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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-10-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 316

Beställning av moduler för förskola och
grundskola inför höstterminen 2021

KSN-2020-02706

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att kommunen i första hand bör använda kommunens befintliga lokaler för
skoländamål eller hyra lokal av externa fastighetsägare. I andra hand anlägga
tillfälliga moduler för motsvarande 300 elever inom stadsgränsen för att klara
det ökade elevantalet i grundskolan höstterminen 2021, samt

2. att moduluppställning för motsvarande 72 barn anläggs i Lindbacken som
ersättning för nuvarande lokaler för förskolan Linden.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 8 september 2020 §101 att
föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om moduluppställning för förskola och
grundskola i Lindbacken respektive Uppsala stad inför höstterminen 2021. Ett
förväntat ökat elevantal i kombination med försenade skolprojekt gör att åtgärder
måste vidtas innan beslut om ny lokalförsörjningsplan för 2021 kan godkännas av
nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2020
Bilaga 1, protokollsutdrag från utbildningsnämnden 7 sep 2020 § 101

Yrkanden

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till föreliggande förslag

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Fredrik Ahlstedt (M), att första att-
satsen ändras till:
att kommunen i första hand bör använda kommunens befintliga lokaler för skoländamål
eller hyra av externa fastighetsägare. I andra hand kan en planering för tillfälliga
moduler ske.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-10-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) yrkande mot föreliggande förslags första att-
sats och finner att förslagen kan jämkas samman.

Ordförande ställer därefter det framvaskade förslaget mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Beställning av moduler för förskola och 
grundskola inför höstterminen 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att moduluppställning för motsvarande 300 elever anläggs inom stadsgränsen 

för att klara det ökade elevantalet i grundskolan höstterminen 2021, samt 
2. att moduluppställning för motsvarande 72 barn anläggs i Lindbacken som 

ersättning för nuvarande lokaler för förskolan Linden. 

 

Ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 8 september 2020 §101 att 
föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om moduluppställning för förskola och 

grundskola i Lindbacken respektive Uppsala stad inför höstterminen 2021. Ett 
förväntat ökat elevantal i kombination med försenade skolprojekt gör att åtgärder 

måste vidtas innan beslut om ny lokalförsörjningsplan för 2021 kan godkännas av 
nämnden.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Eleverna kommer att få en större chans till skolplats när hemmet. Flera familjer 
kommer att kunna få en plats på en förskola nära hemmet. 

Jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-09-10   KSN-2020-02706 

  
Handläggare:  

Catarina Eriksson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Antalet elever i grundskoleålder har under de senaste åren ökat och med underlag i 

den nya befolkningsprognosen från maj 2020 syns att ökningen förväntas fortsätta 
under kommande år. I kombination med att flera skolprojekt hos Uppsala kommun 
Skolfastigheter AB har försenats bildas en platsbrist som endast kan lösas genom 

tillfälliga skollokaler.  

Fram till nu har det varit möjligt att utöka antalet elever på flera grundskolor men detta 
är snart ej längre möjligt. Många skolor inom stadsgränsen är fulla eller med enstaka 
platser lediga i vissa årskurser. Enstaka platser behöver finnas som en buffert för att 
klara omflytt och viss inflytt under läsårets gång. 

Några skolor har lediga klassrum som kan användas under nästa läsår och dessa är 
medtagna i beräkningarna av antalet platser. 

Lindens förskola, som nu är placerad i Lindbackens skola, skulle enligt planerna flytta 

in i nya permanenta lokaler i augusti 2021. Då byggnationen har försenats ett antal 

gånger är detta inte möjligt och det är oklart när förskolan kan stå klar. Förskolebarnen 
måste lämna skolans lokaler till läsåret 2021/2022 eftersom antalet elever i skolan 
ständigt blir fler och skolan behöver få tillgång till alla klassrum. Den enda lösning som 

Fastighetsstaben och Skolfastigheter AB ser är att en moduluppställning anläggs i 

anslutning till skolan.  

Att bereda mark och anlägga en moduluppställning tar i regel minst ett år vilket 

innebär att en beställning för detta måste inkomma till Skolfastigheter AB så snart som 

möjligt för att detta ska vara genomförbart till augusti 2021, gällande både 
grundskolan samt förskolan.  I kommande lokalförsörjningsplan, som förväntas antas 
av utbildningsnämnden i november, finns dessa moduluppställningar med men 

tidsmässigt går det inte att invänta nämndbeslutet och därefter beslut i 
kommunstyrelsen i december. 

Utbildningsnämnden föreslår att moduluppställningar för grundskoleelever i Uppsala 
samt för förskolebarn i Lindbacken får beställas av Skolfastigheter AB för att säkerställa 
att antalet förskole- respektive grundskoleplatser är tillräckliga inför höstterminen 
2021. 

Den exakta placeringen av moduler i centrala staden är ännu inte klarlagd. 

Kommunledningskontoret behöver tillsammans med Skolfastigheter AB se över vilka 

möjligheter som finns i anslutning till befintliga skolor och eventuell utökning av 
platser i de moduluppställningar som redan finns. Arbetet med detta pågår. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hyreskostnaden kommer täckas inom utbildningsnämndens budgetram. I beslutad 
Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2020–2024 med utblick mot 2030 (UBN 

2019-9331, KSN 2019-02984) står att läsa att utbildningsnämnden behöver beakta 
avvecklings- och återställningskostnader för tillfälliga moduluppställningar.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2020 

• Bilaga 1, protokollsutdrag från utbildningsnämnden 7 sep 2020 § 101 
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Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 
Stadsdirektör Ekonomidirektör 
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Utbildningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-09-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 101

Beställning av moduler för förskola och
grundskola inför höstterminen 2021

UBN-2020-05872

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att moduluppställning för motsvarande 300 elever anläggs inom stadsgränsen
för att klara det ökade elevantalet i grundskolan höstterminen 2021.

2. att moduluppställning för motsvarande 72 barn anläggs i Lindbacken som
ersättning för nuvarande lokaler för förskolan Lindens.

Reservat ion

Christopher Lagerqvist (M), Olle Romlin (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar med
följande motivering:

I åtminstone två år har det varit känt att förskolan och grundskolan behöver fler och
bättre lokaler, inte minst i centrala Uppsala. Ändå har Socialdemokraterna valt att
avvakta och skönmåla problembilden. Så sent som i våras fick vi beskedet att det
”inte finns några problem” i förskolan och grundskolan –och om det finns några
problem, så är ”allt under kontroll”. Sedan, plötsligt i augusti, är det nära nog
panik: befintliga lokaler är inte tillräckliga och det råder lokalbrist i början av
hösten. Plötsligt ska moduler ställas upp för att täcka förskolans och grundskolans
lokalbehov. Den långsiktiga lokalförsörjningen lyser ännu en gång med sin frånvaro
–efter sex år med Socialdemokraterna i ledningen.

När det gäller förskolan frågar sig Uppsala-Alliansen vad som ska hända i början av
nästa år, då smärtsamma flaskhalsar i systemet normalt uppstår i början av året.
Kommer ännu fler barn att få problem än normalt när problemen är kännbara
redan i augusti?

För alla barn och föräldrar som är oroliga över att inte få önskvärd plats i förskolan
och grundskolan framstår verkligheten bli ännu mer problemfylld än vanligt.
Socialdemokraterna har helt tappat bollen i förskole- och grundskolepolitiken.
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Utbildningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-09-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

I det aktuella ärendet var det också uppseendeväckande att vi inte kunde få något
svar på varför just Utbildningsnämnden skulle ta kostnaden för tillfälliga lösningar,
när det är Skolfastighetsbolaget som på eget initiativ avbrutit upphandlingen av ny
förskola i Lindbacken. På samma sätt med skollokaler –det är ju inte
utbildningsförvaltningen som föranlett förseningar av byggnation och
nybyggnation av skolor i Rosendal, Brantingskolan och på ”Busstomten” vid
Kungsgatan.

Vi yrkade därför på att vid nämnden i oktober 2020 skulle utbildningsdirektören
förklara hur planeringsmissen har kunnat uppstå samt vilka åtgärder som
förvaltningen har vidtagit för att planeringsmissen inte ska kunna uppstå på nytt,
vilket vänstermajoriteten avslog.

Särskilda yttranden

Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S) och Susanne Engström (MP)
anmäler särskilt yttrande:

Lokalförsörjningen är en stor utmaning för Uppsala kommun och kommunen
har nyligen genomfört organisatoriska förändringar för att stärka arbetet och
samverkan mellan berörda parter. Att kompensera för tidigare bristande
lokalförsörjningsarbete är en stor uppgift och att få fram permanenta
skollokaler tar tid eftersom det är styrt av lagstiftning och demokratiska
processer. Till dess vi har nya skolor på plats behöver vi även använda mer
flexibla lösningar som moduler. I utbildningsnämnden är
lokalförsörjningsplanen det viktigaste verktyget i arbetet med frågan och
nämnden ska följa utvecklingen noga och regelbundet.

Nämnden fattade 10 feb 2020 beslut om en uppföljningsplan för viktiga frågor
att följa. Därmed finns tre hållpunkter per år för uppföljning av
lokalförsörjningsplanen, varav ett infaller nästa nämnd, den 7 oktober. Syftet är
just att vi ska få information om hur arbetet med lokalförsörjningen fortlöper,
vilka problem man stöter på och vilka lösningar som finns. Därför behöver vi
inte fatta något extra beslut om detta. Yrkandet från Moderaterna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet tillför därför ingenting i och med att frågan
redan är omhändertagen och därmed avslog vi detta.

Utbildningsnämnden hanterar dessutom frågan om lokalförsörjning även i
internkontrollplanen där detta pekas ut som en riskfaktor och frågan följs
därmed upp i enlighet med nämndens antagna plan för internkontroll.

Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande:
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Utbildningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-09-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Detta är ett viktigt ärende då vi ofta har brist på platser inom förskolan och då
många byggprojekt blir försenade. Vi ser gärna att vi som nämnd är mer proaktiva i
processerna med att bygga nya förskolor för att undvika platsbristen.

Linnea Bjuhr (SD anmäler särskilt yttrande:

Moduler är inte önskvärt i något fall. I detta fall är det däremot en nödlösning,
där barnen riskerar att inte ha någon lokal alls, varför inte Sverigedemokraterna
motsätter sig beslutet. Det som nämnden behöver titta närmare på, i den
inplanerade uppföljningen på nästa nämnd, är varför dessa nödlösningar
uppstår flera gånger om. Nämnden behöver också få svar på varför
utbildningsnämnden ska stå för extra kostnader som beror på att andra delar av
kommunens organisation har begått fel. Det är viktigt att i sammanhanget
kunna vara transparent och ärlig med beskrivningen för att nämnden ska få en
korrekt bild av den problematiska situationen.

När det gäller bristen på förskoleplatser som ligger till grund för detta ärende,
har SD tillsammans med KD drivit frågan om att uppmuntra till andra
barnomsorgsformer, till exempel pedagogisk omsorg. Om fler familjer skulle
välja pedagogisk omsorg skulle trycket på vanliga förskoleplatser minska.

Yrkanden

Christopher Lagerqvist (M), Olle Romlin (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar på följande
tillägg:

att utbildningsdirektören, inför nämnden i oktober 2020, förklarar hur
planeringsmissen har kunnat uppstå samt vilka åtgärder som förvaltningen har
vidtagit för att planeringsmissen inte ska kunna uppstå på nytt.

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar med instämmande från Ulrik Wärnsberg (S) bifall
till liggande förslag och avslag till Christopher Lagerqvists (M) med fleras
tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer det liggande förslaget mot avslag och finner att
utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Christopher Lagerqvists (M) med fleras tilläggsyrkande mot
avslag och finner att utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Votering begärs och genomförs.
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Utbildningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-09-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Avslagtill Christopher Lagerqvists (M) med fleras tilläggsyrkande röstar JA, bifall till
detsamma röstar NEJ.

Utbildningsnämnden beslutar med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster att avslå Christopher
Lagerqvists (M) med fleras tilläggsyrkande.

Följande röstar ja: Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Hanna Victoria
Mörck (V), Asal Gohari Moghadam (S), Dima Sarsour (S), Agneta Boström (S), Susanne
Engström (MP), Daniel Rogozinski (V), Linnea Bjuhr (SD) och Henry Montgomery (S).

Följande röstar nej: Jonas Segersam (KD), Christopher Lagerqvist (M), Gabriella Lange
(M), Olle Romlin (C) och Lage Hedin (M).

Sammanfattning

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet grundskoleplatser inom
stadsgränsen inte räcka till för läsåret 2021/2022. Tillfälliga skollokaler för ungefär 300
elever behövs för att tillskapa fler platser i väntan på att permanenta skolor står klara.

Den permanenta förskolan i Lindbacken är försenad och barnen på Lindens förskola
behöver andra lokaler i augusti 2021 då de måste lämna Lindbackens skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-21
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