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Kommunstyrelsen 

Motion av Eva Christiernin m fl (S) om att etablera en kommunal 
högstadieskola i östra Uppsala 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Eva Christiernin m fl (alla S) föreslår i motion, väckt den 30 september 2013, att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att snarast 
möjligt etablera en kommunal högstadieskola inom området Årsta/Salabacke/Skölsta/Slavsta. 
Bilaga. 

Föredragning 
Motionen har ej remitterats till berörda nämnder med anledning av att ett nämnd- och 
förvaltningsgemensamt arbete genomförts hösten 2013 omfattande den strategiska 
försörjningen av pedagogiska lokaler under perioden 2014-2018 och  även vissa 
utbyggnadsåtgärder åren därefter. I arbetet har behovet av elevplatser prognostiserats och 
förslag till åtgärder för att lokalmässigt möta de förändrade behoven belysts för alla stads- och 
landsbygdsdelar i kommunen. Planen omfattar samtliga skolformer.  

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2013 att fastställa planen Strategisk försörjning 
av pedagogiska lokaler avseende kommunens behov av platser och kapacitet samt strategiska 
åtgärder för den långsiktiga infrastrukturen för lokalförsörjningen. Planens fastighetsåtgärder 
överlämnades till Uppsala Skolfastigheter AB för genomförande av åtgärder i samråd med 
styrelsen för Vård och bildning, barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.   
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För området Salabacke/Årsta ingår i planen en ny skola i Årsta för de högre årskurserna 6-9 
med 360 elevplatser, med möjlighet till utökning med ytterligare 120 platser till totalt 480 
platser. Kommunstyrelsen har därmed fattat ett beslut som innebär att en kommunal 
högstadieskola ska etableras i enlighet med förslaget i motionen.  
  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson  Ulla Holmgren 
Stadsdirektör   Enhetschef 
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Etablera en kommunal högstadieskola i 
östra Uppsala! 
I Uppsalas östra stadsdelar Årsta, Salabacke, Slavsta och Skölsta bor ca 18 000 
människor. A v dessa är 2575 bam i åldrarna 0 t i l l och med 15 år. I detta område 
finns 13 förskolor och fyra låg- och mellanstadieskolor. Här finns även en 
högstadieskola som bedrivs av Livets Ords församling. För de elever och föräldrar 
som av olika ardedriingar inte v i l l t i l l Livets Ords högstadieskola återstår att cykla 
eller åka buss en längre sträcka. De geografiskt närmaste högstadieskolorna är 
Gränbyskolan och Vaksalaskolan. Idag finns det ingen högstadieskola inom 
gångavstånd eller kortare cykelavstånd för ungdomar som börjar sjuan. 

Så har det inte alltid varit. När Årsta bebyggdes på 1970-talet inrymdes ett 
högstadium på Årstaskolan parallellt med högstadiet på Brantingskolan och 
Johannesbäckskolan i Salabacke. Under årens gång har högstadiedelarna på 
Årstaskolan och Johannesbäckskolan avvecklats, varpå eleverna hänvisats t i l l 
Brantingskolan. Genomgående för dessa år är att eleverna i området alltid har haft en 
högstadieskola inom gång- eller kortare cykelavstånd. Föräldrarna har inte behövt 
skjutsa sina bam med bil, något som är en vanlig företeelse idag. 

Förra läsåret avvecklades verksamheten på Brantingskolan. De elever som inte aktivt 
valt att byta skola hänvisas numera t i l l Nannaskolan belägen i centrala delarna av 
Uppsala. På så sätt har en tätbebyggd del av staden med närmare 20 000 invånare nu 
komrnit att stå helt utan en kommunal högstadieskola. 

Omiådet står inför en stor befoUmmgsölmrng. Gränslandet mellan Salabacke och 
Årsta kommer under kommande år att befolkas ytterligare, då det nya 
bostadsområdet Östra Salabacke växer fram. Planprogrammet omnämner 2000 
bostäder, utöver det kan eventuellt 500 bostäder tMromma. Man slår även fast att 
400-500 nya skolplatser i grundskolan kommer att behövas. Arbetet med Östra 
Salabacke beräknas pågå i 10-15 år. 

Uppsala kommun har i flera olika styrdokument fiamhållit närhetsprincipen och hög 
tillgängHghet av kommunal service för Uppsalaborna. Det barn- och 
ungdomspolitiska programmet strävar efter att "det är enkelt för barn och ungdomar 
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att ta sig t i l l områden och platser för utbddning och lek." Den av 
kommunfullmäktige antagna håUbarhetspolicyn slår bland annat fast att "Uppsala 
bidrar t i l l att hindra ldimatförändi-ingen", och att "fokus läggs på att underlätta för 
människor att i sitt vardagsHv och sin yrkesroll minska irihjöbelastaingen". Ar skolan 
undantagen dessa mål och visioner? 

V i socialdemokrater bekymras över den ohållbara situation som råder i området. 
Varje dag tvingas elever i de nedre tonåren att färdas längre sträckor än vad många 
egentligen vill . T i l l exempel har representanter för såväl skolledning som skolråd v id 
Årsta- och Ångelstaskolan v id ett flertal tillfällen påtalat behovet av en kommunal 
högstadieskola i området. Politiker har lyssnat, nu återstår praktisk handling! 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunful lmäktige besluta: 

Att uppdra ti l l kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att snarast möjligt etablera en 
kommunal högstadieskola inom området Årsta/Salabacke/Skölsta/Slavsta 
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E v a Christiernin 
Ersättare i kommunfullmäktige (S) 
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Susanne Eriksson 
Ledamot i kommunfullmäktige (S) 


