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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-05-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 195

Planering för förskola och skola i Gåvsta

KSN-2020-01256

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attersätta Gåvsta förskolas moduldel med en permanent lösning tillsammans
med att dagens permanenta byggnad renoveras eller rivs för nybyggnation om
det anses mest fördelaktigt,

2. attutöka antalet förskoleplatser med minst en avdelning, samt
3. attersätta Gåvsta skolas modul med en permanent ersättning och eventuell

utökning av antalet skolplatser.

Yrkande

Erik Pelling (S) yrkar:
att ärendets andra att-sats ändras till ”att utöka antalet förskoleplatser med minst en
avdelning”.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag med Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Gåvsta förskola samt skola har vardera en moduluppställning som behöver ersättas
inom kort. I samband med detta behöver behovet av antalet förskole-respektive
grundskoleplatser ses över.

I lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2020 till och med läsåret 2023/2024
med utblick mot 2030 (Diarienummer UBN-2019-9331 och KSN-2019-02984) kan man
på sidan 41 läsa följande utredningsuppdrag

-Gåvsta förskolas moduler avetableras och ersätts. Tillgodoseendet av förskole-
respektive skolplatser utreds.
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När planen skulle antas i utbildningsnämnden i november 2019 var markfrågan ännu
inte löst och därav skrivningen som ett utredningsuppdrag istället för förslag till beslut
av ny åtgärd. För att inte fördröja anläggningstiden för ny moduluppställning samt
detaljplanearbetet behövde utbildningsnämnden fatta detta beslut tidigare än i
november då nästkommande lokalförsörjningsplan behandlas.

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndmötet 2020-03-25 att överlåta till
kommunstyrelsen att fatta beslut om Gåvstas förskola och skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2020
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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. 

Planering för förskola och skola i Gåvsta  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ersätta Gåvsta förskolas moduldel med en permanent lösning tillsammans 

med att dagens permanenta byggnad renoveras eller rivs för nybyggnation om 
det anses mest fördelaktigt, 

2. att utöka antalet förskoleplatser med minst en avdelning bestående av 18 

platser, samt 

3. att ersätta Gåvsta skolas modul med en permanent ersättning och eventuell 

utökning av antalet skolplatser. 

Ärendet 

Gåvsta förskola samt skola har vardera en moduluppställning som behöver ersättas 

inom kort. I samband med detta behöver behovet av antalet förskole- respektive 

grundskoleplatser ses över. 

I lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2020 till och med läsåret 2023/2024 
med utblick mot 2030 (Diarienummer UBN-2019-9331 och KSN-2019-02984) kan man 

på sidan 41 läsa följande utredningsuppdrag 

- Gåvsta förskolas moduler avetableras och ersätts. Tillgodoseendet av förskole- 
respektive skolplatser utreds. 

När planen skulle antas i utbildningsnämnden i november 2019 var markfrågan ännu 
inte löst och därav skrivningen som ett utredningsuppdrag istället för förslag till beslut 

av ny åtgärd. För att inte fördröja anläggningstiden för ny moduluppställning samt 
detaljplanearbetet behövde utbildningsnämnden fatta detta beslut tidigare än i 
november då nästkommande lokalförsörjningsplan behandlas.  

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndmötet 2020-03-25 att överlåta till 
kommunstyrelsen att fatta beslut om Gåvstas förskola och skola. 

Kommunledningkontoret  Datum: Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-04-27 KSN-2020-01256 

  
Handläggare:  

Catarina Eriksson 
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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. 

Föredragning 

Ny detaljplan behöver tas fram som omfattar både förskolan och skolan. Därför behövs 

framförhållning för kommande behov. 

Gåvsta förskola består idag av en moduldel samt en permanent del som behöver 
renoveras alternativt en nybyggnation. Modulernas bygglov går ut 2021-12-31 och kan 

inte förlängas. Således behöver förskolan evakueras till en annan moduluppställning 

för att Skolfastigheter ska kunna klargöra om den permanenta delen kan renoveras 
och byggas ut eller om man väljer att riva den och bygga en helt ny förskola. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att förskolans moduldel ersätts med en permanent 
lösning tillsammans med att dagens permanenta byggnad renoveras eller rivs för 

nybyggnation om det anses mest fördelaktigt. Detta visar sig först efter det att 

Skolfastigheter har utrett saken vidare. 

Antalet förskoleplatser föreslås utökas med minst en avdelning bestående av 18 platser 
genom att den nya moduluppställningen utökas från dagens sju avdelningar till åtta 

avdelningar och beräknas stå klar tidigast 2024. 

En mindre moduluppställning bestående av två klassrum finns på Gåvsta skola. 
Bygglovet för dessa moduler går ut 2022-03-01 med möjlighet till förlängning 
ytterligare fem år till. Behovet av dessa två klassrum kvarstår efter 2027 då 

moduluppställningen behöver avetableras. Skolan behöver då vara utbyggd i 
motsvarande omfattning. Om planerad bostadsbyggnation genomförs kan det finnas 

behov av ytterligare klassrum vilket ska utredas vidare. 

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 2020-04-27 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 
Stadsdirektör Stabsdirektör 
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