i
grundskolan har varit i stark tillväxt de senaste åren. Under planperioden förväntas ökningstakten gradvis avta jämfört med de senaste
åren men ändå innebära betydande tillskott. Antalet unga i gymnasieålder förväntas börja öka igen efter en längre tids nedgång.
För barn- och elevantalsprognoserna betyder det att behovet av förskoleplatser fortsätter öka i stigande tempo under planeringsperioden
och behovet kommer att vara större än vad tidigare prognoser har angivit. Behovet av grundskoleplatser fortsätter att öka under planeringsperioden men inte i lika hög takt som tidigare. En större del
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grundskoleplatser blir tillgängliga under 2019-2020 i samband med att
flertalet renoveringar och ombyggnationer slutförs under perioden
vilket tillåter god hantering av den fortsatta ökningen av grundskoleelever.
2.1 Befolkningsprognos
Kommunens befolkningsprognos tas fram av kommunledningskontorets statistiska avdelning och är gemensam för hela kommunen.
Prognosen, som togs fram 2016 bygger på antaganden om fortsatt
befolkningsöknings i något snabbare takt jämfört med de senaste åren,
cirka 3 000 – 3 500 personer per år under den närmaste femårsperioden. Men därefter en minskning i ökningstakten till mellan 2 600
och 2 900 fram till och med år 2030. Påpekas bör att ökningstakten
inte stämmer överens med kommunens målsättning att kunna tillgodose ett bostadsbyggande av 3 000 lägenheter per år till och med år
2030.
Befolkningsprognos Uppsala kommun
300000
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200000
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Folkmängd, totalt
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50000
0
2015

2020

2025

2030

Figur 1. Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050.

Uppsala kommuns folkmängd förväntas uppgå till 250 000 personer
innan år 2030 och väntas passera 300 000 personer före utgången av
år 2050. 2015 bodde cirka 210 100 invånare i Uppsala kommun och
2016 cirka 215 000.
Sammantaget förväntas antalet barn i åldrarna 1-18 år öka med 10
procent eller 4000 individer under perioden 2016 till 2020.
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Befolkningsprognos 2016-2030
Barn & ungdomar 1-18 år
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Figur 2 Befolkningsprognos Uppsala kommun 2016-2050

Antalet förskolebarn i åldern 1-5 år förväntas öka med 600 personer,
eller 5 procent, mellan år 2016 och 2020. Antalet grundskolebarn 6-15
år förväntas öka med 2 500 personer eller, 10 procent, till 26 000 personer år 2020. Ökningen ligger främst i de äldre grundskoleåldrarna.
Antalet unga i gymnasieålder förväntas öka med 1 000 personer eller
17 procent under perioden.
Befolkningsutveckling
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Figur 3 Befolkningsprognos Uppsala kommun 2016-2050

Befolkningsprognoserna har alltid en osäkerhet och revideras årligen
utifrån förändrade förutsättningar. En osäkerhetsfaktor är för närvarande vilken påverkan det ökade antalet asylsökande fram till 2015
kommer att ha för betydelse för utbildningsverksamheten och försörjningen av utbildningslokaler de närmaste åren. Asylsökande barn och
unga har rätt till skolgång, men folkbokförs inte och omfattas därmed
inte av befolkningsprognoserna.
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Vid slutet av 2015 bodde omkring 1 600 asylsökande i åldern 0-19 år i
kommunen. Vid utgången av 2016 hade antalet sjunkit till 1 200,
främst beroende på en kraftig minskning av asylsökande i grundskoleålder. Bedömningen är att antalet asylsökande barn och unga i kommunen kommer att fortsätta minska under planperioden. Gruppen
ensamkommande unga i gymnasieålder, som vid slutet av 2016 omfattade 800 personer av de 1 200, förväntas minska.
Antagandena i aktuell befolkningsprognos omfattar att de barn och
unga som tidigare varit asylsökande i kommunen kommer att folkbokföras här de närmaste åren i takt med att de får uppehållstillstånd. I
antagandena ligger också ökad inflyttning av nyanlända som anvisas
till kommunen och andra så kallade egenbosatta, som själva väljer att
flytta till kommunen efter att ha fått uppehållstillstånd.
I kommunprognosen från 2016 är det förväntade antalet barn under
perioden fram till 2020 högre jämfört med tidigare prognoser. Uppskrivningen har främst bakgrund i förväntad ökad befolkningstillväxt
och inflyttning i kommunen under perioden samt förändrad ålderssammansättning i flyttmönstren med ett större positivt flyttnetto i
skolåldrarna.
Den största skillnaden jämfört med tidigare planering finns i grundskoleåldrarna.
Förväntat antal barn 1-18 år
48000
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46000
45000
44000
43000
42000
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40000
39000
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befolkningsprognos
Befolkningsprognos i
föregående
lokalförsörjningsplan
2015 2016 2017 2018 2019 2019

Figur 4. Jämförelse mellan befolkningsprognos Uppsala kommun 2015 och
2016.
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Förväntad folkmängd år 2020
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Figur 5. Jämförelse mellan befolkningsprognos Uppsala kommun 2015 och
2016.

De nya planeringsförutsättningarna med ökat antal barn och unga bildar en utgångspunkt för prioriteringar i föreliggande plan och kommer
att behöva hanteras i fortsatt planering.
2.2 Behovsbedömning
I behovsbedömning används kommunens schablonnyckeltal för behov
av förskola och grundskola, det vill säga 20 förskoleplatser respektive
40 grundskoleplatser per 100 bostäder i flerbostadshus. I områden
med småhus – fristående villor och rad-/kedjehus – varierar nyckeltalen över tid. För förskola är nyckeltalet 50-100 platser per 100 bostäder och för grundskola är nyckeltalet 100-200 per 100 bostäder.
I de fall utbyggnaden innehåller en stor andel små lägenheter, eller
specialbostäder – studentbostäder, ungdomsbostäder samt vårdboenden av olika slag – blir behovet lägre.
2.3 Behovsprognos och kapacitet för förskola.
Under skolåret för förskolan varierar tillgången av platser mellan vår
och höst. De flesta platser frigörs i augusti då 5-åringarna börjar skolan men behovet av förskoleplats är konstant under året. Det innebär
att förskolebehovet ackumuleras varje vår då många barn fyller ett år
samtidigt som få platser finns att tillgå. På grund av detta är det fördelaktigt att tillträde till nya lokaler sker i januari månad.
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Figur 6. Kommunprognos 2015 och Skoladministrativa systemet IST Statistik
per 2014-11-17 resp. 2015-04-15. (Samtliga platser oavsett folkbokföring)

Avgörande för prognoser över barn i förskoleålder är vilken typ av
inflyttning som sker samt omliggande faktorer som påverkar barnafödandet, till exempel ekonomisk klimat och tillgång till bostäder. Dessa
faktorer har även avgörande betydelse på hur många barn som faktiskt
går i förskola – den så kallade servicegraden.
Barnantal inom Uppsala kommun
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Figur 7. Från kommunprognos 2015

Tidigare befolkningsprognos, på vilken föregående lokalförsörjningsplan bygger, uppvisar en lägre behovsbild än senast framtagen befolkningsprognos, se figur 5. För förskolan innebär denna differens att ett
tillskott på cirka 400 platser kommer att krävas till år 2020. Hur detta
tillskott ska hanteras och i vilka områden förstärkning bör prioriteras
utreds vidare.
2.3.1 Grunder för bedömning
Generellt bedöms fördelning mellan kommunal och fristående förskola bestå, där cirka 70 procent har kommunal förskola och cirka 30
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procent har fristående förskola. Behovet motsvarande fristående förskola räknas alltså bort med en procentuell andel från varje områdes
totala behov utifrån befolkningsprognosen.
Behovet av förskoleplatser utgår från befolkningsprognosen fördelad
på geografiska områden. Separat beräkning görs för höst respektive
vår där hösten utgår från väntad befolkning vid årets slut och våren
utgår även från de som hinner fylla 1 år under vårterminen.
För varje område och termin sker sedan en analys av hur stor andel av
barnen i ålder 1-5 år som förväntas ha förskoleplats. Jämförelse sker
mot kommunens genomsnitt, nuvarande servicegrad i området samt
vilken nivå som skulle uppnås om alla sökande barn i området skulle
få plats. För varje område finns alltså en unik servicegrad men sammanvägning sker sedan för att den totala nivån motsvarar dagens servicegrad för hela kommunen.
Två alternativa modeller beräknas sedan:
• Närmodellen förutsätter att alla barn ska ha plats i sitt eget bostadsområde.
• Spridningsmodellen förutsätter samma spridning mellan de olika
områdena som idag.
I framtagandet av åtgärder vägs dessa modeller mot varandra för att
välja mot vilken behovssiffra som åtgärdena ska sträva. Här vägs in
vilka bakomliggande orsaker som finns till spridning. De bakomliggande orsakerna till en spridning av barn från området kan t.ex. vara
ett planeringsunderskott eller egna val av föräldrarar. Vid första fallet
bör åtgärderna leda till en minskning av underskottet medan det andra
fallet kanske kräver andra typer av åtgärder än fastighetsåtgärderna.
Kommunal förskola
Behov och Kapacitet
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9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000

Behov
Närmodell
Behov
Spridningsmodell
Kapacitet plan
2016
Kapacitet ny plan

Figur 8. Förskola. behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Behov baserat
på Befolkningsprognos 2015.
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2.4 Behovsprognos och kapacitet för grundskola
Inom grundskolan fortsätter behovet av skolplatser att öka under hela
planperioden och även därefter. Det finns behov av att möta platsbehoven i utbyggnadsområden men även av fortsatt utbyggnad i centrala
delar, något som ska ske i samklang med pågående och planerade
renoveringar. Till detta kommer även ökat behov genom mottagande
av nyanlända och asylsökande där beredskap skapas.
Barnantal inom Uppsala kommun
Prognostiserad utveckling t.o.m. 2020
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

2020

2 000

2016

0
-2 000

6-9 år

10-12 år

13-15 år

Figur 9. Befolkningsprognos Uppsala kommun 2016-2020

Tidigare befolkningsprognos, på vilken föregående lokalförsörjningsplan bygger, uppvisar en lägre behovsbild än senast framtagen befolkningsprognos, se figur 5. För grundskolan innebär denna differens att
ett tillskott om cirka 1200 platser kommer att krävas till år 2020. Hur
detta tillskott ska hanteras och i vilka områden förstärkning bör prioriteras utreds vidare.
2.4.1 Grunder för bedömning
Generellt bedöms fördelningen mellan kommunala och fristående
grundskolor inte förändras under de kommande åren. Bedömningen är
att de fristående grundskolorna redan idag har ett optimerat intag då
det finns svårigheter att hitta lokaler för utökad verksamhet. Behovet
motsvarande fristående grundskola räknas därför bort med samma
antal från varje områdes totala behov utifrån befolkningsprognosen.
Behovet av elevplatser utgår från befolkningsprognosen fördelad på
geografiska områden med generell avräkning för elever till särskilda
skolformer och till annan kommun.
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Grundskolebehov
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Figur 10. Baserad på kommunprognos 2015, Hypergene/Extens/IST Statistik
per 2014-10-15

2.5 Elevantalsprognos för och kapacitet gymnasieskola
Under ett flertal år har elevkullarna inom gymnasieskolan minskat
men under denna period vänder denna utveckling och behoven ökar
igen. Svårigheter inom framtagandet av elevantalsprognoser är att
eleverna på ett annat sätt än för- och grundskola väljer om, börjar om,
hoppar av och så vidare, något som leder till att det finns mer än tre
årskullar inne i systemet samtidigt. Detta gör att en summering av alla
Uppsalaelever som går i skola ofta ligger på över 100 % av, enligt
kommunprognoserna, befintlig population.
Antal elever i undervisning
12 000
10 000
8 000

Uppsala kommuns
gymnasie skolor

6 000

Friskolor i Uppsala
kommun

4 000

skolor i andra
kommuner

2 000

Totalt

0
2017 2018 2019 2020 2025 2030
Figur 11. Elevprognos Gymnasieskola 2017-02-07.

För att beräkna behovet räknas samtliga elever som går i de kommunala skolorna, oavsett om de är interkommunala eller asylsökande.
Därefter tas faktorer som avhoppningsfrekvens, intag av förstaårselever, marknadsandelar samt interkommunala elever med i beräkningen.
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Det som nu tillkommit som en extra svårprognostiserad faktor är de
asylsökande eller nyanlända som inte är med i befolkningsprognosen.
I dagsläget utgör asylsökande ungdomar cirka 600 elever i våra skolor.
Kommunalt gymnasium
Behov och verksamhetskapacitet
9000
8000
7000
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4000
3000
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0

Antal elever i
undervisning i
Uppsala kommuns
skolor
Kapacitet

2017 2018 2019 2020 2025 2030
Figur 12. Elevprognos Gymnasieskola 2017-02-07. Beräknad verksamhetskapacitet 2017-2020 2017-02-08.

2.5.1 Grunder för bedömning
Generellt bedöms fördelningen mellan kommunala och fristående
gymnasieskola bestå och även andelen gymnasieelever från annan
kommun. Behovet motsvarande fristående gymnasieskola och även
andra särskilda skolformer (som gymnasiesärskola) räknas därför bort
enligt dagens nivå från det totala behovet utifrån befolkningsprognosen.
2.6 Vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen innefattar vuxenutbildning på
gymnasial nivå, grundläggande nivå, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Cirka 9 000 elever läser på vuxenutbildning under ett år. Arbetsmarknadsnämnden tog över det totala ansvaret för vuxenutbildning 1 januari 2017. Arbete pågår med att inventera
behov av lokaler.
Vuxenutbildningen har endast utretts övergripande i denna planering.
Behovet av lokaler varierar över tid, men arbetsmarknadsnämnden ser
totalt ett stort ökat behov av lokaler under de närmaste åren.
-

Volymer inom vuxenutbildning är nära relaterat till arbetsmarknadsläget och politiska beslut på både statlig och kommunal nivå. Exempelvis är det fler som söker vuxenutbildning
då arbetslöshet är hög och det är ofta fler politiska insatser då.
Volymer är svåra att förutsäga då den varierar kraftigt mellan
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och under år utifrån statliga riktade satsningar. Antagning sker
löpande under året, i Uppsala var tredje vecka.
-

Volymer inom svenska för invandrare har under flera år ökat
kraftigt och förväntas fortsätta göra så. Ökningen beror framförallt på det ökade flyktingmottagandet. Cirka 30 procent av
sfi-eleverna tillhör den kategorin idag, mot cirka 15-20 procent tidigare.
Antal sfi-elever och elever från SPRINT förväntas fortsätta
öka de kommande åren. Det innebär högre behov av platser
inom sfi, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Exakt ökning är svår att prognostisera, beror exempelvis på handläggningstider på migrationsverket och tolkningar av asyllagtext. Sannolikt kommer gruppen att behöva
specifika insatser för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Flera riktade insatser diskuteras redan på nationell
nivå, men är inte beslutade än.
Samma ökning ses över hela landet.

-

Lokalerna som egen regin har tillgång till idag räcker inte till
för dagens behov. Det är svårt att ta emot elever och det är fler
elever per klassrum än vad som är optimalt. Samtidigt har politiken en tydlig målbild där egen regin ska erbjuda mer utbildning, fler kurser och mer lärarledd undervisningstid.

-

Behovet av platser i kommunal regi måste anpassa löpande utifrån elevvolymer och vilken kategori elever som söker till utbildningen. Det finns flera utförare, egen regin och tre externa
utförare. Den politiska viljan är att vuxenutbildningen ska ha
förändringskraft att möta, parera och utnyttja resurser i tid,
i tillräcklig omfattning. Egen regin ska kunna möta statliga
och kommunala satsningar snabbt.

3. Lokalresurser
Det är viktigt för Uppsala kommun att det lokala behovet av pedagogiska lokaler bemöts. Behovet ska bemötas genom att kommunen ska
sträva efter att kunna erbjuda platser i lokaler med geografiskt fördelaktig placering för såväl barn som föräldrar samt förhindra att platser
står tomma i områden där det råder ett lägre behov. Här råder en balans där den konstanta expanderingen av staden måste vägas in och
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nybyggnation av bostäder koordineras med skapande av förskole-,
grundskole- och gymnasieplatser.
Se områdesbeskrivningar för ytterligare information angåendepedagogiska lokaler i Uppsala kommun. Där finns även fristående verksamheter listade.
3.1 Förskola
Inom förskolan prioriteras i denna planering att möta behoven i utbyggnadsområden och fortsatt utbyggnad i centrala delar. Detta kombineras med nödvändiga renoveringar. Denna prioritering innebär
även att vissa ersättningar av förskolor i moduler skjuts fram. Detta då
nya förutsättningar tillåter längre uppställningstider.
Tidigare föreslagna åtgärder angående avveckling av moduler kan,
relaterat till det ökade behovet av förskoleplatser detekterat i senare
utgiven kommunprognos, behöva justeras.
Ett antal mindre förskolor lämnas och detta sker främst för att dessa
lokaler annars skulle kräva kostsamma investeringar. Här prioriteras
nya, större förskolor som är bättre geografiskt placerade och ger bättre
långsiktig driftsekonomi.
3.2 Grundskola
Prioriteringen inom grundskolan är att skapa ett stort antal nya skolplatser med särskilt inriktning på nybyggnationsområden och centrala
staden. Denna prioritering innebär även att vissa ersättningar av
grundskolelokaler i moduler skjuts fram. Detta är möjligt då nya förutsättningar tillåter längre uppställningstider och då moderna modullösningar är fullgoda verksamhetslokaler.

4. Förändringar i lokalbeståndet
4.1 Planeringsprocessen
Utbildningsförvaltningens långsiktiga planering utgår huvudsakligen
från kommunens prognos, men förutsätter löpande kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen för att tidigt fånga upp planerad bostadsbyggnation. Genom ett nödvändigt förvaltningsövergripande samarbete kan
stadsbyggandsförvaltningen säkerställa att mark för förskolor och
skolor säkras i ett tidigare planeringsskede.
4.2 Åtgärder - förskola 2017-2020
Inom förskolan sker en nettotillskott om cirka 1700 platser under perioden 2017-2020. Se områdesredovisning samt bilaga A för fullständig
redovisning av årgärder årsvis. Nedan följer en sammanfattning.
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Byggs ca 2000 förskoleplatser till och med 2020, varav
- cirka 350 utgörs av ökad kapacitet i befintliga lokaler
- cirka 50 platser i moduler
- resterande i nya förskolor



Lämnar cirka 250 förskoleplatser, varav:
- ca 30 platser från moduler



Ovanstående sker genom:
- 21 nya förskolor
- 5 helrenoverade förskolor
- 8 utbyggda förskolor
- 7 förskolor lämnas



Planeras för ytterligare cirka 250 förskoleplatser efter 2020
genom:
- 2 nya förskolor
- 1 renovering av befintlig förskola

4.3 Åtgärder – grundskola 2017-2020
Inom grundskolan sker en nettotillskott om cirka 7000 platser under
perioden 2017-2020. Se områdes redovisning samt bilaga B för fullständig redovisning av årgärder årsvis. Nedan följer en sammanfattning.


Byggs ca 7000 grundskoleplatser fram till 2020, genom:
- 9 helt nya grundskolor
- 4 helt renoverade grundskolor
- 9 utbyggda grundskolor



Planeras för ytterligare ca 920 grundskoleplatser efter 2020,
genom:
- 1 helt ny grundskola
- 3 renoverade och utökade grundskolor

5. Kostnadsutveckling
5.1 Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av lokalförsörjning består av två delar
– investeringar (som ofta finansieras genom lån) och löpande finansiering av de hyror som både betalar investeringarna samt drift och underhåll av lokalerna. Det avgörande i planeringen blir att verksamheten som ska nyttja lokalerna kan bära de hyror som skapas, detta både
genom att det finns elever till platserna och att det finns ekonomiskt
utrymme inom eleversättningen för hyresnivån.
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Inom Uppsala kommun har lokalkostnaderna inom utbildningsverksamheten ökat under många år och tar idag en jämförelsevis stor del
av den totala verksamhetsersättningen. Målsättning framåt är angiven
av kommunfullmäktige i Mål och budget 2016-2018 där det anges att
”lokalkostnader per barn eller elev är oförändrade eller minskar jämfört med 2014 års nivå.”
Under åren har kommunen ändrat intern hyresmodell och principer för
vad som ska räknas in i hyran som debiteras till skolan. För att nå
bästa möjliga jämförelse mellan åren, definieras nyckeltalet som
Kommunens årskostnad för inhyra (motsvarande kostnad
för egenägda lokaler) för pedagogiska verksamhet/ antalet
barn/elever (årsmedeltal) i egen regi
Övriga lokalkostnader som inventarier, städ, vaktmästeri mm, ingår
inte i jämförelserna nedan.
Hyreskostnad per barn/elev
(kr)
Förskola och grundskola
Varav förskola
Varav grundskola

År 2014

År 2016

15 700

15 220
20 145
13 367

Gymnasieskola

21 488

19435

I redovisningen för 2014 finns ingen uppdelning av hyreskostnaden för förskola respektive grundskola tillgänglig

I nyproduktion är nyckeltalet betydligt högre. Vid full beläggning är
hyreskostnaden per barn i förskolan i aktuella ärenden 22 – 30 000
kronor, beroende på typ av förskola. Inom grundskolan uppgår preliminära hyresofferter i aktuella nyproduktioner till 29 -36 000 kronor
per elev.
De höjda kostnaderna i nyproduktion, innebär att det genomsnittliga
nyckeltalet påverkas kraftigt speciellt inom grundskolan. För att
minska denna effekt har åtgärder vidtagits, bland annat har programytor minskats och gamla lokaler nyttjas effektivare. Jämförelsetalet
lokalarea per barn/elev uppgår 2016 till 12,03 kvadratmateter per barn
i förskolan respektive 11 kvadratmeter per elev i grundskolan. Med
nya programytor i nyproduktion kan nyckeltalet bli så lågt som 8,8
kvadratmeter per barn (exempel Lindbackens skola). Trots ett effektivt
lokalutnyttjande blir hyreskostnaden ändå hög utifrån nuvarande kostnadsläge i nyproduktion. Vidare arbete krävs för att begränsa kostna-
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derna. Styrande nyckeltal för kostnader vid nyproduktion behöver tas
fram och förankras i alla delar av planerings- och produktionsprocessen.
5.2 Investeringsbehov
Strategisk försörjning av utbildningslokaler ska ske inom de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget.
Där anges ram för nya investeringar men förutom det sker även finansiering av åtgärder inom Skolfastighetsbolaget – så kallade egenfinansiering. Detta sker genom att tidigare avsatta medel och hyresmedel
används för renoveringar – så kallad reinvestering. Genom delrapporter görs bedömningar om någon av dessa ramar behöver justeras. I
detta arbete avgörs även fördelningen mellan nya investeringsramar
respektive självfinansiering inom Skolfastigheter. De åtgärder som tas
fram i lokalförsörjningsplanen ska vara inom, eller kunna justeras till,
fastställda ramar.
De åtgärder som ingår i denna plan innebär stora krav på investeringar
– både nya investeringar och reinvesteringar. Angivna ramar ställer
höga krav på projekteringen av föreslagna åtgärder. Kostnadsnivån på
nyproduktion de senaste åren har stigit, och riskerar att fortsatt ligga
på en hög nivå med tanke på nuvarande byggkonjunktur. Detta innebär att tidigare föreslagna åtgärder, till exempel generella lokalprogram med minskade programytor inte ger tillräcklig stor effekt. Arbetet med att hålla fortsatta investeringar på en lägre nivå behöver ske
genom bland annat utveckling av lokalprogrammet. Lokalprogrammet
är styrande och vidare arbete med dess innehåll är av stor vikt. Programmet borde, bland annat, utvecklas utifrån nya tankar kring att
styra upp antal kvadratmeter per elev/klass och standardisera detta,
samnyttjande av lokaler och bruket av multifunktionella ytor. Men det
krävs även samverkan i plan- och bygglovsprocessen och alternativa
lösningar som minskar kostnaderna i alla delar av processen. Strategier för att minska byggkostnader, för konceptskolor m.m. bör utarbetas för att kostnaderna ska hållas på en så låg nivå som möjligt.
5.3 Hyror
Kostnadsnivån på hyror beror, som angivits ovan, till största del på
investeringsbeloppen och till resterande del på kostnaderna för drift
och underhåll. Nyinvesteringar innebär alltid en ny hyra medan en
reinvestering innebär en ny hyra om det är en omfattande renovering
som ger ökad standard i lokalerna.
Utifrån de ökade investeringskostnaderna i nyproduktion och vid omfattande renovering, pekar planen på att lokalkostnaderna utifrån åtgärderna långsiktigt inte uppnår målet om oförändrad eller minskad
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lokalkostnad för totala verksamheten 0-19 år. De första åren i planeringsperioden beror detta på att ett flertal större projekt som pågått
sedan flera år tillbaka inte har gått att justera till nya mål gällande ytor
eller byggkostnader. De senare åren i planeringsperioden beror det
främst på att det inom grundskolan måste ske utbyggnad av hela enheter som inledningsvis, riskerar att inte fyllas till full kapacitet. När
dessa fylls kommer nivån att sjunka igen, under förutsättning att investeringarna kan hållas på en lägre nivå. Även inom förskolan stiger
kostnaden främst av samma orsak. I genomförandet och i det fortsatta
arbetet med strategisk försörjning måste denna ökning minskas genom
ett gemensamt ansvarstagande för effektivisering i alla delar.
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6. Områdesinformation
I följande områdesbeskrivningar redovisas behovsanalys, lokalresurser
och förändringar i lokalbeståndet på stadsdelsnivå. Behovsanalysen
beskriver den prognostiserade ökningen av barn och unga, samt beräknar behovet av elevplatser i förskola och grundskola på områdesnivå.
Uppsala kommuns intentioner är att möjliggöra byggande av cirka
3 000 nya bostäder per år fram till år 2030, vilket innebär totalt cirka
45 000 bostäder under perioden. Cirka 41 000 av bostäderna planeras
att byggas i staden, övervägande delen i flerbostadshus.
Behovsbedömning är baserad på befolkningsprognosen på Uppsala
kommun från 2015. Då utfall i denna prognos är lägre än utfall i senare befolkningsprognos utreds behov och eventuella åtgärder vidare.
En aspekt som påverkar prognoserna är det ökade antalet nybyggda
bostäder i ett flertal områden mot vad tidigare befolkningsprognos ger
uttryck för. En utredning för att kartlägga hur åtgärder bör prioriteras
och i vilken grad olika områden påverkats av prognosskillnaderna
pågår. I behovsbedömning har kommunens schablonnyckeltal för
behov av förskola och grundskola används.
Behovsbedömning i områdesinformation är grundad på Uppsala
kommuns befolkningsprognos från 2015. Behovsprognosen för förskola är uppdaterad 2016-02-29. Behovsprognos för grundskola är
uppdaterad 2016-01-12. Arbete med att ta fram nya behovsprognoser
pågår. Kapacitetsbedömning för förskola är uppdaterad 2017-02-27.
Kapacitetsbedömning för grundskola är uppdaterad 2017-03-29.
Behovet av gymnasieplatser eller platser inom vuxenutbildning redovisas inte i nedstående områdesredovisning utan i separata kapitel.
Antal bostäder i redovisningens utblick mot 2030 grundar sig, förutom
på uppgifter från översiktsplanen 2016, till största delen på uppgifter
från Prioriteringslistan, utkast oktober 2016.
Stadsdelar redovisas i alfabetisk ordning.
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Bälinge/Björklinge

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Björklinge familjedaghem
Bälingeby förskola
Grönänge förskola
Klockarbols förskola
Lövstalöts förskola
Ramsjö förskola

Grundskola – kommunal
Björklinge skola
Björkvallsskolan
Bälinge skola

Förskola - fristående
BarnaSinnets förskola
Björklinge förskola
Hagmarkens förskola
Förskolan Klockarstugan
Förskolan VillaLära
Skrindans förskola
Solstugans förskola
Grundskola - Fristående
Hagmarkens Skola
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Ramsjö förskola (Björklinge) renoveras samt utökas
+36
VT2018/HT2018
36pl som även ersätter Grönänge radhusförskola (Björklinge). – Försenad
Lövstalöts modulförskola minskas ej
36
HT2018
Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Grönänge radhusförskola (Björklinge) flyttar till
Ramsjö förskola
Bälingeby modulförskola (Bälinge) - Bygglov förlängs
och permanent ersättning (108pl) skjuts fram.
Lövstalöts modulförskola - Bygglov förlängs och permanent ersättning (108pl med möjlighet till utökning
till 144pl) skjuts fram
Grundskola
Bälinge skola renoveras eller ersätts samt ökad kapacitet till 525(630)elever samt möjlighet
till ytterligare utökning.
Samordning med lokal till fritidsklubb

-15

HT2018

+36

HT2022

0

VT2021

+100(120)

HT2020

Åtgärder - fortsatt utredning
Fördelning av nya förskoleplatser mellan Lövstalöt och Bälinge kan justeras i samband
med att permanenta förskolor byggs
Behovsanalys
Bälinge/Björklinge
Kommunal förskola
500
450
400
350

Närmodell

300

Spridnings modell

250

Kapacitet

200

Figur 13. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Bälinge/Björklinge
Kommunal grundskola
1 400
1 200

Behov

1 000
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Kapacitet bef. plan
Kapacitet ny plan

0

Figur 14. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Björklinge respektive Bälinge/Lövstalöt är i översiktsplanen utpekade som prioriterade
tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 300 respektive 700.
Behovskonsekvenser
Utbyggnaden av orterna innebär ett ökat behov eller tillbyggnad av både förskola och
grundskola. Behovet bedöms när detaljplaner för utbyggnad tas fram.
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Börje/Jumkil/Åkerlänna

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Jumkil familjedaghem
Åkerlänna familjedaghem

Grundskola – kommunal
Börje skola
Jumkils skola
Skuttunge skola

Förskola - fristående
Börjans förskola
Dawson, Himmel & Pannkaka
Lill-Skutts Förskola
Lundevall, Himmel & Pannkaka
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Åtgärder - Pågående/planerade - Förskola
Jumkil Ny förskola tillsammans med skolan möjlighet till utökning.
Jumkil Dagbarnvårdarlokal
samlokaliseras med nya Jumkils förskola
Bälinge skola används för evakuering av Jumkils skola
under dess renovering
Åtgärder - Pågående/planerade - Grundskola
Jumkil skola ska renoveras eller ersättas med nybyggd
skola i Jumkil - kapacitet för 125(150).
Samlokalisering med förskola.

18

HT2018
HT2018
-

+25 (30)

HT2018

Åtgärder - fortsatt utredning
-Åkerlänna familjedaghem
Behovsanalys
Börje / Jumkil / Åkerlänna
Kommunal förskola
300
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Närmodell
Spridnings modell
Kapacitet

Figur 15. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Börje / Jumkil / Åkerlänna
Kommunal grundskola
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Kapacitet bef. plan
Kapacitet ny plan

Figur 16. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat
2016-01-12, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Behovskonsekvenser
-
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Centrum

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Boländernas förskola
Botulvs förskola
Frodeparkens förskola
Fålhagsledens förskola
Gudruns förskola
Gunnars förskola
Höganäs förskola
Peterslunds förskola
Ringarens förskola
Sten Sture förskola
Årikets förskola
Åsiktens förskola
Grundskola – kommunal
Almtunaskolan
Kvarngärdesskolan
Vaksalaskolan
Nannaskolan

Förskola - fristående
Barnhagens förskola
Iors förskola
Löfteslandets förskola
Småkottarna i Uppsala Kommun
Tallens förskola
Vildrosens förskola
Uppsala Montessori

Grundskola – fristående
Raoul Wallenbergskolan
Uppsala Montessoriskola
Imanskolan
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Ny förskola Åsikten (inhyrning) – Förskolan öppnar
54
HT2017
VT2017 i Polacksbackens modulförskolas lokaler.
Flytt av förskolebuss från Gudruns förskola till Skogs0
HT2017
torpets förskola (Lindbacken)
Botulvs förskola utökas med 36 platser
+36
Efter 2019
Flytt av förskolebuss från Boländernas förskola
0
+-0
HT2018 HT2017 +54-72 VT2018
Grundskola
Almtunaskolan får 50 platser i Imanskolans lokaler
Utbyggnad i etapper av Kvarngärdesskolan
Samordning med anpassning av lokal till fritidsklubb –
Omfattande arbete med detaljplaneprocess och fastighetsreglering.
Almtunaskolan renoveras/ersätts utökning
– Tidplan beroende av Brantingskolan (Evakuering)
Centrala staden/Kungsängen ny skola
– Avvaktar flytt av befintlig verksamhet på tomt
Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Ny förskola Kungsängen (Hovstallängen) (inhyrning)
Ringarens förskola utökning
Ny förskola Vattholmavägen Östra (inhyrning)
Peterslunds förskola – renovering
Tallens modulförskola ersätts i samband med Almtunaskolans renovering och utökning
Ny förskola kv. Skytteln

50
HT2017
+600(720)
+600(720) -750(900)
HT2018/HT2019
HT2018/HT2019
-750(900)
HT2020

+300(360)
525(630)

HT2020/ HT2021
HT2016/HT2020
HT2020

54
+72
54-72
0
0

2018
+72pl
VT2018 VT2018
VT2019
2018 prel
HT2020

72

Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Möjligheter till förskola vid Kantorsgatan
Beslut om var bussen vid Boländernas förskola ska flyttas.
Peterslunds förskola – Eventuell ersättning för inhyrd lokal utreds

Efter 2020
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Behovsanalys
Centrum
Kommunal förskola
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Figur 17. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Figur 18. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.
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Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Stadsdelen Kungsängen kan komma att byggas ut med ytterligare drygt 3 000 bostäder.
Stadsdelen Innerstaden (kvarteret Hugin) planeras byggas ut med cirka 500 lägenheter. Den
totala utbyggnaden av Kungsängen och kvarteret Hugin beräknas alltså resultera i över
5 500 bostäder. Stadsdelen Kvarngärdet planeras byggas ut med cirka 2 300 lägenheter,
varav en stor del för studenter, ungdomar och äldre.
Behovskonsekvenser
Stadsdelen Kungsängen har redan i dag ett underskott på förskoleplatser samt saknar helt
grundskoleplatser. Behov av förskola baserat på tillkommande bostäder inklusive kvarteret
Hugin kan bli så stort som ytterligare cirka 500 – 600 platser utöver det behov som
befintlig och inom femårsperioden tillkommande bebyggelse genererar. Totalt kan det
innebära ett behov av cirka 1 000 -1 100 förskoleplatser. Befintliga samt planerade platser
inom detaljplan är 234 stycken.
Behov av grundskola för både Kungsängen och kvarteret Hugin är beräknat till totalt cirka
900 – 1 200 platser.
Även Kvarngärdet är underförsörjt med förskoleplatser. Under åren 2017-2020 och strax
efter planeras dock flera nya förskolor att byggas inom stadsdelen.
Behovet av förskole och grundskoleplatser på Kvarngärdet är svårbedömt på grund av
många små lägenheter för studenter, ungdomar och äldre.
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Flogsta/Eriksberg/Rosendal/Polack

Lokalresurser
Förskola - kommunal
Diabasens förskola
Flogsta förskola
Glimmerns förskola
Kullens förskola
Kåbo familjedaghem
Rosendals förskola
Silikatets förskola
Täljstenens förskola
Voksenåsens förskola

Grundskola – kommunal
Bergaskolan
Eriksbergsskolan
Flogstaskolan
Hågadalsskolan
Malmaskolan
Polacksbackens skola

Förskola - fristående
Berga Montessoriförskola
Da Vinci
Diamantens Förskola
Ekeby förskola
Förskolan Näktergalen, Uppsala Waldorfförskola
Förskolan Tittut
Förskolan Småfolket – I ur och skur
Grannbarnens förskola
Gluntens Montessoriskola
Humlans förskola
Jensen Education school
Kids2Home Karlsro
Kåbo föräldrakooperativ
Kåbo ängars förskola
Lingonbackens förskola
Myggans förskola
Rosengårdens Waldorfförskola
Småbarnsskolan Liten Lär
Uppsala Montessoriförskola
Grundskola – fristående
Gluntens Montessoriskola
Uppsala Waldorfskola
Kajan Friskola
JENSEN grundskola Uppsala
Katarinaskolan
Kunskapsskolan Uppsala
Kunskapsskolan Uppsala Norra
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Silikatets förskola (Eriksberg) renoveras och utökas
48
VT2019 (Efter 2019?)
(med möjlighet ytterligare utökning +36)
Kullens förskola utbyggnation
+36
VT2019 prel
Grundskola
Ny grundskola i Rosendal
Samordnas med lokal till fritidsklubb.
Flogstaskolan – utbyggnad till 350(420)

750(900) - HT2019/HT2020
HT2019
1000(1200)
+200(240) HT2019/HT2020

Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Ny förskola Rosendal I
Ny förskola Rosendal II
Ny förskola Rosendal III

108
144
144

VT2019
VT2020 prel
VT2021

25(210)

HT2017

144

VT2021
-

Grundskola
Polacksbackens skola öppnar med 175 platser.
Successiv ökning till 175 barn/elever
Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Ny förskola Rosendal IV
Ny förskola Rosendal V
Utrdning om vilken av förskolorna Rosendal IV
och Rosendal V som ska ersätta Rosendals modulförskola.
Ev utbyggnation av befintliga förskolor inom planarbetet för Eriksberg och Ekebydalen
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Behovsanalys
Flogsta/Eriksberg/Rosendal/Polack
Kommunal förskola
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Figur 19. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Figur 20. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.
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År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Stadsdelen Eriksberg planeras byggas ut med cirka 2 600 bostäder.
Stadsdelen Rosendal planeras byggas ut med cirka 3 200 bostäder till totalt ca 5 100
bostäder eller fler.
Riktlinjer för utbyggnad av Flogsta samt av Stabby inom Luthagenområdet ska arbetas
fram under 2017.
Behovskonsekvenser
Utbyggnaden av Eriksberg leder till ett behov av cirka ytterligare 600 förskoleplatser och
cirka 1 000 grundskoleplatser.
Ytterligare utbyggnad av stadsdelen Rosendal leder till ett ökat behov av cirka 600
förskoleplatser samt totalt cirka 1 600 grundskoleplatser för hela stadsdelen.
Grundskoletomten, i nuvarande storlek, bedöms inte kunna tillgodose stadsdelens behov av
skolplatser.
Utbyggnad av Flogsta och Stabby leder till behov av både förskole- och grundskoleplatser.
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Gunsta/Almunge/Knutby

Lokalresurser
Förskola – Kommunal
Almunge förskola
Funbo förskola
Lustigkullens Förskola
Länna förskola

Grundskola – Kommunal
Almunge skola
Funbo skola
Knutby skola
Länna skola

Förskola – Fristående
Bullerbyns förskola
Busungar i Uppsala kommun
Kråkskogens förskola
Pillan och Tillans förskola
Sjumilaskogens förskola

34 (76)

Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Gunsta, Ny förskola – inledningsvis i skolan.
144
HT2019/HT2020
Avvaktar detaljplan
Ny förskola i södra Gunsta
108-144
HT2020 prel
Lustigkullens förskola (Knutby) ersättning av moduler
-15
VT2018/VT2017
men minskas till (54 platser).
-15
VT2018 +144
Grundskola
Gunsta ny skola (inledningsvis med förskoledel 144pl)
– Avvaktar detaljplan
Samordnas med lokal till fritidsklubb

525(630)

Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Länna förskola ersätts med ny förskola
samlokaliserad med nya Länna skola
Grundskola
Länna skola – ersättning/utbyggnad

VT2019

HT2019/HT2020

HT2021prel

120-140

120-240
Efter HT2021
HT2019/HT2021 prel-

Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Framtida förskolor i Marielund samt Gunsta.
Behov av förskoleutbyggnad i Länna i samband med bostadsbyggande
Grundskola
Framtida ny grundskola högre årskurserna i Gunsta-Funbo 500(600) – motsvarar hälften av
områdets behov.
Framtida ytterligare grundskola lägre årskurserna i Funbo/Gunsta 450(540)
Framtida grundskola lägre årskurserna i Marielund samt tillkommande planer
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Behovsanalys
Gunsta/Almunge/Knutby
Kommunal förskola
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Figur 21. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Figur 22. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.
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Långa sikte - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Gunsta, Länna, Almunge samt Knutby är i översiktsplanen utpekade som prioriterade
tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 1 500, 500, 400 respektive
150 stycken.
Gunsta planeras från och med 2022 byggas ut med knappt 1 300 bostäder. Vilande
planarbete pågår för Marielund vilket kan innebära en utbyggnad på 70- 550 bostäder.
Planarbete pågår för Länna som kan innebära upp till cirka 160 bostäder.
Behovskonsekvenser
För Gunsta beräknas behovet av förskola till minst cirka 750 platser och grundskola till
cirka 1 500 platser. Delar av behovet från utbyggnaden i Marielund och Länna kommer att
behöva tillgodoses i Gunsta. Framför allt gäller det grundskolans högre årskurser.
I Gunsta finns cirka fem tänkta lägen för förskola samt tre lägen för förskola/grundskola.
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Gåvsta/Stavby/Tuna

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Gåvsta förskola
Gåvsta familjedaghem
Rasbo familjedaghem
Rasbokil familjedaghem
Tuna familjedaghem
Grundskola – kommunal
Gåvsta Skola
Stavby Skola
Tuna Skola

Förskola – fristående
Smulans förskola
Tunabarnens förskola
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Gåvsta förskolas moduler minskar
HT2018
- Bygglov upphör. (-18)
Åtgärder - Pågående/planerade
Grundskola
Gåvsta skola – förlängning av bygglov.
Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Gåvsta förskola - ersättning av moduler (108pl). Placering utreds vidare. HT2021 prel.
Behovsanalys
Gåvsta/Stavby/Tuna
Kommunal förskola
300
250
200
150
100
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Närmodell
Spridnings modell
Kapacitet

0

Figur 23. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Gåvsta / Stavby / Tuna
Kommunal grundskola
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Figur 24. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Gåvsta är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för
tillkommande bostäder är angiven till 150 stycken.
Behovskonsekvenser
Utbyggnaden av orterna innebär ett ökat behov av både förskola och grundskola. Behovet
bedöms när detaljplaner för utbyggnad tas fram.
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Liljefors/Gränby

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Familjedaghem Gränby
Parkens förskola
Grundskola – kommunal
Gränbyskolan
Liljeforsskolan

Förskola – fristående
Solskenets förskola

Grundskola - fristående
Labanskolans frisärskola
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Solskenets förskola utökas
+36-72
VT2019/Efter 2019
Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Parkens förskola utökas med 72 pl
Ny förskola Gränbycentrum (eventuell inhyrning)

+72
36-54

VT2019
Efter 2018

Grundskola
Liljeforsskolan utökas (Matsal, kök samt klassrum)

+150(180)

Efter 2019

Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Möjlighet till förskola i samband med till/utbyggnad vid Liljeforsskolan
Behovsanalys
Liljefors/Gränby
Kommunal förskola
300
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200
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Närmodell
Spridnings modell
Kapacitet

Figur 25. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Figur 26. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Ytterligare minst ca 2 450 bostäder planeras i Liljefors-Gränbyområdet, varav ca 2 000 i ej
påbörjat detaljplanearbete för Gränbystaden.
Behovskonsekvenser
Utbyggnaden i Gränbystaden leder till ett behov av cirka 400 förskoleplatser samt cirka
800 grundskoleplatser.
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Luthagen/Centrum-nordväst

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Bergabitens förskola
Brune förskola
Fyrisvallens förskola
Hemmings förskola
Hällby förskola
Karlavagnens förskola
Kims förskola
Luthagens familjedaghem
Luthagens förskola
Rackarbergets förskola
Tullmästarens förskola
Öfre Slotts förskola
Grundskola – fristående
Eriksskolan
Sverkerskolan
Tiundaskolan

Förskola - fristående
Barnabitens förskola
Berguvarna familjedaghem 1
Glinets förskola
Kids2Home Seminariet
Lilla Academia 3
Plantans förskola
Rackarungen kooperativ
Solrosens förskola
Stabby Montessoriförskola

Grundskola – kommunal
Uppsala Musikklasser
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Kims förskola (Luthagen) ska renoveras.
0
+144
HT2018/2017
HT2018
Karlavagnens förskola– ska renoveras
0
VT2019/VT2018prel
Hällby modulförskola – minskas ej till HT2018
36
HT2018
Rackarbergets förskola – evakueras, eventuellt till
HT2018
Hemmings lokaler, och ersättas med ny förskola (72pl) 0
VT2020/VT2021
i området.
Luthagens förskola – ska renoveras
0
VT2018/VT2019prel
Ny förskola kvarteret Gjutformen (inhyrning)
54
HT2017/VT2019
Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Tiunda förskola. Ny förskola i Tiundaskolan.
Hemmings förskola (Luthagen) lämnas - renovering
sker inte
Hällby modulförskola– bygglov förlängs och permanent ersättning skjuts fram till HT2027.
Grundskola
Tiundaskolan ersätts och utökas till 750(900).
Samordning av lokal till fritidsklubb.
Sverkerskolan renoveras
Fyrisskolan fortsatt användning som grundskola
Stabby - Ny skola
Åtgärder - fortsatt utredning
-

144
-42

HT2018
HT2018

0

HT2027

+150(180)

HT2018

325(390)
VT2018
300(360)- ändrat ochHT2018
nytt beslut
500(600)
300(360)
Efter 2019
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Behovsanalys
Luthagen/Centrum-nordväst
Kommunal förskola
900
850
800
750
700

Närmodell

650

Spridnings modell
Kapacitet

600

Figur 27. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.

Luthagen / Centrum-nordväst
Kommunal grundskola
2 000
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Figur 28. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.
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Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Ytterligare cirka 2 500 bostäder, varav cirka 650 studentbostäder, planeras i LuthagenLibrobäck. Bostadsutbyggnad planeras även på Stabbyfältet. Riktlinjer för utbyggnad av
Stabby samt av Flogsta ska arbetas fram under år 2017.
Behovskonsekvenser
Utbyggnaden i Luthagen-Librobäck bedöms leda till ett behov av knappt 400
förskoleplatser, varav cirka 250 platser planeras i Librobäck, samt cirka 740
grundskoleplatser. En del av dessa bedöms rymmas i grundskoledelen i Fyrisskolan.
För Stabbyfältet bedöms behovet av förskole- och grundskoleplatser när planer för
utbyggnad tas fram.
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Löten/Gamla Uppsala

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Bellmans förskola
Familjedaghem Kvarngärdet/Bellman
Familjedaghem Nyby/Ferlin
Lagerlöfs förskola
von Bahrs förskola
Österledens förskola
Grundskola – kommunal
Fredrika Bremerskolan
Gamla Uppsala skola
von Bahrs skola

Förskola - fristående
Förskolan Lingonblomman
Förskolan Laxen
Gamla Uppsala Montessoriförskola
Gamla Uppsala förskola
Yrsa förskola
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Österledens modulförskola – Minskning sker ej.
HT2018
Grundskola
Utökning av Fredrika Bremer
Kapacitetsökning sker HT2020
Samordnas med lokal till fritidsklubb Löten

+150(180) HT2018/HT2020

Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Ny förskola Vattholmavägen V (inhyrning)

2x 36

2019 (prel)

Grundskola
Ny Gamla Uppsala skola 300(360)

0

Efter 2020

Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Planering och genomförande av renovering av Lagerlöfs förskola
Placering av Österledens ersättning
Nyby/Kastellets förskola ersättning minskas till 72pl – exakt placering utreds vidare
Behovsanalys
Löten/Gamla Uppsala
Kommunal förskola
700
650
600
550
500
450

Närmodell
Spridnings modell
Kapacitet

400

Figur 29. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Löten / Gamla Uppsala
Kommunal grundskola
1 400
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Behov
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bef plan
Kapacitet
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0

Figur 30. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Behovskonsekvenser
-
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Salabacke/Årsta

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Axelina förskola
Kamomillens förskola
Källparkens förskola
Salabacke förskola
Slavsta förskola
Skogstorpets förskola
Årstaparkens förskola
Äppellundens förskola
Dagbarnvårdare Vaksala

Grundskola – kommunal
Johannesbäcksskolan
Lindbackens skola
Palmbladsskolan
Ångelstaskolan
Årsta skolan

Förskola – fristående
Estia förskola
Fasanens förskola
Föräldrakooperativet Ekoxen Vaksala
Kastanjens Montessoriförskola
Kids2Home Lindbacken
Kids2Home Årsta
Lilla Academia 1
Lilla Academia 4
Nya Kritans familjedaghem
Rödmyrans förskola
Tellusbarn Sparrisen
Grundskola - fristående
Livets Ords Kristna Skola Emanuelskolan
Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan
Livets Ords Kristna Skola Källskolan
Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Axelina modulförskola (Årsta) minskas i befintlig lokal -54
HT2017
och flyttar sedan till nya lokaler
Grundskola
Brantingsskolan renoveras samt utökas
Salabacke låg- mellanstadium (Johannesbäck)
Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Ny förskola Lindbacken inledningsvis i skolan
Nya förskoleplatser i Salabackeområdet.
(ny Axelina)
Ny förskola vid Årstaparken (144pl)
Salabacke förskola renoveras. Förskola evakuerad.
Grundskola
Ny skola (lägre årskurserna) i Lindbacken
Ny skola (senare årskurserna) i Årstaområdet (Palmbladsskolan)
Skola startar HT2016 i Palmbladsskolan.
Ny skola (senare årskurserna) i Årstaområdet (Årsta
Högstadium)

600(720)
300(360)

HT2018/HT2019
HT2019/HT2020

144
72

HT2018
2018prel

144

VT2020
HT2016-VT2017

500(600)
500(600)

HT2018
HT2020

500(600)

HT2021

Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Äppellundens förskola (Årsta)– utökning till 72 platser (+32, efter 2020)
Utbyggnad av Årstaparkens förskola
Plats för permanent ersättning av Axelina
Grundskola
Utbyggnad Ångelstaskolan (Årsta)
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Behovsanalys
Salabacke/Årsta
Kommunal förskola
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Närmodell
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Spridnings modell

550

Kapacitet
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Figur 31. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-08.

Då utfallet i föregående befolkningsprognos anger ett lägre behov än det faktiskt uppvisade
utreds behov och eventuella åtgärder vidare. Anledningen till att behovsbilden förändrats är
delvis på grund av det ökade antalet byggda bostäder mot vad tidigare kommunprognos
beräknat.
Salabacke / Årsta
Kommunal grundskola
2 500
2 000
1 500

Behov

Kapacitet
bef plan

1 000
500

Kapacitet
ny plan

0

Figur 32. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.
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Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Jälla är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för tillkommande
bostäder är angiven till 450-1 300 stycken.
I Östra Salabacke planeras ytterligare minst cirka 600 bostäder. Hela området kommer
enligt områdesprogrammet innehålla cirka 2 000 bostäder samt eventuellt ytterligare 500
öster om stråket.
Detaljplan för Skölsta innebär en ytterligare utbyggnad av orten med cirka 220 bostäder till
totalt 370 bostäder.
Slavsta kan på sikt att byggas ut med cirka 600 bostäder.
Behovskonsekvenser
För Jällaområdet bedöms behovet av förskole- och grundskoleplatser när planer för
bostadsutbyggnad tas fram.
Fortsatt utbyggnad av Skölsta leder till ytterligare behov av förskole- och
grundskoleplatser. Fortsatt utbyggnad av Skölsta leder till ett behov av som mest cirka 300
förskoleplatser och cirka 350 – 400 grundskoleplatser.
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Stenhagen

Lokalresurser
Förskolor – kommunala
Opalens förskola
Kullerstenens förskola
Stenhällens förskola
Stenrösets förskola
Västra Stenhagens förskola

Grundskola – kommunal
Östra Stenhagens-skolan
Västra Stenhagens-skolan

Förskolor - fristående
Nyponets förskola
Röda Stugans förskola
Sagoskogens förskola
Stentrollens familjedaghem 1
Stentrollens familjedaghem 2
Stentrollens familjedaghem 3
Svanens förskola
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Stenhagens öppna modulförskola flyttar till nya lokaler
HT2016
Grundskola
Utbyggnad Stenhagen

+250(300) HT2018/HT2020

Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Västra Stenhagens förskola utökning (+36, efter 2020)
Permanent ersättning för Stenhagens öppna förskola utreds vidare
Behovsanalys
Stenhagen
Kommunal förskola
400
350
300
250
200

Närmodell

150

Spridnings modell

100

Kapacitet

Figur 33. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Stenhagen
Kommunal grundskola
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Figur 34. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Behovskonsekvenser
-
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Storvreta/Vattholma/Skyttorp

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Astrakanens förskola
Fullerö förskola
Himmelvägens förskola
Lillvretens förskola
Lyckebo förskola
Malmvågens förskola
Skogsbackens förskola
Skyttorps förskola
Vretens förskola
Grundskola – kommunal
Pluggparadiset
Storvretaskolan
Ärentunaskolan
Skyttorps skola
Vattholma skolan

Förskola - fristående
Föräldrakooperativet Ekoxen Storvreta
Hyttans förskola
I Ur och Skur Pinneman
Majgårdens förskola
Nya Skyttorpskottarna

Grundskola – fristående
Livets Ords Kristna Skola Fridhemsskolan
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Lillvretens förskola (Storvreta) lämnas inte
+46
HT2017
Grundskola
Utökning av grundskola i Storvreta sker eventuellt i
Lillvreten

100(120)

Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Renovering av Astrakanens förskola (Storvreta) pågår
Förskolan är evakuerad

HT2019/VT2020

HT2016-VT2017

Grundskola

Storvreta ny skola

300(360)

Efter 2019

Åtgärder - fortsatt utredning
Behovsanalys
Storvreta/Vattholma/Skyttorp
Kommunal förskola
700
650
600
550
500
450
400

Närmodell
Spridnings modell
Kapacitet

Figur 35. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.

Då utfallet i föregående befolkningsprognos anger ett lägre behov än det faktiskt uppvisade
utreds behov och eventuella åtgärder vidare. Anledningen till att behovsbilden förändrats är
delvis på grund av det ökade antalet byggda bostäder mot vad tidigare kommunprognos
beräknat.
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Storvreta / Vattholma / Skyttorp
Kommunal grundskola
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Figur 36. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Storvreta, Vattholma respektive Skyttorp är i översiktsplanen utpekade som prioriterade
tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 1 600, 300-800
respektive 150 stycken. I Fullerö har bostadsbyggande påbörjats för cirka 500 bostäder.
Behovskonsekvenser
Utbyggnaden av orterna innebär ett ökat behov eller tillbyggnad av både förskola och
grundskola. Behovet bedöms när detaljplaner för utbyggnad tas fram.
I Fullerö finns möjlighet att inom området förverkliga behovet av förskoleplatser. Behovet
av grundskola måste tillgodoses inom befintliga skolområden inom orten eller på ny tomt.
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Sunnersta/Ulleråker

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Ekuddens förskola
Orrparkens förskola
Ulleråkers förskola
Vintergatans förskola
Vallvägens förskola (Upphör 17-06-30)
Trasthagens förskola
Familjedaghemmen i Sunnersta
Grundskola – kommunal
Ekuddens skola
Sunnerstaskolan

Förskola – fristående
Förskolan Mollys Farm
Gåsens förskola
Pilfinkens Montessori-förskola
Sunnersta Naturförskola
Videungens Montessori-förskola
Lindparkens förskola
Ultuna förskola (Start 17-07-01)
Grundskola – fristående
Internationella Engelska Skolan
Uppsala Enskilda Skola
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Lokaler för Ulleråkers förskola avvecklas. Framtida
-72
HT2021
ersättning planeras i detaljplanearbetet för Ulleråker
Grundskola
Ny grundskola, Östra Bäcklösa
– Avvaktar resultat av markvattenutredning.
Åtgärder - Pågående/planerade - Förskola
Vallvägens förskola (Ultuna) lämnas
Ny förskola Ulleråker Dp1A (inhyrning)
Ny förskola Ulleråker Dp1B (inhyrning)
Ny förskola östra Bäcklösa (ev. inhyrning)

525(630)

Efter 2019

-54
72
72
72-144

HT2017
2020
HT2019
VT2019 (prel)

Åtgärder - fortsatt utredning
Förskola
Ny förskola i Norra Bäcklösa
Grundskola
Utökning av antalet skolplatset i området.
Behovsanalys
Sunnersta/Ulleråker
Kommunal förskola
600
550
500
450
400
350

Närmodell
Spridnings modell
Kapacitet

300

Figur 37. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07
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Sunnersta / Ulleråker
Kommunal grundskola
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Figur 38. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Program för Ulleråker anger en bostadsutbyggnad på 7 000 bostäder. Utredningsarbete
pågår för bostadsbyggande i södra Graneberg/Skarholmen.
Behovskonsekvenser
Utbyggnaden av Ulleråker bedöms leda till ett behov av cirka 1 400 förskoleplatser och
cirka 2 800 grundskoleplatser.
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Svartbäcken

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Backens förskola
Jarlaparkens förskola /
(Svartbäckens modulförskola)
Tuna Backars förskola
Tunaparkens förskola
Väpnarens förskola

Grundskola - kommunal
Domarringens skola
Tunabergsskolan

Förskola - fristående
Berguvarna familjedaghem 2
Ekplantans förskola
Fyrisåns förskola
Närdaghemmet
Svartbäckens Montessori-förskola
Ugglans förskola
Förskolan Swedenborg
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Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Svartbäckens förskola ersätts med Jarlaparkens förskola
VT2017/2017
(144 pl totalt)
Väpnarens modulförskola avvecklas ej
HT2018/HT2020
Åtgärder - fortsatt utredning
Användning av Tunabackar och Backens modulförskolor.
Behovsanalys
Svartbäcken
Kommunal förskola
600
550
500
450
400
350

Närmodell

300

Spridnings modell

250
200

Kapacitet

Figur 39. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Svartbäcken
Kommunal grundskola
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Figur 40. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Planarbete pågår för kvarteret Sigbjörn vid Torbjörnstorg. Här planeras cirka 80 bostäder.
Behovskonsekvenser
Behov av förskola och grundskola får tillgodoses inom befintligt bestånd.
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Sävja/Bergsbrunna

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Lammets förskola
Myrgångens förskola
Ringmurens förskola
Sävja förskola
Uppsävja förskola
Danmarks förskola

Grundskola – kommunal
Danmarks skola
Nåntunaskolan
Stordammens skola
Uppsävja skolan

Förskola – fristående
Söderby Barnstuga
Förskolan Kasper
Förskolan Tärningen
Föräldrakooperativet Ekoxen
Gladers förskola
Grodans förskola
Kojans förskola
Lunsens natursmarta förskola
Nya Vått och Torrt Familjedaghem
Kling & Klang familjedaghem

67 (76)

Förändringar i lokalbeståndet
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Uppsävja förskola - evakuerad till moduler
Sävja förskola är evakuerad till Stordammens lokaler

HT2027prel
HT2018

Åtgärder - fortsatt utredning
Behovsanalys
Sävja/Bergsbrunna
Kommunal förskola
700
650
600
550
500
450
400

Närmodell
Spridnings modell
Kapacitet

Figur 41. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-08
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Sävja / Bergsbrunna
Kommunal grundskola
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Figur 42. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Detaljplaner finns för 160 bostäder varav en del är äldre-/vårdboende.
När en tågstation byggs i Bergsbrunna planeras en mycket stor bostadsutbyggnad.
Behovskonsekvenser
Vid en större utbyggnad av området krävs både fler förskolor och grundskolor.
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Valsätra/Gottsunda

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Berwalds förskola
Dirigentens förskola
Flöjtens förskola
Hugo Alvéns förskola
Sopranens förskola
Spinnrockens förskola
Stenhammars förskola
Valsätra förskola
Växthusets förskola
Grundskola – kommunal
Gottsundaskolan
Treklangen
Valsätraskolan
Växthuset

Förskola – fristående
Eddaförskolan
Kyrkklockans förskola
Malma backe förskola
Manar Al-Houda Kooperativ
Sanabil Al Hanan förskola
Tellusbarn Tulpanen
Björkens förskola
Fiolbackens förskola
Grundskola – fristående
Manar Al-Houda
Musiklådan
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Förändringar i lokalbestånd
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Valsätra förskola lämnas istället för renovering
-38
HT2018/HT2017
Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Hugo Alvens förskola (Valsätra) ska renoveras befintlig storlek (samt ha möjlighet till framtida utökning till
totalt 108)
Grundskola
Växthuset moduler Stenhammar (Gottsunda) tas bort.
(Bygglov går ut VT2018)
Utbyggnad sker inte men utreds vidare
Valsätraskolan, moduler tas bort
(Byggloven går ut VT2018)
Treklangens skola (Gottsunda) utökas i Mötesplats
Treklangen

0

HT2018prel

-50(60)

VT2018

-50(60)

HT2018
-

Åtgärder - fortsatt utredning
Behovsanalys
Valsätra/Gottsunda
Kommunal förskola
800
750
700
650
600

Närmodell

550

Spridnings modell

500

Kapacitet

Figur 43. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Kommunal grundskola
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Figur 44. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Programarbete pågår för utbyggnad av Valsätra-Gottsundaområdet. Mellan 5 000-7 000
nya bostäder ska prövas.
Behovskonsekvenser
Behov av förskola i området är beräknat till mellan cirka 1 000–1 400 platser.
Behov av grundskola i området är beräknat till mellan cirka 2 000–2 800 platser.
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Vänge/Järlåsa/Ramsta

Lokalresurser
Förskola – kommunal
Järlåsa förskola
Ramsta förskola
Vänge förskola
Arkitektens förskola
Dagbarnvårdare i Södra Hagunda

Grundskola – kommunal
Järlåsa skola
Ramsta skola
Vänge skola

Förskola - fristående
Föräldrakooperativet Balingsta nya
förskola
Dalby hage förskola
Vreta näs förskola
Näsdalens förskola
Bytorgets förskola

73 (76)

Förändringar i lokalbestånd
Beslut (ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Förskola
Ramsta modulförskola – ny permanent förskola (108 pl +20
HT2017/nov 2017
totalt)
Åtgärder - Pågående/planerade
Förskola
Järlåsa modulförskola – bygglov förlängs och permanent ersättning skjuts fram
Grundskola
Ramsta skola (Ramstalund) utökning (i gamla matsalen)
Åtgärder - fortsatt utredning
Permanent ersättning för Arkitektens moduler (Vänge).

2020

+50(60)

HT2018

2027 prel

Behovsanalys
Vänge/Järlåsa/Ramsta
Kommunal förskola
500
450
400
350
300
250
200

Närmodell
Spridnings modell
Kapacitet

Figur 45. Förskola. Behov - Kapacitet. Kommunal verksamhet. Uppdaterad 2016-02-29.
Behovsprognos förskola: Person/placeringsdata per 2014-10-15 samt 2015-04. Grundad på
Befolkningsprognos 2015. Servicegrad bedömd per skolområde. Kapacitet: bedömd 2017-02-07.
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Vänge / Järlåsa / Ramsta
Kommunal grundskola
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Behov

Kapacitet
bef plan
Kapacitet
ny plan

Figur 46. Grundskola. Behov - kapacitet. Kommunal verksamhet. Områdesbehov uppdaterat 2016-0112, kapacitet uppdaterad 2017-03-29.

Långa sikten - År 2021 och framåt
Utbyggnadsplaner
Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Ramberedskapen
för tillkommande bostäder ska vara 50-900 i Vänge och 20 stycken i Järlåsa.
Behovskonsekvenser
Utbyggnaden av orterna innebär ett ökat behov eller tillbyggnad av både förskola och
grundskola. Behovet bedöms när detaljplaner för utbyggnad tas fram.
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7. Gymnasiet

Lokalresurser
Gymnasieskola – kommunal
Bolandsgymnasiet
Celsiusskolan
Ekebygymnasiet
Fyrisskolan
Jällagymnasiet
Katedralskolan
Linnégymnasiet
Lundellska skolan
Rosendalsgymnasiet
Uppsala estetiska gymnasium/GUC
Uvengymnasiet

Gymnasieskola - fristående
Cultus gymnasieskola
Grillska gymnasiet
Hagströmska gymnasiet
Internationella gymnasiet
IT-Gymnasiet
Jensen gymnasium
Kunskapsgymnasiet
Livets Ords Kristna Gymnasium
Praktiska gymnasiet
Realgymnasiet
Thorén Business School
Uppsala Waldorfgymnasium
Yrkesgymnasiet
Yrkesplugget

76 (76)

Förändringar i lokalbeståndet
Åtgärder - Pågående/planerade
Bolandsgymnasiets utbildningar flyttar till Jälla
Katedralskolan renoveras
Estetiska programmet flyttar till befintliga lokaler i centrala
staden på Fyriskolan och Bredablick där samordningsfördelar
med bl.a. musikskolan och stadens scener kan uppnås
Jällaskolan - lokalanpassningar. Bygghallar uppföres
Ekeby – Elprogrammet flyttas till Jälla
Fyrisskolans – fortsatt användning av en del som grundskola.
300(360)-500(600)
Lundellska skolan:
- Nybyggnation av matsal

HT2015-HT2017
HT2015-HT2018 HT2019
HT2017

VT2018HT2018
HT2018
-
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BILAGA A. Åtgärder årsvis - Förskola
Nya förslag på åtgärder samt pågående och redan beslutade åtgärder för förskolans lokaler
listas årsvis. Under rubriken Beslut (Ändrade och nya sedan föregående plan) följer åtgärder
som ändrats sedan föregående lokalförsörjningsplan samt nya åtgärder. Under rubriken
Åtgärder – Pågående/Planerade listas åtgärder som är oförändrade sedan föregående
lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler. Årtal som är överstrukna anger tidigare angivet
årtal som nu har reviderats. Anges ej nytt årtal är detta inte känt.
Förskola 2017
Beslut (Ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Ny förskola Åsikten (inhyrning) – Förskolan öppnar
54
HT2017
VT2017 i Polacksbackens modulförskolas lokaler.
Flytt av förskolebuss från Gudruns förskola till Skogstor0
HT2017
pets förskola (Lindbacken)
Axelina förskola (Årsta) minskas i befintlig lokal och
-54
HT2017
flyttar sedan till nya lokaler
Svartbäckens förskola ersätts med Jarlaparkens förskola
VT2017
(144 pl totalt)
Ramsta modulförskola – ny permanent förskola (108pl
+20
HT2017/nov 2017
totalt)
Lustigkullens förskola (Knutby) ersättning av moduler
-15
VT2018/VT2017
men minskas till (54 platser).
-15
VT2018 +144
Kims förskola (Luthagen) ska renoveras
0
HT2018/2017
Stenhagens öppna modulförskola flyttar till nya lokaler
HT2016
Lillvretens förskola(Storvreta) lämnas inte
+46
HT2017
Åtgärder – Pågående/Planerade
Salabacke förskola renoveras
Sävja förskola renoveras
Vallvägens förskola (Ultuna) lämnas
Renovering av Astrakanens förskola (Storvreta) pågår,
förskolan är evakuerad

-54

HT2016-VT2017
VT2017-HT2018
VT2017
HT2016-VT2017

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Förskola 2018
Beslut (Ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Ramsjö förskola (Björklinge) renoveras samt utökas
+36
VT2018/HT2018
36pl som även ersätter Grönänge radhusförskola (Bjöklinge). - Försenad
Flytt av förskolebuss från Boländernas förskola
0
+-0 HT2018 HT2017 +54-72 VT2018
Hällby modulförskola – minskas ej till HT2018
+36
HT2018
Väpnarens modulförskola avvecklas ej HT2018
+64
HT2018
Valsätra förskola lämnas istället för renovering
-38
HT2018/HT2017
Åtgärder – Pågående/Planerade
Lövstalöt modulförskola minskas ej till HT2018
Grönänge radhusförskola (Björklinge) flyttar till Ramsjö
förskola
Jumkil Ny förskola tillsammans med skolan - möjlighet
till utökning.
Jumkil Dagbarnvårdarlokal
samlokaliseras med nya Jumkils förskola
Ny förskola Kungsängen (Hovstallängen) (inhyrning)
Ringarens förskola utökning
Peterslunds förskola - renovering
Ny förskola Gränbycentrum (eventuell inhyrning)
Tiunda förskola. Ny förskola i Tiundaskolan
Hemmings förskola (Luthagen) lämnas - renovering sker
inte
Rackarbergets förskola – evakueras, eventuellt till
Hemmings lokaler, och ersättas med ny förskola (72pl) i
området.
Karlavagnens förskola ska renoveras
Ny förskola Lindbacken inledningsvis i skolan
Nya förskoleplatser i Salabackeområdet.
(ny Axelina)
Hugo Alvens förskola (Valsätra) ska renoveras befintlig
storlek (samt ha möjlighet till framtida utökning till totalt 108)
Gåvsta förskola - moduluppställning tas bort – Bygglov
upphör

0
-15

HT2018
HT2018

18

HT2018

0

HT2018

54
+72
0
36-54
144
-42

2018
+72pl
VT2018 VT2018
2018 prel
Efter 2018
HT2018
HT2018

0

HT2018
(HT2021)

0
144
72

VT2018
HT2018
2018prel

0

HT2018prel

-18

HT2017
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Förskola 2019
Beslut (Ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Botulvs förskola utökas med 36 platser
+36
Efter 2019
Silikatets förskola (Eriksberg) renoveras och utökas
+48
VT2019
(med möjlighet ytterligare utökning +36)
Ny förskola kvarteret Gjutformen (inhyrning)
54
HT2017/VT2019
Kullens förskola utbyggnation
+36
VT2019 prel
Solskenets förskola utökas
+36-72
VT2019/Efter 2019
Lokaler för Ulleråkers förskola avvecklas Framtida
-72
VT2021
ersättning planeras i detaljplanearbetet för Ulleråker
Åtgärder – Pågående/Planerade
Ny förskola Vattholmavägen Östra (inhyrning)
Parkens förskola utökas med 72 pl
Ny förskola Vattholmavägen Västra (inhyrning)
Ny förskola Ulleråker Dp1B (inhyrning)
Ny förskola södra Bäcklösa (ev. inhyrning)
Ny förskola Rosendal I
Luthagens förskola – ska renoveras

54-72
+72
2x 36
72
72-144
108
0

VT2019
VT2019
2019 (prel)
HT2019
VT2019 (prel)
VT2019
VT2019

Förskola 2020
Beslut (Ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Gunsta, Ny förskola – inledningsvis i skolan.
144
HT2019/HT2020
Avvaktar detaljplan
Ny förskola i södra Gunsta
108-144
HT2020prel
Åtgärder – Pågående/Planerade
Tallens modulförskola ersätts i samband med Almtunaskolans renovering och utökning
Rackarbergets förskola – evakueras till Hemmings förskola och ersättas med ny förskola i området.
Ny förskola vid Årstaskolan (144pl)
Järlåsa – bygglov förlängs och permanent ersättning
skjuts fram
Ny förskola Rosendal II
Ny förskola Ulleråker Dp1A (inhyrning)

0

HT2020

20

HT2020

144
0

VT2020
2020

144
72

VT2020 prel
2020
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Förskola efter 2020
Åtgärder – Pågående/Planerade
Bälingeby förskola (Bälinge) - Bygglov förlängs och
permanent ersättning (108pl) skjuts fram
Lövstalöt förskola - Bygglov förlängs och permanent
ersättning (108pl med möjlighet till utökning till 144pl)
skjuts fram
Ny förskola i kvarteret. Skytteln
Länna förskola ersätts med ny förskola
samlokaliserad med nya Länna skola
Hällby förskola– bygglov förlängs och permanent ersättning skjuts fram till HT2027.
Nyby/Kastellets förskola ersättning minskas till 72pl –
exakt placering utreds vidare
Uppsävja förskola – evakuerad till moduler
Ny förskola Rosendal III
Österledens modulförskola – Minskning sker ej HT2018

+36

HT2021

0

VT2021

72
0

Efter 2020
HT2021

0

HT2027

-72

Efter 2020

0
144
0

HT2027
VT2021
HT2018/HT2027

BILAGA B
Sida 1
2017-03-31

BILAGA B. Åtgärder årsvis - Grundskola
Nya förslag på åtgärder samt pågående och redan beslutade åtgärder för grundskolans lokaler
listas årsvis. Under rubriken Beslut (Ändrade och nya sedan föregående plan) följer åtgärder
som ändrats sedan föregående lokalförsörjningsplan samt nya åtgärder. Under rubriken
Åtgärder – Pågående/Planerade listas åtgärder som är oförändrade sedan föregående
lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler. Årtal som är överstrukna anger tidigare angivet
årtal som nu har reviderats. Anges ej nytt årtal är detta inte känt.
Grundskola 2017
Åtgärder – Pågående/Planerade
Polacksbackens förskola öppnar
Almtunaskola får 50 platser i Imanskolans lokaler

Grundskola 2018
Åtgärder – Pågående/Planerade
Jumkil skola ska renoveras eller ersättas med nybyggd
skola i Jumkil - kapacitet för 125(150) .
Tiundaskolan ersätts och utökas till 750(900).
Sverkerskolan renoveras 325(390)
Fyrisskolan fortsatt användning som grundskola
Utökning av Fredrika Bremer
Samordnas med lokal till fritidsklubb Löten
Ny skola (lägre årskurserna) i Lindbacken
Växthuset moduler Stenhammar (Gottsunda) tas bort.
(Bygglov går ut VT2018)
Utbyggnad sker inte men utreds vidare
Ramsta skola (Ramstalund) – utökning (i gamla matsalen)
Valsätraskolan, moduler tas bort
(Byggloven går ut VT2018)

175(210)
50

+25 (30)

HT2017
HT2017

HT2018

+150(180)
HT2018
0
VT2018
300(360)- ändrat och nytt
HT2018
beslut
500(600)
+150(180)
HT2018/HT2020
500(600)
-50

HT2018
VT2018

+50(60)

HT2018

-50(60)

(Antal i parantes anger elevantal vid kapaciteten 30 elever per klass.)

Grundskola 2019 och framåt
Beslut (Ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Brantingsskolan renoveras samt utökas
600(720)
HT2018/HT2019
Ny grundskola, Östra Bäcklösa
525(630)
Efter 2019
Åtgärder – Pågående/Planerade
Liljeforsskolan utökas (Matsal, kök samt klassrum)
Stabby Ny skola
Storvreta ny skola

+150(180)
300(360)
300(360)

Efter 2019
Efter 2019
Efter 2019

(Antal i parantes anger elevantal vid kapaciteten 30 elever per klass.)

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Grundskola 2020
Beslut (Ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Utbyggnad i etapper av Kvarngärdesskolan
+600(720)
+600(720)
- -750(900)
HT2018/HT2019
HT2018/HT2019
Samordning med anpassning av lokal till fritidsklubb
750(900)
HT2020
– Omfattande arbete med detaljplaneprocess och fastighetsreglering.
Centrala staden/Kungsängen ny skola
525(630)
HT2020
– Avvaktar flytt av befintlig verksamhet på tomt
Ny grundskola i Rosendal
750(900) HT2019/HT2020
HT2019
Samordnas med lokal till fritidsklubb.
1000(1200)
Flogstaskolan – utbyggnad till 350(420)
+200(240)
HT2019/HT2020
Gunsta ny skola (inledningsvis med förskoledel 144pl) 525(630)
HT2019/HT2020
– Avvaktar detaljplan
Salabacke låg- mellanstaduim (Johannesbäck)
300(360)
HT2019/HT2020
Ny skola (senare årskurserna) i Årstaområdet (Årsta
500(600)
HT2020
H1) – Skola startar HT2016 på Palmbladsgatan.
Utbyggnad Stenhagen
+250(300)
HT2018/HT2020
Utökning iav rundskola i Storvreta sker i Lillvreten.
100(120)
HT2019/VT2020
Åtgärder – Pågående/Planerade
Bälinge skola renoveras eller ersätts samt ökad kapacitet till 525(630)elever samt möjlighet
till ytterligare utökning.
Samordning med lokal till fritidsklubb

100(120)

HT2020

(Antal i parantes anger elevantal vid kapaciteten 30 elever per klass.)

Grundskola efter 2020
Beslut (Ändrade och nya sedan föregående lokalförsörjningsplan)
Almtunaskolan renoveras/ersätts utökning
300(360)
HT2020/
– Tidplan beroende av Brantingskolan (Evakuering)
HT2016/HT2020
HT2021
Ny skola (senare årskurserna) i Årstaområdet (Årsta H2) – 500(600)
HT2021
nytt beslut
Ny Gamla Uppsala skola
0
Efter 2020
Åtgärder – Pågående/Planerade
Länna skola – ersättning/utbyggnad

120-140 120-240
Efter HT2021
HT2019/HT2021 prel-

(Antal i parantes anger elevantal vid kapaciteten 30 elever per klass.)

