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Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna yttrande enligt nedan över planprogram Eriksberg och Ekebydalen. 
 
Sammanfattning 
Planprogrammet beskriver förslag för kommande utbyggnad av Eriksberg och Ekebydalen. 
Utbildningsnämnden föreslås påpeka betydelsen av att fler tomter för förskola och grundskola 
möjliggörs inom kommande planarbete samt att barnens friyta bevakas. Att kvalitativa 
grönytor utvecklas, att befintliga parker rustas upp och att nya förskolor planeras i närhet till 
naturområden är betydelsefullt för barns och ungas utveckling och lärande.  
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden ges tillfälle att yttra sig över förslaget till planprogram för Eriksberg och 
Ekebydalen. Enligt förslaget ska ytterligare 2600 bostäder byggas inom området fram till 
2030. 
 
Föredragning 
Utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom följande bedömningar och synpunkter. 
 
Att bygga 2600 nya bostäder till 2030 genererar ett stort behov av platser i förskola och 
grundskola. Behovet beräknas till drygt 500 förskoleplatser och drygt 1000 grundskoleplatser. 
Utbildningsförvaltningen bedömer att ytterligare tomter för förskolor och för skolor behöver 
planeras in i planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen.  
 
Hågadalsskolan och Eriksbergsskolan har redan ca 700 elever tillsammans i fungerande 
skolbyggnader. Att öka antalet elever på dessa två skolor genom att riva befintliga fastigheter 
och bygga nya, större grundskolor med ytterligare 1000 elever riskerar att ge flera problem. 
 
Utbildningsförvaltningen ser det därför som nödvändigt att ytterligare skoltomter planeras in 
inom planprogrammet så att nya skolor kan byggas på nya tomter och befintliga skolor kan 
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bevaras och utvecklas istället för att rivas. Att riva befintliga fungerande skolor är inte god 
ekonomiskt hushållning. Dessutom måste utbildningsförvaltningen hitta lämpliga lokaler att 
evakuera eleverna till under tiden skolan återbyggs, vilket alltid är svårt.  
 
Friytan (den yta som barnen har fri tillgång till utomhus) per elev vid de befintliga skolorna är 
idag ca 25 kvm/elev respektive 15 kvm/elev och skulle vid en förtätning bli ännu mindre. I 
Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!” anges 40 m² friyta per barn i förskolan 
och 30 m² friyta per barn i grundskolan som rimliga mått, vilket stämmer överens med 
Uppsala kommuns egna riktlinjer. Även om kommunen inte klarar att uppfylla detta på alla 
befintliga skolor så är det viktigt att kommande projekt och nybyggnationer bevakar att 
barnens tillgång till friyta stämmer överens med rekommendationer och riktlinjer. En ökning 
av skolans tomtyta behövs om flera elever ska gå i befintliga, men utökade, lokaler.  
 
Utbildningsförvaltningen ser också ett ökat platsbehov på närliggande förskolor och skolor 
även utanför planområdet, t.ex. Flogstaskolan och Ekeby gymnasium. Detta måste tas in i 
planens beräkning. Vid föreslagen utökning av befintliga förskolor behöver friytan bevakas 
och möjlighet till eventuell utökning av tomter ges i kommande skeden. 
 
Slutligen ser utbildningsförvaltningen positivt på följande punkter: 

- Det finns en reserverad plats för ny, friliggande förskola i anslutning till skolorna samt 
möjlighet till förskola på flera ställen. 

- Föreslaget innebär samutnyttjande av lekytor samt integrerade lekområden i 
skogspartier/ naturområden. 

- Förskolor planeras vid intilliggande park- och naturområden. 
- Förslaget innebär bevarande av kvalitativa grönytor samt utbyggnad/förbättring av 

parkområden samtidigt som ambitionen är att bygga bort otrygga ytor. 
- Utökning och kompletteringar av cykelstråk är positivt eftersom det förbättrar 

möjligheten för barn och unga att ta sig till skolan på annat sätt än i bil. 
- Det är positivt med förfrågningsunderlag till skolornas elever. Det är till exempel 

viktigt att bevara skogen väster om Hågadalsskolan som eleverna pekar ut som en bra 
plats.  

 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt den beslutade lokalstrategiska planen ska 5 000 nya grundskoleplatser och 700 nya 
förskoleplatser skapas fram till år 2020. Planen innebär att antal platser ökar med närmare 30 
procent inom grundskola och 10 procent inom förskola. Vidare finns enligt 
lokalförsörjningsplanen stora renoveringsbehov 2016-2020 vilket medför behov av 
evakueringslokaler. Ett ökat elevantal har hittills i stor utsträckning lösts genom förtätning i 
befintliga lokaler, men framöver kommer det inte längre att vara möjligt. Det kommer att vara 
en utmaning att matcha byggandet och lokalnyttjandet med barn- och elevtalsutvecklingen för 
att undvika lokalbrist. 
 



Nämnden vill påtala att den kraftiga utbyggnaden medför en ökning av lokalkostnaden per 
elev. Om lokalkostnaderna fortsätter att öka måste grundersättningen per elev höjas för att 
inte riskera avsevärt lägre personaltäthet i förskola och skola.    
 
 
Konsekvenser för barn/elever 
Ej aktuellt 
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