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 Utbildningsnämnden 

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  fastställa planen för strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020 enligt bilaga 
 
att  överlämna planen till kommunstyrelsen såsom beställning på planens lokalåtgärder 
 
att  uppdra till förvaltningen att ta fram beställningsunderlag för varje åtgärd. 
 
att  uppdra åt förvaltningen, i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och Skolfastigheter 

AB, genomföra lokalåtgärderna enligt planen 
 
att  ge förvaltningen, i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och Skolfastigheter AB, 

justeringsmandat i genomförandet gällande slutligt platsantal och genomförandetid för varje 
åtgärd 

 
att  uppdra åt förvaltningen, i samverkan med stadsbyggnads-förvaltningen och Skolfastigheter 

AB,  vid genomförandet tillse att de samlade åtgärderna genomförs, eller löpande justeras till, 
de investeringsramar som fastställs av kommunfullmäktige. 

 
att  uppdra till förvaltningen att genomföra de verksamhetsförändringar som framgår av eller 

krävs för genomförandet av lokalåtgärderna enligt planen. 
 
 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om ansvarsfördelning och gemensam beredning gällande 
utbildningslokaler (KS 2015-02-04 §11) har utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, 
stadsbyggnadsförvaltningen och Skolfastigheter tagit fram planering för strategisk försörjning av 
utbildningslokaler 2016-2020, enligt bilaga. 
 
Planen innehåller de förändringar som krävs i lokalbeståndet för att tillgodose samt balansera 
behov och kapacitet av platser inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. 
Även verksamhetsförändringar kopplat till detta redovisas i planen. 
 
Genom planen presenteras åtgärder för: 
− Utbyggnad av förskola för att uppnå bättre geografisk spridning samt möta framtida behov i 

utbyggnadsområden. 
− Utbyggnad av grundskola för att möta ökade elevkullar, uppnå bättre geografisk spridning 

samt tidigt möta framtida behov i utbyggnadsområden. 
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− Genomförande av nämndens tidigare beslut om förändringar inom gymnasieskolan med 
mindre justeringar. 

 
I planen fastställs ett flertal utmaningar i genomförandet, främst kopplade till arbetsprocesser och 
organisation och det fastslås att dessa måste mötas av inblandade organisationer. 
 
Ekonomiskt redovisas i planen flera alternativa effekter och fastställs att fortsatta lokalåtgärder till 
dagens kostnadsnivå inte är acceptabla utifrån investeringsramar eller hyreseffekter. Som ett 
minimum måste nivåer från referensobjekt uppnås och en ytterligar lägre nivå specificeras som 
målbild. Genomförandet måste, både gällande kostnadsnivå och tid, vara anpassningsbart till 
kommunfullmäktiges beslut i kommande mål och budget. 
 
 
Ärendet 
Strategisk försörjning av utbildningslokaler är kommunens samlade planering för att tillgodose 
kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler till kommunens utbildningsverksamhet. Planeringen 
genomförs gemensamt av utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, 
kommunledningskontoret och Skolfastigheter enligt av kommunstyrelsen fastställd 
ansvarsfördelning.  Utgångspunkten för planeringen är utbildningsförvaltningen specifikation av 
behovet av platser, kraven på lokalernas utformning och det ekonomiska utrymmet för 
lokalkostnader. Skolfastigheter AB ska tillföra det fastighetstekniska och det långsiktigt 
fastighetsekonomiska perspektiven samt genom sitt fastighetsinnehav svara för genomförandet till 
största delen. Kommunledningskontoret, genom stadsbyggnadsförvaltningen, 
fastighetsavdelningen, ska leda och samordna arbetet samt svara för avvägningar mot andra 
nämnders intressen.  
 
Hela planen finns som bilaga till ärendet. I denna går att hitta: 
- Övergripande målbild, strategier och fokus, sid 3 
- Behovsbedömning 2015-2020, sid 4 – 7 

(med beskrivning av grunderna för dessa bedömningar på sid 16 – 14) 
- Åtgärder: 

- förskola, sid 8 – 10 
- grundskola, sid 11 – 12 
- gymnasieskolan och vuxenutbildning, sid 13 

- Ekonomiska konsekvenser, sid 14 – 15 
- Förutsättningar för genomförandet, sid 17 
I underbilaga till planen redovisas även åtgärderna uppdelade på geografiska områden  
 
I planen redovisas omfattande åtgärder inom förskola och grundskola. Sammantaget finns under 
perioden 2016-2019/2020 en utökning med ca 700 platser inom förskolan och ca 5000 platser 
inom grundskolan. Efter perioden finns ytterligare utökning av grundskolan med ca 2400 platser. 
Inom gymnasieskolan föreslås i planen mindre justeringar av nämndens tidigare beslut samt 
fastställs att fortsatt arbete ska ske med målsättning att framtida ökat behov ska mötas i befintliga 
lokaler. 
 
Planen föreslås fastställas av utbildningsnämnden och utgör då nämndens beställning till 
kommunstyreslen av lokalåtgärderna. Kommunstyrelsen har att godkänna planen efter att ha 
sammanvägt åtgärder med övriga nämnders intressen och därefter beställa genomförande av 
åtgärderna. Arbetet med strategisk försörjning av utbildningslokaler ingår i processen för 
kommunens mål och budget och planen ska därför revideras årligen utifrån de förutsättningar som 
ges i kommunfullmäktiges beslut om mål och budget. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att tillsammans med övriga ansvariga parter svara 
för genomförandet av planen. Ett avgörande villkor för genomförandet är att de ekonomiska 



ramarna som fastställs av kommunfullmäktige kan hållas. Enligt den redovisning som finns i 
planen kräver åtgärderna en genomsnittlig årsram på ca 750-800 miljoner kronor (för tabell se 
bilaga sid 15) Detta är i nivå med den ram som anges i mål och budget 2016-2018 på 600 miljoner 
kronor och en egenfinansiering från Skolfastigheter AB på ytterligare ca 150-200 miljoner kronor. 
Dock innehåller planen en samling av åtgärder under 2017 och 2018 som innebär att det under 
dessa år krävs högre ramar eller att åtgärderna revideras. Fortsatt hantering av detta sker inom 
kommunens gemensamma process för mål och budget.  
 
Förutom behovet av investeringsramar redovisas i planen även vilken framtida kostnadsnivå som 
beräknas för lokalkostnader. Kommunfullmäktige har i mål och budget 2016-2018 fastställt ett 
mål om att lokalkostnaderna inte ska öka. Planen visar att målet kan uppnås om genomförande 
sker med de lägre investeringsnivåerna (för tabell se bilaga, sid 15). Lokalkostnaden per barn/elev 
blir högre än nuvarande nivå under de sista åren i perioden då större enheter tas i bruk utan att 
inledningsvis fyllas. Dock beräknas nivåerna sjunka till acceptabel nivå när platserna fylls de 
kommande åren. 
 
För att göra justeringar utifrån de ekonomiska ramarna och av andra praktiska skäl ges ett 
justeringsmandat till utbildningsförvaltningen i samverkan med övriga ansvariga parter. 
Justeringar återredovisas till nämnden i samband med genomförandet och i nästkommande plan. 
 
I planen belyses förutsättningar för genomförandet och utmaningarna med detta. Särskilt belyses 
behovet av att planerings- och genomförandeprocesser hos ansvariga parter måste vara fullt 
samordnade och att genomförandet, precis som beredningen av planen, sker under ett gemensamt 
ansvar. Vidare tydliggörs att den stora mängden åtgärder kommer att kräva översyn av 
bemanningen inom de olika organisationerna för att säkerställa att de kan möta kraven som ställs. 
Slutligen belyses att även andra parter inom kommunen, tex stadsbyggnadsförvaltningens plan och 
byggavdelning, måste stödja genomförandet av åtgärderna genom prioriterad handläggning. 
Samordning av olika nämnder och förvaltningar ligger under kommunstyrelsen och denna 
förutsätts hantera detta. 
 
Uppföljning av genomförandet hos samtliga parter ska ske genom lokalberedningsgruppen och 
redovisas samlat till utbildningsnämnden.  
 
I bilaga redovisas informationsinsatser samt de synpunkter och reaktioner som inkommit efter att 
förslaget presenterats (även som cirkulationspärm). I bilagan redovisas också kompletterande 
utredningar som skett utifrån dialog runt förslaget att stänga Åkerlänna skola – kompletteras med 
handling på bordet till skolformsutskott/arbetsutskott 
 
 
 
Utbildningsförvaltningen  
 
 
Birgitta Pettersson  
Direktör  
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Inledning 
Strategisk försörjning av utbildningslokaler är Uppsala kommuns sammanhållna planering av 
lokaler till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Arbetet sker gemensamt 
av alla inblandade parter; utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kommun-
ledningskontoret och Uppsala kommun skolfastigheter AB. 
 
Planens syfte är att möta de krav som ställs på kommunens planering av lokaler till utbildnings-
verksamhet på ett långsiktigt sätt. Framför allt handlar det om att balansera behovet av platser och 
tillgängliga lokaler – både som helhet när Uppsala växer och geografiskt för att ge platser i 
närområdet. Arbetet är ständigt pågående för att möta förutsättningar som förändras, till exempel 
att befolkningen flyttar och behoven därmed ändras i olika områden. Revidering sker genom att ny 
plan tas fram årligen och kan även ske vid i genomförandet av enskilda åtgärder. 
 
Strategisk försörjning av utbildningslokaler är  en del i verkställandet av det ansvar som 
kommunens olika delar har gällande att tillgodose behovet av utbildningsplatser. Arbetet styrs, 
som övrig kommunal verksamhet, av kommunfullmäktiges ramar i Mål och budget. Genom dessa 
styrs vad som ska vara avgörande när utbildningsverksamheten, och dess lokaler, planeras. 
 
 

Övergripande 
Planering för att på ett strategiskt sätt försörja den kommunala verksamheten med lokaler innebär 
framför allt att avgöra vilka prioriteringar som ska göra för att ha långsiktighet. 
 
Målbilden är dock densamma i de flesta kommuner och utredningar. 
Utbildningslokaler som är: 

• Kostnadseffektiva 
• Ändamålsenliga 
• Placerade där behoven finns och i rätt tid 

 
Strategierna för att nå detta kan skilja sig och i den här planeringen har delvis nya strategier 
används: 

• Prioritera att tidigt möta behov i nybyggnationsområden för att undvika dyra 
akutlösningar. Även när detta innebär en inledande överkapacitets. 

• Skjuta fram ersättning av fungerande moduluppställningar. 
Till förmån för ovanstående prioritering. 

• Öka lokaleffektiviteten i nya lokaler genom minskade programytor. 
• Planera för större enheter som organistiorisk är effektivare och har bättre självförsörjning 

av specialkompetens. 
• I första hand nyttja befintliga lokaler samt befintliga tomter för att möta ökade behov. 

 
Även fortsättningsvis läggs fokus på effektiviseringar i befintliga lokaler: 

• Förtäta befintliga genom organisationsöversyn. 
• Lokalförbättringar ska alltid genomföras med ökad effektivitet som mål. 
• Samnyttjande av lokaler mellan enheter och verksamhetsformer ska vara det självklara 

första alternativet på lokalbehov, till exempel gällande specialsalar. 
 
I genomförandet av både nyproduktion och lokalförändringar handlar strategierna framför allt om 
effektivisering: 

• Effektivare planerings- och projekteringsprocesser genom ökad användning av central 
specialistkompetens istället för direkt i berörd enhet. 

• Minskade byggkostnader 
 
  



4 
 
Behov och kapacitet 
 
Befolkning 
Uppsala är en kommun som växer och samtidigt måste det ständigt ske en anpassning när 
årskullar med olika storlek passerar genom utbildningsverksamhetens olika delar. I Uppsala finns 
det, precis som i resten av Sverige, idag även en ny behovsbild genom ett stort flykting-
mottagande. Detta fångas inte upp av nedanstående prognoser – dels för att dessa framställdes 
innan höstens ökade mottagande, dels för att det är först när flyktingar får fast kommunplacering 
och/eller uppehållstillstånd som de statistiskt ingår i befolkningen. Detta, och osäkerheten i hur 
stor del av mottagna flyktingar som faktiskt stannar i Uppsala, gör att det idag finns stor osäkerhet 
i prognoserna. 
 
Inom förskolan är prognosen att barnkullarna total är ganska oförändrade men när Uppsala växer 
ökar givetvis även dessa kullar. Avgörande för prognoser av dessa åldrar är vilken typ av inflytt-
ning och invandring 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. Detta betyder att prognoser 
inom förskolan ständigt måste följas upp och revideras. 
 
Under de närmaste åren sker en stark ökning av årskullarnas storlek i grundskolan. Samtidigt 
väntas kullarna inom gymnasieskolan vända uppåt i slutet av planeringsperioden efter en lång 
nedgång. Inom dessa verksamheter, och främst i gymnasieskolan, kommer även den direkta 
effekten av ökad behov från flyktingmottagande.  
 
 
 

 
 
Bedömningsgrunder för dessa diagram finns under eget stycke. 
Underlagtabeller för dessa diagram finns i bilagor   
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Förskola – behov och kapacitet 
Utifrån befolkningsprognosen finns en mindre ökning av behovet under planeringsperioden. 
Samtidigt planeras för ett växande Uppsala bland annat genom bostadsbyggande i flera stora 
områden. Bostadsbyggande, och framför allt den framtida utbyggnaden, är alltid svår-
prognosticerad och fångas inte upp fullt ut av befolkningsprognoser.   
 
Flyktingmottagningen som hittills skett har en ganska liten effekt inom förskolans område. 
Beredskap behövs för det särskilda mottagande som krävs för de barnfamiljer som kommit och för 
framtida ökning om anhöriginvandringen ökar utifrån det stora antal ensamkommande barn som 
tagits emot. 
 

 
 
 

 
Bedömningsgrunder för dessa diagram finns under eget stycke. 
Underlagtabeller för dessa diagram finns i bilagor 
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Grundskola – behov och kapacitet 
Redan nu möter grundskolan större elevkullar och ett kraftigt ökat behov av skolplatser. Till detta 
kommer även ökat behov genom flyktingmottagande där beredskap skapas för att klara den 
nuvarande nivån med ca 850 asylsökande och nyanlända. 
 
Precis som inom förskola måste även behoven mötas i samband med bostadsbyggande i flera stora 
områden för ett växande Uppsala. I dessa områden behövs även kapacitet som möter fortsatt 
utbyggnad.  
 

 
 

 
 
Bedömningsgrunder för dessa diagram finns under eget stycke. 
Underlagtabeller för dessa diagram finns i bilagor. 
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Gymnasium – behov och kapacitet 
Under ett flertal år har elevkullarna inom gymnasieskolan minskat. Under denna period vänder 
denna utveckling och behoven ökar igen. Samtidigt finns inom gymnasieskolan ett stort ökat 
platsbehov utifrån flyktingmottagande där beredskap skapas för att klara den nuvarande nivån med 
ca 700 asylsökande och nyanlända. 
 

 
 

 
 
Vuxenutbildning – behov och kapacitet 
Behovet av vuxenutbildning och Svenska för invandrare har historiskt framför allt förändrats 
utifrån flyktingmottagande. Svenska för invandrare styrs givetvis helt av detta, inom 
grundläggande vuxenutbildning utgör invandrare ca 85 procent av underlaget. 
 
Detta innebär att behovsbedömningen inom vuxenutbildning och svenska för invandrare till 
största del avgörs av det ökade flyktingmottagandet samt av sammansättningen inom och hur stor 
del som stannar i Uppsala.  
 
Behovet av platser i kommunal regi måste anpassa löpande efter detta och även utifrån att delar av 
verksamheterna upphandlas och då kan ändras till att erbjuds i fristående regi.  
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Åtgärder - tidigare, ändrade och nya beslut 
 
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 och då moderna modullösningar är fullgoda verksamhetslokaler. 
 
Ett antal mindre förskolor lämnas och detta sker främst för att dessa lokaler annars skulle kräva 
kostsamma investeringar. Även här prioriteras nya, större förskolor som är bättre geografiskt 
placerade och ger bättre långsiktig driftsekonomi. 
 
 
Sammanfattning av åtgärder 

• Byggs ca 1600 förskoleplatser – varav 700 blir ökad kapacitet. 
• Lämnar 900 förskoleplatser, varav: 

- ca 600 från moduler 
- ca 300 från mindre enheter i gamla eller oändamålsenliga lokaler 

• Renoverar ca 700 förskoleplatser. 
 

• Ovanstående sker genom: 
- 15 nya förskolor 
- 12 helrenoverade 
- 6 utbyggda förskolor 
- 6 förskolor lämnas 

 
 
Åtgärder årsvis 
2016 

• Ytterligare förskola i Stenhagensskolan till våren 2015 ersätter moduler.  
 Kullerstenen +54 VT2015/VT2016 

• Danmark - ny förskola (72) ersätter moduler +18 VT2016 
• Skogstorpet – modulförskola i Lindbacken öppnar +144 HT2015/VT2016 
• Flytt av förskolebuss från Vänge till Åriket  +-0 HT2016 
• Sernanders förskola avvecklas – nytt beslut -22 HT2016 
• Förskola i Trasthagen +144 HT2016 
• Orrparken moduler avvecklas -36 HT2016 
• Tunaparkens förskola (tidigare Allens förskola) (144) +36 HT2016 

ersätter delar av kapaciteten vid Backens förskola 
• Stenhagen Öppna förskolan flyttar till nya lokaler. – nytt beslut  HT2016 (prel) 

Modulerna avvecklas 
• Lyckebo förskola renoveras  +72 HT2016  

 
2017 

• Svartbäckens förskola ska renoveras/ersättas +14 VT2017 
Ersätts tillsammans med Tunabackars med Jarlaparkens förskola 

• Vallvägen lämna när avtalet löper  -54 VT2017  
• Lillvreten lämnas – nytt beslut -46 HT2017 senast 

Verksamheten flyttas till Lyckebo 
• Uppsävja förskola utökas inte. – ändrat beslut (storlek) +-0  
• Flytt av förskolebuss Boländerna till Ringaren – nytt beslut  HT2017 
• Flytt av förskolebuss Gudrun till Åsikten – nytt beslut   HT2017 
• Ny förskola Åsikten (inhyrning) – nytt beslut  +54 HT2017 
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• Ny förskola Gjutformen (inhyrning) – nytt beslut +54 HT2017 
• Ramsta – ny permanent +20 HT2017 
• Gåvsta förskola minskning med 18pl – nytt beslut  -18 HT2017 

genom avveckling av moduler  
• Axelina förskola – nytt beslut -126 HT2017 

minskas i etapper och flyttar sedan till nya lokaler 
 
2018 

• Kims förskola ska renoveras eller ersättas.  +-0 HT2018 (prel) 
• Björklinge - Ramsjö förskola renoveras/ersättas samt  

utökas 36pl som även ersätter Grönänge radhusförskola.  +36 VT2015/VT2018 
• Grönänge radhusförskola flyttar till Ramsjö förskola  -15 VT2015/VT2018 
• Nya förskoleplatser i Salabackeområdet. (ny Axelina)  +72 HT2017/2018 
• Ringarens förskola utökning  +72 VT2018 
• Knutby - Lustigkullens förskola – justerad formulering 

ersättning av moduler men minskas till (54 platser). -15 VT2018 
• Ny förskola Hovstallängen (inhyrning) – nytt beslut  +54-72 VT2018 
• Ringmurens förskola återtar inte lokaler. +-0 HT2018 
• Hugo Alven ska renoveras befintlig storlek – ändrat beslut +-0 HT2018 

(samt ha möjlighet till framtida utökning till totalt 108)  
• Förskola i anslutning till Tiundaskolan  +144 HT2018  
• Valsätra förskola lämnas istället för renovering - ändrat beslut 

  -38 HT2018 (senast) 
• Luthagens förskola – nytt beslut +-0 VT2018 (prel) 

ska renoveras eller ersättas 
• Hemmings lämnas – ändrat beslut -42 HT2018 

– renovering sker inte 
• Rackarberget  – ändrat beslut +-0  

ska evakueras  -20 HT2018 
och ersättas med ny förskola i området. +20 VT2020 

• Hällby förskola – minskning – nytt beslut -36 HT2018 
• Väpnarens förskola avvecklas i etapper och stängs - ändring tidigare beslut 

  -64 HT2018 
• Ny förskola Lindbacken  +144 HT2017/HT2018 

inledningsvis i skolan 
• Österledens ersättning begränsas – ändrat beslut 

till 54pl (+22 i mobil del) - exakt placering utreds vidare -54 HT2018 
• Lövstalöt förskola minskas till 108pl – nytt beslut  -36 HT2018 
• Jumkil Ny förskola (18) tillsammans med skolan - möjlighet till utökning 

   +18 HT2016/HT2018 
• Jumkil Dagbarnvårdarlokal – nytt beslut   HT2018 

samlokaliseras med nya Jumkils förskola. 
 
2019 

• Karlavagnens förskola – nytt beslut +-0 VT2019 (prel) 
ska renoveras eller ersättas 

• Botulvs förskola utökas med 36 platser – nytt beslut  +36 VT2019 
• Parkens förskola utökas med 72 platser – nytt beslut +72 VT2019 
• Solskenets förskola utökas +36-72 VT2019 
• Ulleråkers förskola avvecklas – ändrat beslut -71 VT2019 (prel) 

Framtida ersättning planeras i detaljplanearbetet för Ulleråker. 
• Ny förskola Rosendal I +108 VT2019 
• Ny förskola Södra Bäcklösa (ev. inhyrning) – nytt beslut +72-144 VT2019 (prel) 
• Ny förskola Vattholmavägen Ö (inhyrning) – nytt beslut  +54-72 VT2019 
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• Förskolor i Gunsta (etapp 2) motsvarande ca 288pl - Ändrat beslut 
(troligen inledningsvis i skolbyggnaden 144pl) +144 VT2019/HT2019 
  +144 efter 2019 

• Silikatets förskola renoveras och utökas – ändrad storlek +48 VT2019 
(med möjlighet ytterligare utökning +36) 

• Ny förskola Ulleråker Dp1A (inhyrning) – nytt beslut +72 2019 
• Ny förskola Vattholmavägen V (inhyrning) – nytt beslut 2x+36 2019 (prel) 

 
2020  

• Rackarberget  – ändrat beslut    HT2018 
ska evakueras till Hemmings förskola  -20 
och ersättas med ny förskola i området. +20 HT2020 

• Detaljplaner för kommande etapper Östra Salabacke   
innehåller förskolor (72 per etapp) - bevakning av förverkligande. 

• Ny förskola vid Årstaskolan (144pl) – nytt beslut +144 VT2020 
• Petterslunds förskola – utökning – nytt beslut  +-0 HT2020 

(ersätter inhyrd lokal) 
• Väpnarens förskola avvecklas i etapper - ändring tidigare beslut -64 HT2020 
• Tallens förskola ersätts i samband med Almtunaskolans 

renovering och utökning +-0 HT2020  
• Järlåsa – bygglov förlängs  

och permanent ersättning skjuts fram – ändrat beslut  2020 
 
Framtida (efter 2020) 

• Nyby/Kastellets ersättning minskas – ändrat beslut 
o till 72pl  – exakt placering utreds vidare +72 efter 2020 

• Ny förskola kv. Skytteln  – nytt beslut  +72 efter 2020 
• Lövstalöt förskola - Bygglov förlängs och permanent ersättning  

(108pl med möjlighet till utökning till 144pl) skjuts fram  
o till motsvarande datum – ändrat beslut +-0 VT2016/VT2021 

• Länna förskola ersätts med ny förskola   HT2019/HT2021 
• samlokaliserad med nya Länna skola  
• Gåvsta förskola – ersättning av moduler (108pl). – nytt beslut +-0 HT2021 

Exakt placering i området utreds vidare. 
• Bälingeby förskola - Bygglov förlängs och permanent ersättning  

(108pl) skjuts fram till motsvarande datum. – ändrat beslut +36 VT2016/HT2022 
• Hällby förskola – bygglov förlängs – ändring skjuts fram +-0 HT2027 

och permanent ersättning skjuts fram till HT2027. 
• Vänge – ny permanent förskola skjuts fram – ändrat beslut   

(utväxling mot Arkitektens moduler) +-0 HT2027 
• Ny förskola Kapellgärdet/Portalgatan. (Tornet) – ej aktuell 
• Uppsävja förskola stannar i moduler – nytt beslut  HT2027 
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Grundskola 
Inom grundskolan finns idag ett kraftigt ökat behov av skolplatser som fortsätter att öka under 
hela perioden och även därefter. Det finns även behov av att möta behoven i utbyggnadsområden 
och fortsatt utbyggnad i centrala delar.  Detta kombinerat med pågående och planerade 
nödvändiga renoveringar.  
 
Prioriteringen inom grundskolan är därför 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. 
För att klara den stora utbyggnaden kommer även tillfälliga lösningar att användas i form av att 
använda utbildningslokaler. 
 
En grundskola lämnas och grunden för detta är framför allt verksamhetsmässig eftersom fullgod 
kvalité på bland annat kompletterande delar av verksamheten inte kan garanteras, till exempel 
skolhälsovård, bibliotek mm 
 
 
Sammanfattning av åtgärder 

• Byggs ca 5000 grundskoleplatser fram till 2019, genom: 
- 3 helt nya grundskolor 
- 4 helt renoverade grundskolor 
- 7 utbyggda grundskolor 
- 3 utökningar i andra skollokaler 
- 1 skola lämnas 

 
• Planeras för ytterligare ca 2400 grundskoleplatser efter 2020, genom: 

- 4 helt nya grundskolor 
- 2 helt renoverade grundskolor 
- 2 utbyggda grundskolor 
- 2 ersatta grundskolor 

 
 
Åtgärder årsvis 
2016 

• Valsätraskolan utökar +100(120) HT2016 
ytterligare i Lilla Valsätra (tidigare Bäcklösa)  

• Åkerlänna skola avvecklas – ändrat beslut -100(120) HT2016 
eleverna erbjuds plats Skuttunge 

 
2018  

• Sverkerskolan renoveras/ersätts 325(390) +-0 VT2018 
• Sverkerskolans utökning sker inte endast renovering – upphävt beslut 
• Växthuset moduler Stenhammar tas bort – ändrat beslut 

Utbyggnad sker inte men utreds vidare  -50 VT2018 
• Tiundaskolan renoveras/ersätts och utökas 750(900)+250(300) HT2018 

Samordning av lokal till fritidsklubb. 
• Fyrisskolan fortsatt användning som grundskola - nytt och ändrat beslut 

(ersätter utbyggnaden av Sverker 300(360)-500(600) HT2018 
samt ny skola Börjetull/Bärbyleden.) 

• Ny skola (lägre årskurserna) i Lindbacken 500(600) HT2016/HT2018 
• Brantingsskolan blir skola senare årskurserna +600(720) - 750(900) HT2017/HT2018 

Samordning med eventuellt lokal till fritidsklubb Träffis. 
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• Jumkil skola renoveras eller ersätts  +25(30) HT2016/HT2018 
- kapacitet för 125(150) elever (åk F-5) samt möjlighet  
  till utökning i framtiden. Samlokalisering med förskola.  

• Utbyggnad i etapper av Kvarngärdesskolan – nytt beslut 
  +600(720) -750(900)  HT2018/HT2019 
Samordning med lokal till fritidsklubb 

• Gamla Uppsala ersättning + utökning genomförs – ändrat beslut 
dvs totalt 450(540) men fördelat på: 
- Utökning i anslutning till Fredrika Bremer  +150(180) HT2016/HT2018 
  Samordnas med lokal till fritidsklubb Löten. 
- Ny gamla Uppsala skola 300(360) +-0 HT2016/eft 2020 

• Stordammen utökas i Ringmurens lokaler +50 HT2018 
• Ramsta skola – utökning (i gamla matsalen) +50 ca HT2018 
• Utbyggnad Stenhagen – nytt beslut +250(300)  HT2018 (prel) 

 
2019 

• Skolplatser (F-3) i Salabacke – ändrad storlek +300(360) HT2018/HT2019 
• Storvreta  Utbyggnad av grundskola – nytt beslut +100(150) HT2019 
• Gunsta ny skola – ändrad storlek 525(630) HT2017/HT2019 

(inledningsvis med förskoledel 144pl) 
Samordnas med lokal till fritidsklubb 

• Ny grundskola i Rosendal   750(900) - 1000(1200)  HT2019 
Samordnas med lokal till fritidsklubb. 

• Flogstaskolan – utbyggnad till 350(420) +200(240) HT2019 
 
2020 

• Almtunaskolan  – ändring av beslutad storlek +300(360) HT2016/HT2020 
- renoveras/ersätts samt utökas till 700(840) 
Samordning med lokal till fritidsklubb 

• Ny skola (senare årskurserna) i Årstaområdet (Årsta H1) – ändrad storlek och tid  
Samordning med lokal till fritidsklubb +500(600) HT2017/HT2020 

• Liljeforsskolan utbyggnad – nytt beslut +150(180) efter 2019 
(matsal, kök samt klassrum) 

• Storvreta  Utbyggnad av grundskola – nytt beslut  +300(360) efter 2019 
för framtida bostadsbyggande 

• Stabby  Ny skola  +300(360) HT2018/eft 2019 
• Centrala staden/Kungsängen ny skola – ändring av storlek 

(Busstomten) +525(630) HT2018/HT2020  
• Ny grundskola, Östra Bäcklösa +525(630) 2018HT/eft 2019 
• Bälinge skola renoveras eller ersätts - ändrat beslut +100(120) HT2016/HT2020 

samt ökad kapacitet till 525(630)elever samt  
möjlighet till ytterligare utökning.  
Samordning med lokal till fritidsklubb 

 
Framtida (efter 2020) 

• Ny skola (senare årskursrna) i Årstaområdet (Årsta H2) – nytt beslut+500(600)
 HT2021 

• Gamla Uppsala ersättning – ändrat beslut (framskjutet) 
- Ny gamla Uppsala skola 300(360) +-0 HT2016/eft 2020 

• Länna skola – ersättning/utbyggnad 120(150)-240(300) +20-120  HT2019/HT2021 
prel 
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Gymnasium 
Gymnasiet har under ett flertal år arbetat med minskning av lokaler utifrån minskade elevkullar.  
 
En särskilt utredning inom gymnasieskolan presenterades under 2015 som innebar ett flertal stora 
åtgärder för att minska lokalkostnaderna och effektivisera skolorganisationen. Grunderna i den 
utredningen och de beslutade åtgärdena kvarstår, till exempel avvecklingen av Bolandsskolan.  
Mindre justering sker utifrån förändrade förutsättningar tidsmässigt. 
 
Samtidigt möter gymnasieskolan den största och mest direkta effekten av ökat flyktingmottagande 
och i slutet av denna planeringsperiod väntas elevkullarna åter öka. Planering för att möta detta 
sker både genom fortsatt översyn av lokalanvändningen för att möta behoven i befintliga lokaler 
och genom att skapa en strategisk lokalreserv.  
 
 
Åtgärder 

• Katedralskolan renoveras  HT2015 - HT2018 
            HT2019 

• Bolandgymnasiets utbildningar flyttar till Jälla samt Lundellska HT2015 - HT2017 
• Estetiska programmet flyttar till befintliga lokaler i centrala staden  

på Fyrisskolan och Bredablick där samordningsfördelar med bl.a.  
musikskolan och stadens scener kan uppnås.  
Organisatoriskt får enhetschef/rektor på Fyrisskolan ansvar  
för verksamheten. – ändrat beslut    HT2017 

• Lundellska skolans omsorgsprogram flyttas till Katedralskolan HT2018/HT2019 
• Fyrisskolans – fortsatt användning av del som grundskola – nytt beslut 

  300(360)-500(600)   HT2018 
• Lundellska skolan: – nytt beslut 

- Nybyggnation av matsal 
- Fortsatt användning av delar av Vingmuttern 

• Bredablick ska utgöra strategisk reserv – nytt beslut 
för gymnasieskolan (efter Katedralskolans evakuering dit avslutas) 

 
Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen har endast utretts övergripande i denna planering. Detta baserat på två 
övergripande faktorer: 

- Den kommunala vuxenutbildningen – inklusive Svenska för invandrare (SFI) – har 
genom sin organisation och sina befintliga lokaler en flexibilitet som innebär att de 
bedöms klara viss omställning utan egentliga lokalåtgärder. 

- Flyktingmottagande utgör behovsgrunden för SFI är och även större delen av 
behovsgrunden för grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. Bedömning av 
vilka effekter och krav det ökade flyktingmottagandet ger hanteras samlat i 
kommunen för att full samordning mellan samtliga insatser ska ske. 

 
Förberedelse för att hantera ett ökat behov sker dock genom att även Vuxenutbildningen/SFI 
omfattas av den strategiska reserv som skapas för gymnasieskolan.  
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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 – både genom att det finns elever till platserna och 
att det finns ekonomiskt utrymme inom eleversättningen för hyresnivån. 
 
Inom Uppsala kommun har lokalkostnaderna inom utbildningsverksamheten ökat under många år 
och tar idag en jämförelsevis stor del av den totala verksamhetsersättningen. Främsta orsaken har 
varit, och är, tomplatser eller tomma lokaler men även en för hög hyresnivå på nya förskolor och 
skolor. 
 
Målsättning framåt är tydligt 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.” Ett antal beslut har även fattats för att stödja detta, till exempel nya generella lokalprogram 
med minskade programytor. 
 
 
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 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. Det är mycket tydligt att skulle alla åtgärder genomföras på den kostnadsnivå 
som nyproduktionen skett de senaste åren så kommer angivna ramar inte hållas. Det har dock 
heller aldrig varit aktuellt eftersom fortsatta investeringar på den nivån även leder till hyror som 
tar allt större del av verksamhetens ersättningar. 
 
I framtagandet av denna plan har därför alternativa kostnadsnivåer beräknats. De utgår från att alla 
aspekter av genomförandekostnaderna minskar; planering/projektering, lokalytor och 
byggkostnad. För redan pågående projekt har dock inte alternativa genomförandekostander 
används.  Utifrån detta finns följande alternativ för investeringsbehoven: 
 
År Alternativa byggkostnader (mkr) 

Målbild Referensobjekt Nuvarande nivå 
2016 480 480 480 
2017 1030 1060 1130 
2018 1190 1270 1460 
2019 770 840 1000 
2020 (prel) 230 250 290 
Totalt  3700 3900 4360 
Snitt perioden 740 780 870 
Ytterligare investeringsbehov kommer för 2020 när framtida åtgärder tidsätt för de kommande åren. 
 
Detta visar att åtgärderna kan rymmas inom investeringsramarna (kommunfullmäktiges angivna 
samt Skolfastigheters självfinansiering) över tid men att vissa enskilda år överstigs dessa. Om 
justering av investeringsutrymmet inte är möjligt kommer åtgärder att behöva förskjutas i tid. 
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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.  
 
Förutom hyra tillkommer övriga lokalkostnader som består av lokalinventarier, städ, vaktmästeri 
mm. Det nyckeltal som anges i kommunfullmäktiges mål avser lokalkostnad – därför är det den 
kostnaden som schablonmässigt har beräknats nedan. Lokalkostnaden har därefter fördelats på det 
antal barn/elever som enligt prognoser kommer finnas i lokalerna – även om lokalerna inte är 
fyllda till full kapacitet. 
 
Notera att nedanstående tabeller bygger på uppskattade lokalytor, byggkostnader och 
schablonmässigt beräknade hyror och alltså utgör möjliga utfall. 
 
Lokalkostnad (kr/år) per barn/elev – 0-19år totalt 
År Alternativa byggkostnader 

Målbild Referensobjekt Nuvarande nivå 
2014 21100 21100 21100 
2015 (prel) 20300 20300 20300 
2016 21200 21200 21200 
2017 19800 19800 19800 
2018 21600 21700 21900 
2019 24400 24700 25400 
2020 (prel) 25600 26000 27000 
Särskola ingår inte ovanstående 
 
Lokalkostnad (kr/år)  per barn/elev – verksamhetsvis 
År Alternativa byggkostnader 

Förskola Grundskola Gymnasieskola 
 Målbild Referens Dagens Målbild Referens Dagens Målbild Referens Dagens 
2014 23600 23600 23600 17600 17600 17600 27600 27600 27600 
2015 (prel) 23800 23800 23800 16900 16900 16900 26200 26200 26200 
2016 25300 25300 25300 17600 17600 17600 27600 27600 27600 
2017 25900 25900 25900 16900 16900 16900 21700 21700 21700 
2018 26800 26900 26900 20000 20200 20500 20700 20800 20800 
2019 28800 29000 29200 23800 24200 25200 21800 21800 21800 
2020 (prel) 27300 27600 27900 26500 27100 28700 20900 20900 20900 
Särskola ingår inte ovanstående 
 
Detta visar att lokalkostnaderna utifrån åtgärderna långsiktigt inte uppnår målet om oförändrad 
eller minskad lokalkostnad för totala verksamheten 0-19år. De första åren beror detta på att ett 
flertal större projekt som pågått sedan flera år tillbaka inte har helt gått att justera till nya mål 
gällande ytor eller byggkostnader. De senare åren beror det främst på att det inom grundskolan 
måste ske utbyggnad av hela enheter som inledningsvis, främst åren 2019-2020, inte är fyllda till 
full kapacitet. När dessa fylls kommer nivån att sjunka igen. 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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Grunder för bedömningar 
Befolkningsprognos 
Kommunens befolkningsprognos tas fram av kommunledningskontorets statistiska avdelning och 
är gemensam för hela kommunen. Den bygger på antaganden om fortsatt befolkningsökning i 
samma takt som senaste åren, ca 2300 – 2700/år samt nybyggnation enligt de detaljplaner som är 
beslutade (och till viss del under beredning). När kommunprognosen fördelas på geografiska 
områden har en justering gjorts för att nybyggnationsantaganden ska vara i balans med antagandet 
om befolkningsökning. Det innebär att nybyggnationen har minskats med ca 30 procent vilket 
innebär att i stora nybyggnationsområden blir befolkningsantaganden troligen något låga men 
istället bibehålls korrekta antaganden i områden utan nybyggnation. 
 
Idag finns även en ny faktor för befolkningsökning genom ett stort flyktingmottagande. Detta 
fångas inte direkt upp av prognosen – dels för att dessa framställdes innan höstens ökade 
mottagande och dels för att det är först när flyktingar får fast kommunplacering och/eller 
uppehållstillstånd som de statistiskt ingår i befolkningen. Detta, och osäkerheten i hur stor del av 
mottagna flyktingar som faktiskt stannar i Uppsala, gör att det idag finns osäkerhet i prognoserna. 
 
 
Förskola 
Generellt bedöms fördelning mellan kommunal och fristående förskola bestå, där 68 procent har 
kommunal förskola och 34 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 från även de som hinner fylla 1 år under vårterminen.   
 
För varje område och termin sker sedan en analys av vilken andel av barnen i ålder 1-5år som 
förväntas ha förskoleplats – den så kallade servicegraden. Jämförelse sker mot kommunens 
genomsnitt, nuvarande i området samt vilken nivå som skulle uppnås om alla även 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 i ska ha plats i sitt eget område.  
• 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 tex in vilka bakomliggande orsaker som finns till spridning. 
Om området till exempel haft ett platsunderskott blir målsättningen att nå närmodellen men om 
orsaken till spridning kan antas vara egna val från föräldrar blir målsättningen att följa 
spridningsmodellen. 
 
 
Grundskola 
Generellt bedöms fördelningen mellan kommunala och fristående grundskola förändras under de 
kommande åren. Bedömningen är att de fristående grundskolorna redan idag har ett optimerat 
intag och att det är tveksamt att de skulle utöka sin verksamhet eftersom det finns en svårighet i att 
hitta utökade lokaler för detta. 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 (motsvarande dagens nivå) för elever till särskilda skolformer och till annan 



17 
 
kommun. För varje område sker en analys av vilket antal som förväntas gå till fristående 
grundskola och vilken andel av resterande som förväntas välja skola i det egna området respektive 
i annat område.  Jämförelse sker mot kommunens genomsnittliga fördelning och nuvarande 
fördelning i området. För varje område finns alltså en unik fördelning men sammanvägning sker 
sedan för att den totala nivån motsvarar dagens servicegrad för hela kommunen. 
 
 
Gymnasium 
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. 
 

Förutsättningar för genomförande 
Genomförandet av åtgärderna enligt denna plan innehåller ett flertal stora utmaningar. Under 
ekonomiska konsekvenser har redogjort för utmaningen att minska kostnaderna för lokaler, genom 
effektivare processer, minskade ytor och minskade byggkostnader. Genomförandet tidsmässigt, 
främst de stora åtgärderna till 2018, utgör en mycket stor utmaning som även det kräver ökad 
effektivitet. Utmaningarna måste mötas genom ett gemensamt ansvar från alla inblandade parter. 
 
 
Inom utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen (fastighet) och Skolfastigheter 
De effektivare processerna ställer höga krav på alla inblandade parter.  Bemanning måste löpande 
ses över utifrån det stora antalet åtgärder, främst då den kraftiga utbyggnaden inom grundskola.  
 
Bemanningen i projekten måste även avvägas kompetensmässigt, tex genom ökad användning av 
central specialistkompetens istället för kompetens från direkt i berörd enhet. 
 
 
Inom stadsbyggnadsförvaltningen (plan och bygg) samt övriga kommunen 
En ytterligare utmaning vid stor, snabb utbyggnad är de övriga parter som ingår i byggprocesser. 
Det kan konstateras att för att klara utbyggnaden krävs att kommunens planavdelning och 
bygglovsavdelning ger prioritet till vissa åtgärder och även i övriga åtgärder ger fullt stöd till 
genomförandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGOR: 
Områdesredovisningar – åtgärder, utblick och underlag 
Tabell Behov och kapacitet förskola 
Tabell Behov och kapacitet grundskola 
Tabell Behov och kapacitet gymnasieskola 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Björklinge / Bälinge 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Bälingeby förskola 
Grönänge förskola 
Klockarbols förskola 
Lövstalöts förskola 
Ramsjö förskola 
Björklinge familjedaghem 

Förskola - fristående 
BarnaSinnets förskola (Lica förskolor) 
Björklinge förskola, ekonomisk förening 
Skrindans förskola (Lica förskolor) 
Solstugans förskola 
Hagmarkens förskola

 
 
Grundskola - kommunal 
Björklinge skola 
Björkvallsskolan 
Bälinge skola 
 

Grundskola - fristående 
Hagmarkens Skola

 

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Björklinge - Ramsjö förskola renoveras/ersättas samt  
utökas 36pl som även ersätter Grönänge radhusförskola. +36 VT2015/VT2018 

• Grönänge radhusförskola flyttar till Ramsjö förskola -15 VT2015/VT2018 
• Lövstalöt förskola minskas till 108pl – nytt beslut -36 HT2018 
• Lövstalöt förskola - Bygglov förlängs och permanent ersättning  

(108pl med möjlighet till utökning till 144pl) skjuts fram  
o till motsvarande datum – ändrat beslut +-0 VT2016/VT2021 

• Bälingeby förskola - Bygglov förlängs och permanent ersättning  
(108pl) skjuts fram till motsvarande datum. – ändrat beslut +36 VT2016/HT2022 

 
Grundskola 

• Bälinge skola renoveras eller ersätts - ändrat beslut +100(120) HT2016/HT2020 
samt ökad kapacitet till 525(630)elever samt  
möjlighet till ytterligare utökning.  
Samordning med lokal till fritidsklubb 

 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Bälingeby förskola har bygglov som går ut 2017 – förlängs 
• Lövstalöts förskola 2017 - förlängs  
• Klockarbol Inre underhåll/lokalanpassning 
• Hagmarkens skola (fristående) Målning-renovering fasad-fönster 
• Hagmarkens FSK (fristående) Renovering/Anpassning 

 
Grundskola 

• Bälinge skola används för evakuering av Jumkils skola under dess renovering. 
• Bälinge skola har modulbygglov som går ut 

 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 

• Fördelningen av nya förskoleplatser mellan Lövstalöt och Bälinge kan justeras i samband 
med att permanenta förskolor byggs. 

• Bostadsutbyggnad sker under perioden och fortsätter även därfterefter. 
 
 
 

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
 
Grundskola 

 
 
Fastighet 

• Ramsjö förskola - behov av åtgärder 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Börje / Jumkil / Åkerlänna 

 
 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Jumkil familjedaghem 
Åkerlänna Familjedaghem 

Förskola - fristående 
Börjans förskola 
Dawson, Himmel & Pannkaka 
Lundevall, Himmel & Pannkaka 
Lill-Skutts förskola

Grundskola - kommunal 
Börje skola 
Jumkils skola 
Skuttunge skola 
Åkerlänna skola 

Grundskola - fristående 
Ingen

 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Jumkil Ny förskola (18) tillsammans med skolan - möjlighet till utökning 
  +18 HT2016/HT2018 

• Jumkil Dagbarnvårdarlokal – nytt beslut  HT2018 
samlokaliseras med nya Jumkils förskola. 
 

Grundskola 
• Åkerlänna skola avvecklas – ändrat beslut 

eleverna erbjuds plats Skuttunge -100(120) HT2016 
• Jumkil skola renoveras eller ersätts  

- kapacitet för 125(150) elever (åk F-5) samt möjlighet  
  till utökning i framtiden. Samlokalisering med förskola. 
  +25(30) HT2016/HT2018 

 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 
- 
 
Grundskola 

• Bälinge skola används för evakuering av Jumkils skola under dess renovering. 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 
- 
 
Grundskola 
- 
 
 
 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
Grundskola 

 
 
Fastighet 

• Jumkils skola har behov av totalrenovering. 
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Centrum
 

 
 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Boländernas förskola 
Botulvs förskola 
Frodeparkens förskola 
Fålhagsledens förskola 
Gudruns förskola 
Gunnars förskola 
Höganäs förskola 
Petterslund förskola 
Ringarens förskola 
Sten Sture förskola 
Årikets förskola 

Förskola - fristående 
Barnhagens förskola 
Iors förskola 
Löfteslandets förskola 
Småkottarna i Uppsala Kommu 
Tallens förskola CF 
Vildrosens förskola 
Uppsala Montessori AB

 
Grundskola - kommunal 
Almtunaskolan 
Kvarngärdesskolan 
Vaksalaskolan 
Nannaskolan 

 
Grundskola - fristående 
Raoul Wallenbergskolan 
Uppsala Montessoriskola 
Skogstibble fristående skola 
Imanskolan

Balderskolan - uthyrd fristående verksamhet 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Flytt av förskolebuss från Vänge till Åriket +22 HT2016 
• Flytt av förskolebuss Boländerna till Ringaren – nytt beslut+-0 HT2017 
• Flytt av förskolebuss Gudrun till Åsikten – nytt beslut +-0 HT2017 
• Ny förskola Hovstallängen (inhyrning) – nytt beslut +54-72 VT2018 
• Ny förskola Åsikten (inhyrning) – nytt beslut +54 HT2017 
• Ringarens förskola utökning +72pl VT2018 
• Botulvs förskola utökas med 36 platser – nytt beslut +36 VT2019 
• Ny förskola Vattholmavägen Ö (inhyrning) – nytt beslut 54-72 VT2019 
• Petterslunds förskola – utökning – nytt beslut +-0 HT2020 

(ersätter inhyrd lokal) 
• Tallens förskola ersätts i samband med Almtunaskolans 

renovering och utökning +-0 HT2020 
• Ny förskola kv. Skytteln  – nytt beslut +72 efter 2020 
• Ny förskola Kapellgärdet/Portalgatan. (Tornet) – ej aktuell 

 
Grundskola 

• Utbyggnad i etapper av Kvarngärdesskolan – nytt beslut  
  +600(720) -750(900)  HT2018/HT2019 
Samordning med anpassning av lokal till fritidsklubb 

• Almtunaskolan  – ändring av beslutad storlek +300(360) HT2016/HT2020 
- renoveras/ersätts samt utökas till 700(840) 
Samordning med lokal till fritidsklubb 

• Centrala staden/Kungsängen ny skola – ändring av storlek 
(Busstomten) 525(630) HT2018/HT2020 
 

  
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Petterslunds förskola (äldre delen) genomgår fastighetsteknisk utredning  
som kan innebära att den måste evakueras eller lämnas. 

• Höganäs – underhåll (renovering/anpassning) 
• Botulv – underhåll (renovering/anpassning) 
• Ny förskola Hovstallängen (inhyrning) +54-72 VT2018 
• Ny förskola Åsikten (inhyrning) +54 HT2017 
• Ny förskola Vattholmavägen Ö (inhyrning) 54-72 VT2019 
•  

Grundskola 
• Vaksalaskolan – underhåll (fönster och yttre belysning) 
• Balderskolan/Raoul Wallenberg – underhåll (inre + plåttak) 

 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

• Möjligheter till förskola vid Kantorsgatan 
• Bevaka möjliggörande av förskola i kv. Hugin (inhyrning) 
• Bevaka detaljplaner Kapellgärdet för eventuellt möjliggöranade av förskoleplatser 
•  

Grundskola 
• Mark till ytterligare grundskola i Industristaden/Kungsängen 

 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
 
Grundskola 

 
Fastighet 
- 
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Flogsta / Eriksberg / Rosendal / Polack 
 

 
 

Enheter 
Förskola - kommunal 
Diabasens förskola 
Flogsta förskola 
Glimmerns förskola 
Kullens förskola 
Sernanders förskola 
Täljstenens förskola 
Voksenåsens förskola 
Silikatets förskola 
Rosendahl förskola 
Polacksbackens förskola – avvecklad 
HT2015 
Kåbo familjedaghem 

 
Förskola - fristående 
Ekeby förskola 
Förskolan Tittut 
Gluntens Montessoriskola 
Kids2Home Karlsro 
Förskolan Näktergalen, Uppsala Waldorfsk 
Förskolan Småfolket - I ur och skur 
Grannbarnens förskola 
Lingonbackens Montessoriförskola 
Uppsala Montessoriförskola 
Uppsala Waldorfförskolan 
Berga Montessoriförskola 
Förskolan Da Vinci 
Jensen Education school AB 
Kåbo föräldrakooperativ 
Kåbo ängars förskola 
Diamantens Förskola AB 
Humlans förskola CF 
I Ur och Skur Flerfamiljsystem Norby 
Myggans förskola 
Småbarnsskolan Liten Lär 

Grundskola - kommunal 
Bergaskolan 
Eriksbergsskolan 
Flogstaskolan 
Hågadalssskolan 
Malmaskolan 
Polacksbackens skola (start HT2016) 

Grundskola - fristående 
Gluntens Montessoriskola 
Uppsala Waldorfskola 
Kajan Friskola 
JENSEN grundskola Uppsala 
Katarinaskolan 
Kunskapsskolan Uppsala 
Kunskapsskolan Uppsala Norra 

 



 
STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     
Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Silikatets förskola renoveras och utökas – ändrad storlek+48 VT2019 
(med möjlighet ytterligare utökning +36) 

• Sernanders förskola avvecklas – nytt beslut -22 HT2016 
• Ny förskola Rosendal I +108 VT2019 

 
Grundskola 

• Ny grundskola i Rosendal   750(900) - 1000(1200)  HT2019 
Samordnas med lokal till fritidsklubb. 

• Flogstaskolan – utbyggnad till 350(420) +200(240) HT2019 
 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Polacksbackens modulförskola öppnas tillfälligt under våren 2016 (jan-juli) 
(satelliter till Trasthagen samt förskolor i centrum) 

 
Grundskola 

• Polacksbackens skola öppnar  +175(210) HT2016 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Bevakning av förskole- och grundskolebehov i program- och detaljplanearbete i Eriksberg 
 
Förskola 

• Ny förskola Rosendal II +144 VT2020 (prel) 
• Ny förskola Rosendal III (144)– ersättning Rosendals modul +-0 VT2021 
• Ny förskola Rosendal IV +144 VT2021 (prel) 
• Ny förskola Rosendal V 
• Bevakning pågående planering för nybyggnation i Eriksberg 
  

Grundskola 
• Beredskap för LYSA-enhet vid Polacksbackens skola  HT2016  
• Eriksbergsskolan: Samordning av flyttad lokal till fritidsklubb. 
• Samordning av bättre lokal till fritidsklubb Norby. 
• Bevakning pågående planering för nybyggnation i Eriksberg 

 
  

 



 

Underlag 
Förskola 
 

 
 
Grundskola 

 
 
 
Fastighet 

• Silikatets förskola har behov av åtgärder. 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Gunsta / Almunge / Knutby 
 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Funbo förskola 
Lustigkullens förskola 
Länna förskola 
Almunge förskola 
 

 
Förskola - fristående 
Pillan och Tillans förskola AB 
Sjumilaskogens förskola 
Kråkskogens förskola 
Busungar i Uppsala kommun 
Bullerbyns förskola 

Grundskola - kommunal 
Almunge skola 
Funbo skola 
Knutby skola 
Länna skola 

Grundskola - fristående 
Ingen 
 

 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Knutby - Lustigkullens förskola – justerad formulering 
ersättning av moduler men minskas till (54 platser). -15 VT2018 

• Förskolor i Gunsta (etapp 2) motsvarande ca 288pl - Ändrat beslut 
(troligen inledningsvis i skolbyggnaden 144pl) +144 VT2019/HT2019 
  +144 efter 2019 

• Länna förskola ersätts med ny förskola  
samlokaliserad med nya Länna skola  HT2019/HT2021prel - 

 
Grundskola 

• Länna skola – ersättning/utbyggnad 120-240 HT2019/HT2021 prel-
  

• Gunsta ny skola – ändrad storlek 525(630) HT2017/HT2019 
(inledningsvis med förskoledel 144pl) 
Samordnas med lokal till fritidsklubb 

 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Knutby - Lustigkullens förskola har bygglov som går ut HT2019 
• Lillgärdets förskola (fristående) Trafiklösning och tak 
• Länna förskola Bergvärmepump och dränering mark 
• Sjumilaskogens (fristående) Kök och visst inre underhåll  

förskola 
 
Grundskola 

• Almunge skola Bygga bort olja 
• Knutby skola Bygga bort olja och byte styr 

 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

• Behov av förskoleutbyggnad i Länna i samband med bostadsbyggande. 
• Framtida ytterligare förskolor i Gunsta i samband med bostadsbyggande – 

uppskattningsvis 900 platser. 
• Framtida förskolor i Marielund. 
• Bevakning av genomförandet av besluten gällande Länna förskola 

 
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 
• Bevakning av genomförandet av besluten gällande Länna. 

 
 

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
Stort kommande behov genom utbyggnaden i Gunsta – fångas ej upp av prognosen och kommer 
ytterligare efter denna period. Framtida Marielund. 
 
 
Grundskola 

 
Stort kommande behov genom utbyggnaden i Gunsta – fångas ej upp av prognosen och kommer 
ytterligare efter denna period. Framtida Marielund. 
Överkapaciteten finns i övriga skolor; Länna, Almunge, Knutby. 
 
 
Fastighet 
- 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     
Gåvsta / Stavby / Tuna 
 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Gåvsta förskola 
Dagbarnvårdare Rasbo 
 

 
Förskola - fristående 
Smulans förskola 
Tunabarnens förskola

Grundskola - kommunal 
Gåvsta Skola 
Stavby skola 
Tuna skola 

Grundskola - fristående 
Ingen 
 

 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Gåvsta förskola minskning med 18pl – nytt beslut  -18 HT2017 
genom avveckling av moduler  

• Gåvsta förskola – ersättning av moduler (108pl). – nytt beslut HT2021 
Exakt placering i området utreds vidare. 

 
Grundskola 

- 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

- 
 
Grundskola 

• Gåvsta skola – förlängning av bygglov. 
• Tuna skola Yttre målning 

 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

• Gåvsta förskola – placering av ersättning nuvarande moduler (2018) 
 
Grundskola 

- 
 

 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
 
Grundskola 

 
 
 
 
Fastighet 

• Gåvsta skola har bygglov som går ut VT2017 
• Gåvsta förskola har bygglov som går ut HT2018 (ej förlängningsbart) 
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Liljefors / Gränby 
 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Parkens förskola 
Familjedaghem Gränby 

 
Förskola - fristående 
Solskenets förskola

 
 
Grundskola - kommunal 
Gränbyskolan 
Liljeforsskolan 

Grundskola - fristående 
Labanskolan frisärskola 
 

 
 
  

 



 

 
Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Parkens förskola utökas med 72pl – nytt beslut +72 VT2019 
• Solskenets förskola utökas +36-72 VT2019 

 
Grundskola 

• Liljeforsskolan utbyggnad – nytt beslut +150(180) efter 2019 
(matsal, kök samt klassrum) 

 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Ny förskola Gränbycentrum (eventuell inhyrning) +36-54 efter 2018 
 
 
Grundskola 
- 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

• Möjlighet till förskola i samband med till/utbyggnad vid Liljeforsskolan 
• Bevaka detaljplanearbetet gällande bostadsbyggande längs Råbyledsstråket - kommer 

innebära behov av ytterligare förskoleplatser. 
• Bevaka ny förskola Gränbycentrum (inhyrning) +54-72 
• Bevaka förskoleutbyggnad i Gränbystaden. 

 
Grundskola 

• Framtida utökning av skolplatser i samband med bostadsbyggande. 
• Bevaka skolutbyggnad i Gränbystaden. 
• Bevaka detaljplanearbetet gällande bostadsbyggande längs Råbyledsstråket - kommer 

innebära behov av ytterligare grundskoleplatser 
 
 
 

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
Grundskola 

 
 
 
Fastighet 
- 
 

0

100

200

300

Liljefors / Gränby 
Kommunal förskola 

Närmodell

Spridnings
modell

Kapacitet -
bef. plan

Kapacitet -
ny plan

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Liljefors / Gränby 
Kommunal grundskola 

Behov

Kapacitet
bef plan

Kapacitet
ny plan

 



 

Luthagen / Centrum-nordväst 
 

 
 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Bergabitens förskola 
Brune förskola 
Fyrisvallens förskola 
Hemmings förskola 
Hällby förskola 
Karlavagnens förskola 
Kim förskola 
Luthagens förskola 
Rackarbergets förskola 
Öfre Slotts förskola 
Luthagens familjedaghem 
Trollungarna – familjedaghem 
 

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

Grundskola - kommunal 
Eriksskolan 
Sverkerskolan 
Tiundaskolan 

Grundskola - fristående 
Uppsala Musikklasser 

 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Kims förskola ska renoveras eller ersättas.  +-0 HT2018 (prel) 
• Förskola i anslutning till Tiundaskolan  +144 HT2018 
• Hemmings lämnas – ändrat beslut -42 HT2018 

– renovering sker inte 
• Rackarberget  – ändrat beslut    HT2018 

ska evakueras till Hemmings förskola  -20 
och ersättas med ny förskola i området. +20 HT2020 

• Luthagens förskola – nytt beslut +-0 VT2018 (prel) 
ska renoveras eller ersättas 

• Karlavagnens förskola – nytt beslut +-0 VT2019 (prel) 
ska renoveras eller ersättas 

• Hällby förskola – minskning – nytt beslut -36 HT2018 
• Hällby förskola – bygglov förlängs – ändring skjuts fram+-0 HT2027 

och permanent ersättning skjuts fram till HT2027. 
• Ny förskola Gjutformen (inhyrning) – nytt beslut +54 HT2017 
 

Grundskola 
• Tiundaskolan renoveras/ersätts och utökas till 750(900) +250(300) HT2018 

Samordning av lokal till fritidsklubb. 
• Sverkerskolan renoveras/ersätts 325(390) +-0 VT2018 
• Sverkerskolans utökning sker inte endast renovering – upphävt beslut 
• Fyrisskolan fortsatt användning som grundskola - ändrat och nytt beslut 

(ersätter utbyggnaden av Sverker +300(360)-500(600) HT2018 
samt ny skola Börjetull/Bärbyleden.) 

• Stabby  Ny skola – ändrat beslut (framskjutet) +300(360) HT2018/efter 2019 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Ny förskola Gjutformen (inhyrning) – nytt beslut +54 HT2017  
• Planering av renovering av Luthagens, Kims, Hemmings, Karlavagnen förskolor pågår. 
• Hällby förskola har bygglov som går ut VT2017 
• Rackarberget har moduler där bygglovet går ut HT2018 

 
Grundskola 

• Tiundaskolan – evakuerad till Fyrisskolan, nya skola projekteras. 
• Sverkerskolan – ventilationsåtgärder, renovering och tillbyggnad  

 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

• Evakueringslösning och ny lokal för Dagbarnsvårdare Öst (Trisse). 
• Evakueringslösningar för förskolorna som ska renoveras. (Kim, Luthagen, Karlavagnen) 

 
Grundskola 

• Utbyggnad i samband med bostadsbyggande - framför allt i nordvästra delen - behovet av 
tomtmark till ytterligare grundskola måste bevakas.  

• Flertal förskolor behövs i samband med bostadsbyggandet. 
 
 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
Grundskola 

 
 
Fastighet 

• Exploatering för bostäder pågår vid Fyrisskolan 
• Fyrisskolans grundskoledel kan bli tomyta från HT2018 
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Löten / Gamla Uppsala 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Bellmans förskola 
Familjedaghem Kvarngärdet/Bellman 
Familjedaghem Nyby/Ferlin 
Lagerlöfs förskola 
Von Bahr förskola 
Österledens förskola 
 
 
 

 
Förskola - fristående 
Förskolan Lingonblomman 
Förskolan Laxen 
Gamla Uppsala Montessoriförskola 
Gamla Uppsala förskola 
Yrsa förskola

Grundskola - kommunal 
Fredrika Bremerskolan 
Gamla Uppsala skola 
von Bahrs skola 

Grundskola - fristående 
Ingen 
 

 
 
  

 



 

 
Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Österledens ersättning begränsas – ändrat beslut 
till 54pl (+22 i mobil del) - exakt placering utreds vidare -54 HT2018 

• Ny förskola Vattholmavägen V (inhyrning) – nytt beslut 2x+36 2019 (prel) 
• Nyby/Kastellets ersättning minskas – ändrat beslut 

o till 72pl  – exakt placering utreds vidare +72 efter 2020 
 

Grundskola 
• Gamla Uppsala ersättning + utökning genomförs – ändrat beslut 

dvs totalt 450(540) men fördelat på: 
- Utökning i anslutning till Fredrika Bremer  +150(180) HT2016/HT2018 
  Samordnas med lokal till fritidsklubb Löten. 
- Ny gamla Uppsala skola 300(360) +-0 efter 2020 
 

 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Österledens modulförskola har begränsad tid för markhyra till HT2017 - förlängs 
• Kastellets och Nyby förskolor är tomställda och rivna. 

 
Grundskola 

• Gamla Uppsala skola – evakuerad till moduler. 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

• Planering och genomförande av renovering av Lagerlöfs förskola 
• Placering av Österledens ersättning 
• Flytt av förskolebuss från Österleden i samband med att förskolan flyttar. 
• Placering av Nyby/Kastellets ersättning 

 
Grundskola 
- 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
Grundskola 

 
 
Fastighet 

• Lagerlöfs förskola har behov av renovering 
• Österledens modulförskola har begränsad tid för markhyra till HT2017 
• Kastellets och Nyby förskolor är rivna. 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Salabacke / Årsta 
 

 
 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Axelina förskola 
Kamomillens förskola 
Källparkens förskola 
Salabacke förskola 
Slavsta förskola 
Skogstorpets förskola 
Årstaparkens förskola 
Äppellundens förskola 
Dagbarnvårdare Vaksala 
Skogstorpets förskola (Start feb 2016) 

Förskola - fristående 
Estia förskola AB 
Lilla Academia AB 2 
Lilla Academia AB 4 
Rödmyrans förskola 
Fasanens förskola 
Föräldrakooperativet Ekoxen Vaksala Ek. 
Kastanjens Montessoriförskola 
Kids2Home Lindbacken (utökas 2016) 
Kids2Home Årsta 
Lilla Academia AB 1 

 
 
Grundskola - kommunal 
Brantingsskolan - tomställd 
Johannesbäcksskolan 
Ångelstaskolan 
Årstaskolan 
Lindbackens skola (start HT2016 i Årsta) 
 

Grundskola - fristående 
Livets Ords Kristna Skola Emanuelskolan 
Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 
Livets Ords Kristna Skola Källskolan 
LivetsOrds Kristna Skola Trädgårdsskolan 
Vaksala Friskola 

 
 

  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Ny förskola Lindbacken  +144 HT2016/HT2018 
inledningsvis i skolan 

• Nya förskoleplatser i Salabackeområdet. (ny Axelina) +72 HT2017/2018 
• Axelina förskola – nytt beslut -72 HT2017 

minskas i och flyttar sedan till nya lokaler 
• Ny förskola vid Årstaskolan (144pl) – nytt beslut +144 VT2020 
• Detaljplaner för kommande etapper Östra Salabacke   

innehåller förskolor (72 per etapp) - bevakning av förverkligande. 
 
Grundskola 

• Ny skola (lägre årskursrna) i Lindbacken 500(600) HT2017/HT2018 
• Brantingsskolan blir skola senare årskurserna  +600(720) - 750(900) HT2017/HT2018 

Samordning med eventuell lokal till fritidsklubb Träffis 
• Ny skola (senare årskurserna ) i Årstaområdet (Årsta H1) – ändrad storlek

 +500(600) HT2017/HT2020 
Samordning med lokal till fritidsklubb 

• Skolplatser (lägre årskurserna) i Salabacke – ändrad storlek  
  +300(360) HT2018/HT2019 

• Ny skola (senare årskurserna) i Årstaområdet (Årsta H2) – nytt beslut +500(600)
 HT2021 

 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Axelina förskola används till del som tillfälliga platser   VT2016 
• Skogstorpet – modulförskola i Lindbacken öppnar +144 HT2015/VT2016 
• Salabacke förskola - renovering planeras.  

Verksamheten evakueras till Axelina 
• Axelina förskola har bygglov som går ut HT2017. 
• Källparken fsk - ny angöring 

 
Grundskola 

• Brantingskolan tomställd   HT2013 
• Brantingsskolan – projektering av renovering/ombyggnad pågår. 
• Palmbladsgatan används för Årsta högstadium från HT2016. 
• Lindbackens skola startar i moduler vid Årstaskolan HT2016. 

 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

• Bevaka detaljplan Årsta centrum gällande befintliga fristående förskolors fortlevnad. 
• Äppellundens förskola – utökning till 72 platser +32 efter 2020 
• Utbyggnad av Årstaparkens förskola 
• Förskolor och skola (lägre årskurserna) i Skölsta i samband med bostadsbyggande. 
• Fortsatt bevakning av detaljplaner för kommande etapper Östra Salabacke   

innehåller förskolor (72 per etapp). 
 
Grundskola 

• Beredskap för LYSA-enhet vid Palmbladgatan   HT2016  
• Utbyggnad av Ångelstaskolan 
• Utökning eller flytt av fritidsklubb i Salabacke (Träffis) 

 



 

Underlag 
Förskola 

  
 
Grundskola 

 
Ytterligare behov utöver prognos genom Lindbacken/Vaksala-Lunda samt framtida Sköldsta och 
Östra Salabacke Elledningsstråket. 
 
 
Fastighet 

• Brantingsskolan tomställd 
• Palmbladsgatan tomställd och lämnad som skollokal.  
• Kristallens förskola – lämnad som förskolelokal 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Stenhagen 
 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Opalens förskola 
Kullerstenens förskola 
Stenhällens förskola 
Stenrösets förskola 
Västra Stenhagens förskola

 
Förskola - fristående 
Förskolan Framtiden 
Nyponets förskola 
Röda Stugans förskola 
Stentrollens familjedaghem 1 
Stentrollens familjedaghem 2 
Stentrollens familjedaghem 3 
Svanens förskola

 
Grundskola - kommunal 
Östra Stenhagensskolan 
Västra Stenhagens skola 

 
Grundskola - fristående 
Ingen 
 

 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Öppna förskolan flyttar till nya lokaler. – nytt beslut  HT2016 (prel) 
Modulerna avvecklas 

 
Grundskola 

• Utbyggnad Stenhagen – nytt beslut +250(300) HT2018 (prel) 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Ytterligare förskola i Stenhagensskolan till våren 2015 ersätter moduler.  
 Kullerstenen +54 VT2015/VT2016 

 
Grundskola 
- 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

• Västra Stenhagens förskola utökning  +36 efter 2020 
 
Grundskola 
- 
 
 
 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
 
Grundskola 

 
Fastighet 
- 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Storvreta / Vattholma / Skyttorp 

 
 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Astrakanens förskola 
Fullerö förskola 
Lillvretens förskola 
Lyckebo förskola 
Vretens förskola 
Himmelsvägens förskola 
Skogsbackens förskola 
Malmvågens förskola 
Skyttorps förskola  

Förskola - fristående 
Skyttorpskottarna (del av C-företaget) 
Föräldrakooperativet Ekoxen Storvreta Ek 
Majgårdens förskola 
Hyttans förskola 
I Ur och Skur Pinneman

 
 
Grundskola - kommunal 
Pluggparadiset 
Storvretaskolan 
Ärentunaskolan 
Skyttorps skola 
Vattholma skola 

Grundskola - fristående 
Livets Ords Kristna Skola Fridhemsskolan

 
 
  

 



 
STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     
Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Lyckebo förskola renoveras  +72 HT2016 
• Lillvreten lämnas – nytt beslut  -46 HT2017 (senast) 

Verksamheten flyttas till Lyckebo 
 
Grundskola 

• Storvreta skolor  Utbyggnad av grundskola – nytt beslut +100(150) HT2019 
• Storvreta skolor  Utbyggnad av grundskola – nytt beslut  +300(360) efter 2019 

för framtida bostadsbyggande  
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Lyckebo förskola har tomställda avdelning som renoveras. 
• Astrakanens förskola ska evakueras HT2016-VT2017 

 
Grundskola 
- 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 

• Utbyggnad Storvreta – förtätning och nya områden (Adolfsberg, Fullerö).  
Skola och förskola måste byggas i samband med detta. 

•  
Förskola 
- 
 
Grundskola 

• Samordning av ny lokal till fritidsklubb inne i Skyttorps skola 
 
 
 
  

 



 
STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     
Underlag 
Förskola 

 
 
Grundskola 

 
 
Fastighet 
Underhåll 
Storvretaskolan Byte ytterbelysning 
Ärentunaskolan Byte fönster 
Lyckebo förskola Tomställt - Inre underhåll/lokalanpassning 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     
Sunnersta / Ulleråker  
 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Ekuddens förskola 
Orrparkens förskola 
Ulleråkers förskola 
Vintergatans förskola 
Vallvägens förskola 
Trasthagens förskola 
Familjedaghemmen i Sunnersta

 
Förskola - fristående 
Förskolan Mollys Farm 
Gåsens förskola 
Pilfinkens Montessoriförskola 
Sunnersta Naturförskola 
Videungens Montessoriförskola 
Lindparkens förskola

 
Grundskola - kommunal 
Ekuddens skola 
Sunnerstaskolan

 
Grundskola - fristående 
Internationella Engelska Skolan 
Uppsala Enskilda Skola 
 

 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Förskola i Trasthagen +144 HT2016  
• Orrparken moduler avvecklas -36 HT2016 
• Vallvägen lämna när avtalet löper  -54 VT2017 
• Ulleråkers förskola avvecklas – ändrat beslut -71 VT2019 (prel) 

Framtida ersättning planeras i detaljplanearbetet för Ulleråker. 
• Ny förskola Ulleråker Dp1A (inhyrning) – nytt beslut +72 2019 
• Ny förskola Södra Bäcklösa (ev. inhyrning) – nytt beslut +72-144 VT2019 (prel) 

 
Grundskola 

• Ny grundskola, Östra Bäcklösa +525(630) HT2018/eft 2019 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Ny förskola i Trasthagen under byggnation 
• Orrparken har moduler där bygglovet går ut HT2016 - ej förlängningsbart  

 
Grundskola 

- 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 

• Bevakning förskole- och grundskolebehov i detaljplanearbetet Norra Bäcklösa. 
• Bevakning av förskole- och grundskolebehov i program- och detaljplanearbete i Södra 

staden. 
 
Förskola 

• Ny förskola Norra Bäcklösa 
 
Grundskola 

• Lokal till eventuell fritidsklubb i Södra staden/Gottsunda/Sunnersta. 
• Utökning av antalet skolplatser i området (även avlastning av Valsätraskolan) 

 
 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
Nytt bostadbyggande, Södra staden, kommer innebära att ytterligare platser behövs i delarna 
närmast centrum. 
 
Grundskola 
 

 
Nytt bostadbyggande, Södra staden, kommer innebära att ytterligare platser behövs i delarna 
närmast centrum. 
 
 
Fastighet 

• Ulleråkers förskola har behov av renovering 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Svartbäcken 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Backens förskola 
Svartbäckens förskola 
Tuna Backars förskola 
Tunaparkens förskola (start HT2016) 
Väpnarens förskola 

Förskola - fristående 
Berguvarna familjedaghem 3 
Ekplantans förskola 
Fyrisåns förskola 
Närdaghemmet 
Svartbäckens Montessoriförskola 
Ugglans förskola 
LiCa Swedenborg

 
Grundskola - kommunal 
Domarringens skola 
Tunabergsskolan 

 
Grundskola - fristående 
Ingen

 



 

 
Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Tunaparkens förskola (tidigare Allens förskola) (144) +36 HT2016 
ersätter delar av kapaciteten vid Backens förskola 

• Svartbäckens förskola ska renoveras/ersättas +14 VT2017 
Ersätts tillsammans med Tunabackars med Jarlaparkens förskola 

• Väpnarens förskola avvecklas i etapper - ändrat beslut 
  -64 HT2018 
  -64 HT2020 

Grundskola 
- 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Backens förskola är moduler där byggloven går ut HT2015 
Ersätts med nya Tunaparkens förskola +36 HT2016 

• Tunabackar förskola är moduler där byggloven går ut HT2020 
Ersätts tillsammans med Svartbäckens förskola  
med nya Jarlaparkens förskola +14 VT2017 

• Väpnarens förskola är moduler där byggloven går ut VT2016 - förlängs 
 
Grundskola 

• Backens tidigare förskolemoduler används för evakuering Sverkerskolan 2016/2017 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
 
Förskola 

• Användning av Tunabackars moduler när verksamheten flyttar till nya Jarlaparken. 
 
Grundskola 
 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
 
Grundskola 

 
 
 
 
Fastighet 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Sävja / Bergsbrunna 
 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Lammets förskola 
Myrgångens förskola 
Ringmurens förskola 
Sävja förskola 
Uppsävja förskola - evakuerad 
Danmarks förskola 

 
Förskola - fristående 
Söderby Barnstuga 
Förskolan Kasper 
Förskolan Tärningen HB 
Föräldrakooperativet Ekoxen 
Gladers förskola 
Grodans förskola 
Kojans förskola 
Lunsens natursmarta förskola 
Vått och Torrt Familjedaghem

 
 
Grundskola - kommunal 
Danmarks skola 
Nåntunaskolan 
Stordammens skola (nya) 
Uppsävjaskolan 

Grundskola - fristående 
- 
 

 
 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Danmark - ny förskola (72) ersätter moduler +18 VT2016 
• Uppsävja förskola utökas inte. – Ändrad storlek +-0  
• Uppsävja förskola, permanent  återuppbyggnad  

skjuts fram – nytt beslut  HT2027 
• Ringmurens förskola återtar inte lokaler. +-0 HT2018 

 
Grundskola 

• Stordammen utökas i Ringmurens lokaler +50 HT2018 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Uppsävja förskola – evakuerad till moduler. 
• Sävja förskola ska evakueras HT2016 (prel). 

 
Grundskola 

• Uppsävja skola under renovering - evakuerad  
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

- 
 
Grundskola 

- 
 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
Grundskola 

 
 
Fastighet 

• Uppsävja förskola under renovering - evakuerad 
• Uppsävja skola under renovering - evakuerad  
• Sävja förskola kräver helrenovering   
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Valsätra / Gottsunda 
 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Berwalds förskola 
Dirigentens förskola 
Flöjtens förskola 
Hugo Alvéns förskola 
Sopranens förskola 
Spinnrockens förskola 
Stenhammars förskola 
Valsätra förskola 
Växthusets förskola

 
Förskola - fristående 
Eddaförskolan 
Kyrkklockans förskola 
Malma backe förskola ab 
Manar Al-Houda kooperativ 
Sanabil Al Hanan förskola 
Sivannettes familjedaghem 
Tellus barn Tulpanen 
Björkens förskola 
Fiolbackens förskola

 
Grundskola - kommunal 
Gottsundaskolan 
Treklangen 
Valsätraskolan 
Växthuset

 
Grundskola - fristående 
Manar Al-Houda 
Musiklådan 

 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Hugo Alvens förskola ska renoveras befintlig storlek +-0 HT2018 
(samt ha möjlighet till framtida utökning till totalt 108) – ändrat beslut 

• Valsätra förskola lämnas istället för renovering - ändrat beslut 
  -38 HT2018 (senast) 

 
Grundskola 

• Växthuset moduler Stenhammar tas bort – ändrat beslut -50 VT2018 
Utbyggnad sker inte men utreds vidare 

 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Sopranens förskola renoveras – evakuerad och beräknas klar HT2016 
 
Grundskola 

• Valsätraskolan utökar ytterligare i Lilla Valsätra (tidigare Bäcklösa)  
  +100(120) HT2016 

• Växthusets skola har moduler där byggloven går ut VT2018 – ej förlängningsbart 
• Valsätraskolan har moduler där bygglovenen går ut VT2018 

 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 

• Arbete pågår med planprogram med hållbar utveckling av Gottsunda 
 
Förskola 

- 
 
Grundskola 

• Framtida fördelning och eventuell ersättning av skollokaler  
när bygglov Valsätra går ut. (2018) 

• Lokal till eventuell fritidsklubb i Södra staden/Gottsunda/Sunnersta. 
 
 
 

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
 
 
Grundskola 

 
 
 
Fastighet 

• Valsätra förskola är i behov av renovering 
• Hugo Alvens förskola är i behov av renovering 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     
Vänge / Järlåsa / Ramsta 
 

 
 
Enheter 
Förskola - kommunal 
Järlåsa förskola 
Ramsta förskola 
Vänge förskola 
Arkitektens förskola 
Dagbarnvårdare i Södra Hagunda 

 
Förskola - fristående 
Balingsta nya förskola (upphör) 
Dalby hage förskola 
Vreta näs förskola AB 
Näsdalens förskola 
Bytorgets förskola 

 
Grundskola - kommunal 
Järlåsa skola 
Ramsta skola 
Vänge skola

 
Grundskola - fristående 
- 
 

 



 

 
 
Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Förskola 

• Mobil avdelning flyttas från Vänge  -22 HT2016 
• Ramsta – ny permanent förskola +20 HT2017 
• Järlåsa – bygglov förlängs  

och permanent ersättning skjuts fram – ändrat beslut  2020 
• Vänge – ny permanent förskola skjuts fram – ändrat beslut   

(utväxling mot Arkitektens moduler)  2027 
 
Grundskola 

• Ramsta skola – utökning (i gamla matsalen) +50 ca HT2018 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Förskola 

• Järlåsa har moduler där bygglovet går ut HT2017 - förlängs 
• Ramsta – ny förskola under uppförande 
• Samordning för ny lokal till fritidsklubb i Ramsta gamla skola 

 
Grundskola 

• Renovering av Ramsta gamla skola VT2018 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Förskola 

- 
 
Grundskola 

- 
 
 
  

 



 

Underlag 
Förskola 

 
 
 
Grundskola 

 
 
Fastighet 

• Järlåsa har moduler där bygglovet går ut HT2017 
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

     

Gymnasiet  

 
 
Enheter 
Gymansieskola - kommunal 
Bolandgymnasiet 
Celsiusskolan 
Ekebygymnasiet 
Fyrisskolan 
Grafiskt utbildningscenter GUC 
Jällagymnasiet 
Katedralskolan 
Linnégymnasiet 
Lundellska skolan 
Rosendalsgymnasiet 
Uvengymnasiet 
Bredablick – används av Katedral

 
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

 
 
 

Vuxenutbildning / SFI - kommunal 
Bolandgymnasiet komvux  
Ekeby Vux 
Jällagymnasiet 
Vuxenutbildningen Linné 

 
 
Vuxenutbildning fristående  
Hermods 
Kompetensutvecklingsinstitutet 
 
SFI fristående 
AlphaCE 
Astar 
Folkuniversitetet 
Hermods 
Lernia  

 
 
  

 



 

Beslut  (ändrade och nya markerade) 
Gymnasieskola 

• Katedralskolan renoveras  HT2015-HT2018 
           HT2019 

• Lundellska skolans omsorgsprogram flyttas till Katedralskolan HT2017/HT2018 
• Bolandgymnasiets utbildningar flyttar till Jälla samt Lundellska HT2015-HT2017 
• Estetiska programmet flyttar till befintliga lokaler i centrala staden  

på Fyrisskolan och Bredablick där samordningsfördelar med  
bl.a. musikskolan och stadens scener kan uppnås.  
Organisatoriskt får enhetschef/rektor på Fyrisskolan  
ansvar för verksamheten. – ändrat beslut   HT2017 

• Fyrisskolans – fortsatt användning av del som grundskola – nytt beslut 
  300(360)-500(600) HT2018/HT2019 

• Lundellska skolan: – nytt beslut 
o Nybyggnation av matsal 
o Fortsatt användning av delar av Vingmuttern 

• Bredablick ska utgöra strategisk reserv – nytt beslut 
för gymnasieskolan (efter Katedralskolans evakuering dit avslutas) 

 
 
Vuxenutbildning 

• Inga åtgärder inom denna planering – se nedan om fortsatt utredning. 
 
 
Åtgärder - pågående / planerade 
Gymnasieskola 

• Fyrisskolan har friställt lokaler som används för evakuering av Tiunda. 
• Katedralskolan renoveras är delvis evakuerad under renovering 
• Bolandgymnasiets utbildningar (inkl särskola) flyttar till Jälla samt Lundellska 

Minskning i nuvarande lokaler sker etappvis 2016-2017 
 
Vuxenutbildning 

• Inga åtgärder inom denna planering – se nedan om fortsatt utredning. 
 
 
Åtgärder – fortsatt utredning och utblick 
Gymnasieskola 

• Katedralskolans Rektorsvillan utreds gällande framtida användning  
• Utredning av Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon – möjligheter att 

återinföras i ny form 
• Utökning av språkintroduktion (SPRINT) 

 
Vuxenutbildning 

• Översyn utifrån behov i samband med ökat flyktingmottagande sker samordnat med 
kommunens övriga arbete med detta. 

• Vid behov kan den strategiska reserv som skapas vid Bredablick även användas för 
vuxenutbildning 

 
 
 
 
  

 



 

Underlag 
Gymnasieskola 

 
 
 
 
Vuxenutbildning / SFI 
Behovet av vuxenutbildning och Svenska för invandrare har historiskt framför allt förändrats 
utifrån flyktingmottagande. Svenska för invandrare styrs givetvis helt av detta, inom 
grundläggande vuxenutbildning utgör invandrare ca 85procent av underlaget. 
 
 
Fastighet 
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Strategisk försörjning 
av utbildningslokaler
2016 –2020

Bilaga: Tabeller - behov och kapacitet



STRATEGISK FÖRSÖRJNING
AV UTBILDNINGSLOKALER

Förskola
Behov ‐ Kapacitet
Kommunal verksamhet
uppdat. 2016‐02‐39

Område
När‐

modell
Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

Bälinge/Björklinge  Summa 415 413 402 2  13  397 442 431 ‐45  ‐34  394 400 387 ‐6  7  397 432 416 ‐35  ‐19 
Centrala staden  Summa 834 601 700 233  134  834 686 750 148  84  836 746 809 90  27  828 825 853 3  ‐25 
Flogsta / Eriksberg  Summa 766 430 653 336  113  742 474 714 268  28  607 443 644 164  ‐37  696 483 705 213  ‐9 
Liljefors /Gränby  Summa 78 193 82 ‐115  ‐4  75 223 86 ‐148  ‐11  75 199 85 ‐124  ‐10  75 224 88 ‐149  ‐13 
Luthagen / Centrum‐nordväst  Summa 615 508 617 107  ‐2  673 574 694 99  ‐21  650 603 711 47  ‐61  673 665 787 8  ‐114 
Löten / Gamla Uppsala  Summa 558 533 509 25  49  562 589 540 ‐27  22  551 578 555 ‐27  ‐4  551 626 582 ‐75  ‐31 
Börje / Jumkil / Åkerlänna Summa 49 128 40 ‐79  9  61 140 47 ‐79  14  49 128 41 ‐79  8  49 137 47 ‐88  2 
Salabacke/Årsta  Summa 674 546 567 128  107  674 586 632 88  42  645 596 612 49  33  783 648 679 135  104 
Stenhagen  Summa 303 308 281 ‐5  22  303 331 308 ‐28  ‐5  267 296 269 ‐29  ‐2  323 318 298 5  25 
Storvreta / Vattholma / Skyttorp Summa 696 600 616 96  80  708 647 661 61  47  600 562 576 38  24  589 608 623 ‐19  ‐34 
Sunnersta / Ulleråker / Polack Summa 399 343 388 56  11  400 367 413 33  ‐13  377 332 366 45  11  393 352 392 41  1 
Svartbäcken  Summa 414 245 364 169  50  414 277 407 137  7  382 240 351 142  31  346 264 394 82  ‐48 
Sävja / Bergsbrunna  Summa 529 541 507 ‐12  22  525 569 531 ‐44  ‐6  493 543 509 ‐50  ‐16  539 582 537 ‐43  2 
Gunsta /Almunge / Knutby  Summa 269 264 239 5  30  265 284 261 ‐19  4  265 280 253 ‐15  12  268 304 271 ‐36  ‐3 
Valsätra / Gottsunda  Summa 657 610 577 47  80  657 668 627 ‐11  30  657 623 585 34  72  642 686 628 ‐44  14 
Vänge / Järlåsa / Ramsta  Summa 401 417 338 ‐16  63  401 456 370 ‐55  31  323 406 330 ‐83  ‐7  366 441 362 ‐75  4 
Rasbo / Stavby / Tuna Summa 227 193 180 34  47  222 216 203 6  19  209 189 174 20  35  209 210 195 ‐1  14 
Totalsumma 7884 6873 7060 1 011  824  7913 7529 7675 384  238  7380 7164 7257 216  123  7727 7805 7857 ‐78  ‐130 

29 656 615 ‐627 ‐586 ‐533 ‐365 ‐418 ‐168 ‐115 347 641 600 ‐294 ‐253

Källor:
Behovsprognos Förskola

Kapacitet ‐ bedömnd

2014 HT ‐ Nuläge 2015 VT ‐ Nuläge 2015 HT 2016 VT
Kap‐
acitet

Behov Diff Kap‐
acitet

Behov Diff Kap‐
acitet

Behov Diff Kap‐
acitet

Behov Diff

Person/placeringsdata per 2014‐10‐15 samt 2015‐04‐
Grundande på Befolkningsprognos 2015
Servicegrad bedömd per skolområde

Justerad och bedömd 2015/2016 
från A3 beräknad Ytkapacitet
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING
AV UTBILDNINGSLOKALER

Förskola
Behov ‐ Kapacitet
Kommunal verksamhet
uppdat. 2016‐02‐39

Område

Bälinge/Björklinge  Summa
Centrala staden  Summa
Flogsta / Eriksberg  Summa
Liljefors /Gränby  Summa
Luthagen / Centrum‐nordväst  Summa
Löten / Gamla Uppsala  Summa
Börje / Jumkil / Åkerlänna Summa
Salabacke/Årsta  Summa
Stenhagen  Summa
Storvreta / Vattholma / Skyttorp Summa
Sunnersta / Ulleråker / Polack Summa
Svartbäcken  Summa
Sävja / Bergsbrunna  Summa
Gunsta /Almunge / Knutby  Summa
Valsätra / Gottsunda  Summa
Vänge / Järlåsa / Ramsta  Summa
Rasbo / Stavby / Tuna Summa
Totalsumma

Källor:
Behovsprognos Förskola

Kapacitet ‐ bedömnd

Person/placeringsdata per 2014‐10‐15 samt 2015‐04‐
Grundande på Befolkningsprognos 2015
Servicegrad bedömd per skolområde

Justerad och bedömd 2015/2016 
från A3 beräknad Ytkapacitet

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

397 386 375 11  22  397 419 404 ‐22  ‐7  397 373 360 24  37  418 405 388 13  30 
850 769 838 81  12  850 850 883 ‐0  ‐33  904 802 878 102  26  1022 886 925 136  97 
573 435 619 138  ‐46  573 477 681 96  ‐108  573 446 622 127  ‐49  573 488 687 85  ‐114 
75 189 80 ‐114  ‐5  75 213 84 ‐138  ‐9  75 183 78 ‐108  ‐3  75 208 82 ‐133  ‐7 
673 627 738 46  ‐65  673 691 819 ‐18  ‐146  727 623 734 104  ‐7  727 689 816 38  ‐89 
551 582 571 ‐31  ‐20  551 631 597 ‐80  ‐46  551 580 577 ‐29  ‐26  551 628 603 ‐77  ‐52 
49 129 41 ‐80  8  49 138 47 ‐89  2  49 127 41 ‐78  8  49 137 48 ‐88  1 
711 603 621 108  90  711 658 692 53  19  711 638 649 73  62  927 697 722 230  205 
323 294 268 29  55  323 317 297 6  26  323 293 267 30  56  323 315 295 8  28 
589 550 564 39  25  589 596 611 ‐7  ‐22  615 512 524 103  91  615 556 568 59  47 
501 314 351 187  150  501 334 376 167  125  447 311 354 136  93  447 331 382 116  65 
383 231 337 152  46  416 255 381 161  35  416 226 330 190  86  416 250 374 166  42 
539 504 472 35  67  539 542 501 ‐3  38  539 484 454 55  85  539 522 482 17  57 
268 285 258 ‐17  10  268 310 277 ‐42  ‐9  268 302 274 ‐34  ‐6  253 328 294 ‐75  ‐41 
642 610 576 32  66  642 673 621 ‐31  21  642 592 564 50  78  642 656 609 ‐14  33 
348 402 327 ‐54  21  348 437 359 ‐89  ‐11  368 400 326 ‐32  42  368 434 357 ‐66  11 
209 187 174 22  35  209 208 195 1  14  191 184 173 7  18  191 205 194 ‐14  ‐3 
7681 7097 7211 584  470  7714 7748 7823 ‐34  ‐109  7796 7075 7206 721  590  8136 7735 7827 401  309 
‐46 ‐708 ‐646 662 600 33 651 612 ‐618 ‐579 82 ‐674 ‐618 756 700 340 661 621 ‐321 ‐281

2016 HT 2017 VT 2017 HT 2018 VT
Behov DiffKap‐

acitet
Behov Diff Diff Kap‐

acitet
Behov Diff Kap‐

acitet
Kap‐
acitet

Behov

Sida 2 av 3



STRATEGISK FÖRSÖRJNING
AV UTBILDNINGSLOKALER

Förskola
Behov ‐ Kapacitet
Kommunal verksamhet
uppdat. 2016‐02‐39

Område

Bälinge/Björklinge  Summa
Centrala staden  Summa
Flogsta / Eriksberg  Summa
Liljefors /Gränby  Summa
Luthagen / Centrum‐nordväst  Summa
Löten / Gamla Uppsala  Summa
Börje / Jumkil / Åkerlänna Summa
Salabacke/Årsta  Summa
Stenhagen  Summa
Storvreta / Vattholma / Skyttorp Summa
Sunnersta / Ulleråker / Polack Summa
Svartbäcken  Summa
Sävja / Bergsbrunna  Summa
Gunsta /Almunge / Knutby  Summa
Valsätra / Gottsunda  Summa
Vänge / Järlåsa / Ramsta  Summa
Rasbo / Stavby / Tuna Summa
Totalsumma

Källor:
Behovsprognos Förskola

Kapacitet ‐ bedömnd

Person/placeringsdata per 2014‐10‐15 samt 2015‐04‐
Grundande på Befolkningsprognos 2015
Servicegrad bedömd per skolområde

Justerad och bedömd 2015/2016 
från A3 beräknad Ytkapacitet

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

När‐
modell

Spridnings‐
modell

382 382 370 0  12  382 414 399 ‐32  ‐17  382 384 372 ‐2  10  382 417 401 ‐35  ‐19 
1022 841 917 181  105  1094 928 965 166  129  1094 860 939 234  155  1094 949 987 145  107 
573 453 645 120  ‐72  729 496 714 233  15  729 465 696 264  33  729 510 773 219  ‐44 
75 180 76 ‐105  ‐1  156 206 81 ‐50  75  156 176 75 ‐20  81  156 201 79 ‐45  77 
761 645 759 116  2  761 714 846 47  ‐85  761 659 777 102  ‐16  833 730 865 103  ‐32 
551 577 580 ‐26  ‐29  571 625 605 ‐54  ‐34  571 579 587 ‐8  ‐16  571 627 611 ‐56  ‐40 
67 122 39 ‐55  28  67 132 46 ‐65  21  67 122 40 ‐55  27  67 132 47 ‐65  20 
927 671 677 256  250  927 733 754 194  173  927 692 700 235  227  1017 756 780 261  237 
323 287 262 36  61  323 309 289 14  34  323 290 264 33  59  323 311 291 12  32 
615 495 508 120  107  615 538 551 77  64  615 479 490 136  125  615 520 532 95  83 
447 304 362 143  85  448 324 391 124  57  520 321 394 199  126  520 342 425 178  95 
352 221 323 131  29  352 245 366 107  ‐14  352 219 320 133  32  352 243 363 109  ‐11 
539 486 457 53  82  539 524 485 15  54  539 484 455 55  84  539 522 482 17  57 
253 327 298 ‐74  ‐45  253 355 319 ‐102  ‐66  397 363 331 34  66  397 393 355 4  42 
604 574 545 30  59  604 639 592 ‐35  12  604 568 538 36  66  604 633 586 ‐29  18 
368 389 316 ‐21  52  368 423 349 ‐55  19  368 387 316 ‐19  52  368 422 350 ‐54  18 
191 177 169 14  22  191 197 190 ‐6  1  191 177 170 14  21  191 197 191 ‐6  ‐0 
8050 7129 7306 921  744  8380 7801 7942 579  438  8596 7225 7466 1 371  1 130  8758 7904 8117 854  641 
‐86 ‐606 ‐521 520 435 330 671 636 ‐341 ‐306 216 ‐576 ‐476 792 692 162 679 652 ‐517 ‐490

2020 VT2018 HT 2019 VT 2019 HT
Kap‐
acitet

Behov Kap‐
acitet

Behov DiffKap‐
acitet

Behov Diff Kap‐
acitet

Behov DiffDiff
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV
UTBILDNINGSLOKALER

Grundskola
Behov - Kapacitet
Kommunal verksamhet Kapaciteten är beräknad på 25 elever/klass.  Summeringar åtgärdade
Uppdaterad 2016‐01‐12

Koppling Formel Formel Formel Formel Koppling Formel Formel Koppling Formel Formel Koppling Formel Formel Koppling Formel Formel Koppling Formel Formel
HT 2014

Område Grundskola Antal  Korri‐ Antal  Korri‐ Lediga Antal  Korri‐ Lediga Antal  Korri‐ Lediga Antal  Korri‐ Lediga Antal  Korri‐ Lediga
elever klasser små klasser o gerad antal antal elever gerad platser elever gerad platser elever gerad platser elever gerad platser elever gerad platser
F‐9 grupper grupper kapacitet klasser elevplatser F‐9 kapacitet F‐9 F‐9 kapacitet F‐9 F‐9 kapacitet F‐9 F‐9 kapacitet F‐9 F‐9 kapacitet F‐9

1 Börje / Jumkil  Hela området 325 18 1 19 475 1 149 326 475 149 334 275 ‐59 314 275 ‐39 318 400 82 324 400 76
/ Åkerlänna Börje skola 132 7 0 7 150 ‐1 16 134 150 16 135 150 15 123 150 27 112 150 38 110 150 40

Jumkils skola 72 4 0 4 100 0 19 81 100 19 84 0 ‐84 75 0 ‐75 73 125 52 72 125 53
Skuttunge skola 75 4 1 5 125 1 53 72 125 53 77 125 48 82 125 43 91 125 34 91 125 34
Åkerlänna skola 46 3 0 3 100 1 61 39 100 61 38 0 ‐38 34 0 ‐34 42 0 ‐42 51 0 ‐51

2 Storvreta /  Hela området 1 545 64 3 67 1 500 ‐4 ‐61 1 561 1 625 64 1 582 1 625 43 1 644 1 625 ‐19 1 668 1 625 ‐43 1 671 1 775 104
Skyttorp Pluggparadiset 338 13 1 14 250 ‐3 ‐89 339 300 ‐39 340 300 ‐40 348 300 ‐48 352 300 ‐52 356 300 ‐56

Storvretaskolan 423 18 0 18 375 ‐3 ‐58 433 375 ‐58 426 375 ‐51 458 375 ‐83 428 375 ‐53 403 375 ‐28
Storvreta skolkluster 0 0 150 150
Skyttorps skola 85 4 0 4 125 1 44 81 125 44 90 125 35 97 125 28 120 125 5 119 125 6
Vattholmaskolan 9 0 9 250 1 200 200 200 200 200
Malmvågen 0 0 0 0 50 50 50 50 50
Vattholmaskolan 190 9 0 9 250 1 48 202 250 48 197 250 53 199 250 51 185 250 65 176 250 74
Ärentunaskolan 509 20 2 22 500 0 ‐6 506 575 69 529 575 46 542 575 33 583 575 ‐8 617 575 ‐42

3 Bälinge / Hela området 1 173 47 4 51 1 200 1 36 1 164 1 200 36 1 187 1 200 13 1 181 1 200 19 1 168 1 200 32 1 146 1 200 54
Björklinge Bälinge skola 411 17 1 18 400 ‐1 ‐4 404 400 ‐4 389 400 11 387 400 13 375 400 25 363 400 37

Björklinge skola 456 18 1 19 450 0 ‐7 457 450 ‐7 476 450 ‐26 467 450 ‐17 467 450 ‐17 448 450 2
Björkvallsskolan 306 12 2 14 350 2 47 303 350 47 322 350 28 327 350 23 326 350 24 335 350 15

4 Svartbäcken Hela området 1 160 43 5 48 1 000 ‐3 ‐141 1 141 1 000 ‐141 1 146 1 000 ‐146 1 107 1 000 ‐107 1 071 1 000 ‐71 1 015 1 000 ‐15
Domarringens skola 622 25 0 25 575 ‐2 ‐53 628 575 ‐53 612 575 ‐37 603 575 ‐28 571 575 4 530 575 45
Tunabergsskolan 538 18 5 23 425 ‐1 ‐88 513 425 ‐88 534 425 ‐109 504 425 ‐79 500 425 ‐75 485 425 ‐60
Tunabergsskolan (sär) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Salabacke / Hela området 1 112 49 10 59 1 175 ‐2 ‐74 1 249 1 175 ‐74 1 476 1 475 ‐1 1 635 1 675 40 1 821 1 775 ‐46 1 969 2 075 106
Årsta Brantingsskolan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Johannesbäcksskolan  311 14 3 17 400 2 74 326 400 74 358 400 42 393 400 7 440 400 ‐40 485 400 ‐85
Johannesbäcksskolan (sär) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salabacke 0 0 0 300 300
Ångelstaskolan 293 12 2 14 300 0 8 292 300 8 320 300 ‐20 319 300 ‐19 320 300 ‐20 324 300 ‐24
Årstaskolan  508 23 5 28 475 ‐4 ‐156 631 475 ‐156 798 475 ‐323 923 475 ‐448 1 061 275 ‐786 1 160 275 ‐885
Årstaskolan (sär) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsta hög 1 Fyrislund 300 300 500 500 500 500 500 500
Årsta hög 2 Palmblad 0
Lindbacken 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300

6 Liljefors / Hela området 691 28 4 32 750 0 61 689 750 61 655 750 95 615 750 135 608 750 142 648 750 102
Liljeforsskolan  250 12 1 13 275 ‐1 20 255 275 20 265 275 10 269 275 6 268 275 7 272 275 3

Gränby Gränbyskolan 441 16 3 19 475 1 41 434 475 41 390 475 85 346 475 129 340 475 135 376 475 99

7 Löten /  Hela området 945 45 1 46 1 125 0 126 999 1 125 126 1 099 1 175 76 1 169 1 175 6 1 239 1 325 86 1 297 1 325 28
Gamla Uppsala Fredrika Bremerskolan 239 11 1 12 200 ‐3 ‐64 264 200 ‐64 291 250 ‐41 299 250 ‐49 309 400 91 315 400 85

Fredrika Bremerskolan, Liljan 0 2 2 0
Gamla Uppsala skola 238 10 0 10 300 2 55 245 300 55 278 300 22 278 300 22 305 300 ‐5 300 300 0
Bellmanskolan 2 0 2 125 3 125 125 125 125 125 125
von Bahrs skola 22 0 22 500 ‐2 500 500 500 500 500 500
von Bahrs skola 468 24 0 24 625 1 135 490 625 135 530 625 95 592 625 33 625 625 0 682 625 ‐57

8 Gåvsta / Stavby Hela området 649 29 3 32 650 ‐3 0 650 650 0 660 650 ‐10 661 650 ‐11 682 650 ‐32 640 650 10
/ Tuna Stavby skola 123 6 0 6 125 ‐1 3 122 125 3 130 125 ‐5 130 125 ‐5 135 125 ‐10 124 125 1

Tuna skola 108 5 0 5 100 ‐1 ‐6 106 100 ‐6 101 100 ‐1 105 100 ‐5 107 100 ‐7 98 100 2
Gåvsta Skola 418 18 3 21 425 ‐1 3 422 425 3 429 425 ‐4 426 425 ‐1 440 425 ‐15 418 425 7

9 Centrala staden Hela området 1 858 76 5 81 1 750 ‐6 ‐235 1 985 1 750 ‐235 2 042 1 750 ‐292 2 119 1 750 ‐369 2 201 2 050 ‐151 2 292 2 450 158
Kungsängen 0 0 0 0
Kungsängen 2
Almtunaskolan 400 16 400 400 400 400 600 600
Almtuna förskola 100 4 100 100 100 100 0 0
Almtunaskolan 448 20 0 20 500 0 34 466 500 34 524 500 ‐24 571 500 ‐71 631 600 ‐31 709 600 ‐109
Vaksalaskolan 534 20 0 20 500 0 ‐54 554 500 ‐54 544 500 ‐44 539 500 ‐39 541 500 ‐41 541 500 ‐41
Kvarngärdesskolan 481 21 3 24 400 ‐5 ‐135 535 400 ‐135 538 400 ‐138 568 400 ‐168 581 400 ‐181 594 400 ‐194
Kvarngärdet 2 200 200 600 600
Nannaskolan 395 15 2 17 350 ‐1 ‐80 430 350 ‐80 436 350 ‐86 441 350 ‐91 448 350 ‐98 448 350 ‐98

10 Stenhagen Hela området 654 28 9 37 550 ‐6 ‐114 664 575 ‐89 742 575 ‐167 773 575 ‐198 801 825 24 775 825 50
Grundstensskolan 200 8 200 200 200 200 200 200
Stenhagenskolan  250 10 250 250 250 250 250 250
Östra Stenhagenskolan 340 15 6 21 300 ‐3 ‐40 340 300 ‐40 380 300 ‐80 391 300 ‐91 406 300 ‐106 394 300 ‐94
Östra Stenhagenskolan (sär)  0
Västra Stenhagen 314 13 3 16 250 ‐3 ‐74 324 275 ‐49 362 275 ‐87 382 275 ‐107 395 525 130 381 525 144

Justeras varje läsår. 
ORG 2015/2016 S ej klar VT 2015 och KAPACITET HT 2 VERKSAMHET HT 2015 PROGNOS HT 2016 PROGNOS HT 2018 PROGNOS HT 2019

Antal Lediga platser
PROGNOS HT 2017
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV
UTBILDNINGSLOKALER

Grundskola
Behov - Kapacitet
Kommunal verksamhet Kapaciteten är beräknad på 25 elever/klass.  Summeringar åtgärdade
Uppdaterad 2016‐01‐12

Koppling Formel Formel Formel Formel Koppling Formel Formel Koppling Formel Formel Koppling Formel Formel Koppling Formel Formel Koppling Formel Formel
HT 2014

Område Grundskola Antal  Korri‐ Antal  Korri‐ Lediga Antal  Korri‐ Lediga Antal  Korri‐ Lediga Antal  Korri‐ Lediga Antal  Korri‐ Lediga
elever klasser små klasser o gerad antal antal elever gerad platser elever gerad platser elever gerad platser elever gerad platser elever gerad platser
F‐9 grupper grupper kapacitet klasser elevplatser F‐9 kapacitet F‐9 F‐9 kapacitet F‐9 F‐9 kapacitet F‐9 F‐9 kapacitet F‐9 F‐9 kapacitet F‐9

Justeras varje läsår. 
ORG 2015/2016 S ej klar VT 2015 och KAPACITET HT 2 VERKSAMHET HT 2015 PROGNOS HT 2016 PROGNOS HT 2018 PROGNOS HT 2019

Antal Lediga platser
PROGNOS HT 2017

11 Flogsta /  Hela området 1 473 58 6 64 1 550 4 54 1 496 1 550 54 1 562 1 550 ‐12 1 605 1 550 ‐55 1 635 1 550 ‐85 1 662 1 750 88
Eriksberg / Flogstaskolan 177 8 1 9 125 ‐3 ‐52 177 125 ‐52 192 125 ‐67 191 125 ‐66 188 125 ‐63 186 325 139
Rosendal / Bergaskolan  283 10 1 11 225 ‐1 ‐54 279 225 ‐54 285 225 ‐60 282 225 ‐57 276 225 ‐51 268 225 ‐43
Polack Bergaskolan (sär) 0

Malmaskolan 379 15 0 15 350 ‐1 ‐30 380 350 ‐30 400 350 ‐50 392 350 ‐42 391 350 ‐41 392 350 ‐42
Hågadalssskolan 382 16 0 16 500 4 97 403 525 122 415 525 110 424 525 101 442 525 83 469 525 56
Eriksbergsskolan  252 9 4 13 350 5 93 257 325 68 270 325 55 316 325 9 338 325 ‐13 347 325 ‐22
Eriksbergsskolan (sär) 0
Rosendal 0 0

12 Vänge /  Hela området 671 35 2 37 700 ‐7 4 696 700 4 730 700 ‐30 731 700 ‐31 751 750 ‐1 763 750 ‐13
Järlåsa / Vänge skola 302 16 0 16 350 ‐2 38 312 350 38 316 350 34 309 350 41 303 350 47 300 350 50
Ramsta Järlåsa skola 104 7 0 7 125 ‐2 19 106 125 19 103 125 22 103 125 22 115 125 10 122 125 3

Ramsta skola 265 12 2 14 225 ‐3 ‐53 278 225 ‐53 311 225 ‐86 319 225 ‐94 333 275 ‐58 341 275 ‐66

Luthagen /  Hela området 1 205 49 4 53 1 175 ‐2 ‐132 1 307 1 175 ‐132 1 521 1 175 ‐346 1 651 1 175 ‐476 1 766 1 725 ‐41 1 817 1 725 ‐92
Centrum‐nordväst Eriksskolan 297 13 0 13 300 ‐1 ‐36 336 300 ‐36 359 300 ‐59 406 300 ‐106 410 300 ‐110 420 300 ‐120

Sverkerskolan 374 16 0 16 325 ‐3 ‐64 389 325 ‐64 401 325 ‐76 424 325 ‐99 432 325 ‐107 453 325 ‐128
Tiundaskolan/Fyris 650 26 650 550 550 550 550 900 900
Hildur Ottelin 0 0 0 100 100 100 100 0 0
Tiundaskolan 534 20 4 24 550 2 ‐32 582 550 ‐32 761 550 ‐211 821 550 ‐271 924 800 ‐124 944 800 ‐144
Fyris grund 300 300 300 300

14 Sävja /  Hela området 1 103 47 1 48 1 175 0 99 1 076 1 175 99 1 186 1 550 364 1 247 1 550 303 1 236 1 600 364 1 225 1 600 375
Bergsbrunna Danmarks skola 140 6 0 6 200 2 44 156 200 44 178 200 22 198 200 2 202 200 ‐2 202 200 ‐2

Nåntunaskolan 172 6 0 6 175 1 1 174 175 1 176 175 ‐1 175 175 0 173 175 2 170 175 5
Uppsävjaskolan 410 16 0 16 0 ‐16 ‐387 387 0 ‐387 399 375 ‐24 400 375 ‐25 376 375 ‐1 354 375 21
Sävjaskolan 625 25 625 625 625 625 625 625
Stordammen 200 8 200 200 200 200 250 250
Nya Stordammen F‐9 381 19 1 20 800 13 441 359 800 441 433 800 367 474 800 326 485 850 365 499 850 351

15 Gunsta / Almunge Hela området 645 33 2 35 850 1 197 653 850 197 678 850 172 698 850 152 719 850 131 737 1 375 638
/ Knutby Funbo skola 137 7 0 7 150 ‐1 12 138 150 12 138 150 12 144 150 6 159 150 ‐9 171 150 ‐21

Gunsta 0 0 0 525 525
Länna skola 29 3 0 3 75 0 42 33 75 42 37 75 38 35 75 40 35 75 40 39 75 36
Knutby skola 130 7 0 7 175 0 52 123 175 52 125 175 50 123 175 52 119 175 56 119 175 56
Almunge skola 349 16 2 18 450 2 91 359 450 91 378 450 72 396 450 54 406 450 44 408 450 42

16 Valsätra /  Hela området 1 525 67 9 76 1 575 ‐4 ‐66 1 641 1 725 84 1 660 1 825 165 1 669 1 825 156 1 686 1 725 39 1 696 1 725 29
Gottsunda V 2, Eksätravägen 50 2 50 50 50 50 50 50

V 3, Stenhammarskolan 250 10 250 250 250 250 200 200
Växthuset 265 10 0 10 300 2 48 252 300 48 236 300 64 234 300 66 248 250 2 248 250 2
Treklangen F‐5 186 10 2 12 175 ‐3 ‐46 221 250 225 250 223 250 230 250 230 250
Gottsundaskolan 6‐9 342 13 6 19 475 6 144 331 400 352 400 352 400 347 400 354 400
Gottsundaskolan 528 23 8 31 650 3 98 552 650 98 577 650 73 575 650 75 577 650 73 584 650 66
Valsätraskolan 650 26 650 650 650 650 600 600
Bäcklösaskolan  0 0 0 150 250 250 250 250
Valsätra/Bäcklösa 732 34 1 35 625 ‐9 ‐212 837 775 ‐62 847 875 28 860 875 15 861 825 ‐36 864 825 ‐39
Östra Bäcklösa 0 0 0 0 0

17 Sunnersta /  Hela området 659 26 3 29 575 ‐3 ‐110 685 575 ‐110 689 750 61 680 750 70 675 750 75 627 750 123
Ulleråker  Polacksbacken 175 175 175 175 175 175 175 175

Ekuddens skola 98 4 0 4 100 0 ‐5 105 100 ‐5 103 100 ‐3 109 100 ‐9 109 100 ‐9 100 100 0
Sunnerstaskolan 561 22 3 25 475 ‐3 ‐105 580 475 ‐105 586 475 ‐111 571 475 ‐96 566 475 ‐91 527 475 ‐52

Summa 17 393 742 72 814 17 775 ‐33 ‐207 17 982 18 075 93 18 949 18 875 ‐74 19 499 19 075 ‐424 20 045 20 550 505 20 304 22 125 1 821
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
www.uppsala.se

Handläggare Datum
Lokalberedningsgrupp Utbildningslokaler 2016-03-18

STRATEGISK FÖRSÖRJNING 
av utbildningslokaler 

Informationsinsatser och dialog 
I denna bilaga redovisas offentliga möten som hållits samt de skriftliga synpunkter som inkommit 
utifrån förslaget till strategisk försörjning av utbildningslokaler. 

Inledning 
Information om förslaget till strategisk försörjning av utbildningslokaler har spridits genom ett 
flertal kanaler. På övergripande nivå har förslaget presenterats på uppsala.se, på kommunens 
facebook, genom press och via andra kommunala webbkanaler, tex verksamhetswebbar. Vid 
direkt berörda enheter har i särskilt information spridits via webbsida och/eller direkta 
informationsbrev. Detaljredovisning av dessa informationsinsatser sker inte. 

Inkomna synpunkter, frågor och förslag 
De skrivelser som inkommit till kommunen, främst till utbildningsnämnden och 
utbildningsförvaltningen, har registrerats och detta har bekräftats till den som skickat skrivelsen. 
På direkta faktafrågor har svar skickats.  

I underbilaga A redovisas finns sammanställning och samtliga inkomna skrivelser samt svar. 
Totalt har 47 synpunkter registrerats per 2016-03-18. Sammanställningen kompletteras fram till 
beslut och hålls tillgänglig vid nämndens möte 

Informationsmöten – publika 
Åkerlänna skola – föräldramöte 2016-03-03 Anteckningar i underbilaga B 
Åkerlänna – bygdemöte 2016-03-03 Anteckningar i underbilaga C 
Valsätra förskola – föräldramöte 
Gudruns förskola – föräldramöte 
Boländernas förskola – föräldramöte 
Uppsävja förskola – föräldramöte 
Informationspunkter finns inplanerade på ytterligare föräldramöten/föräldraråd. 
Utöver detta har möten hållits med berörd personal. 

Följdutredningar 
Utifrån de möten som genomförts och de skrivelser som inkommit har särskilda följdutredningar 
gjorts för att fastställa samt belysa faktauppgifter kopplade till förslag och idéer. 

Åkerlänna skola 
Alternativ lösning genom evakuering av Jumkil till Åkerlänna. Underbilaga D 

Underbilagor: 
A Sammanställning inkomna skrivelser 
B Anteckningar Åkerlänna föräldramöte 
C Anteckningar Åkerlänna bygdemöte 
D Följdutredning faktauppgifter samt alternativ lösning Åkerlänna

Ärendebilaga 2 - rev 



STRATEGISK FÖRSÖRJNING 
AV UTBILDINGSLOKALER

Reg t.o.m 2016-03-17

Nr Verksamhet Enhet Synpunkt / Fråga
Kommentar handläggare

Åtgärd Av
FSK 1 Förskola Axelina Bevarar förskolan Besvarat - bevaras efter flytt KS

FSK 2 Förskola Lillvreten
Flytt av bästa verksamheten till sämsta + följdförslag 
om nya bussar

FSK 3 Förskola Väpnaren Positivt med verksamheten att ta med
FSK 4 Förskola Boländerna buss Flytta inte - köp in en ny buss istället
FSK 5 Förskola Rackarberget Vad händer med barnen och personal Endast evakuering

FSK 6 Förskola Hemming Ledsen över stängning
FSK 7 Förskola Ulleråker Positivt att ta med till ny förskola
FSK 8 Förskola Kim (mfl) Frågor om tidsättning och alterntiv i området Besvarat Besvarat fakta KS
FSK 9 Förskola Salabacke (mfl) Frågor om stängning/evakuering av flera samtidigt
FSK 10 Förskola Lillvreten Frågor om genomförandet Besvarat - tyvärr finns ej de det Besvarat fakta KS
FSK 11 Förskola Valsätra Ej inbjudna till föräldramöte Besvarat

FSK 12 Förskola Axelina Bevara personalgruppen som helhet
GR 1 2 Grundskola Gamla Uppsala Frågor om kostnader för hyra Besvarat Besvarat fakta KS
GR 3 Grundskola Uppsävja Synpunkt på minskad kapacitet Besvarat Besvarat fakta KS
GR 4 Grundskola Gamla Uppsala Frågor om hyra, matsedel och trafik Besvarat Besvarat fakta KS
GR 5 Grundskola Åkerlänna Bevara skolan eller fyll med evakuering Jumkil Besvarat Följdutreds LBG
GR 6 Grundskola Åkerlänna Bevara skolan eller fyll med evakuering Jumkil Besvarat Besvarat fakta KS
GR 7 Grundskola Almtuna Frågor om evakuering och storlek Besvarat Besvarat fakta LR
GR 8 Grundskola Åkerlänna Bevara skolan.  Lägg stödgrupper där för att fylla på 

med elever
Följdutreds LBG

GR 9 Grundskola Åkerlänna Bevara skolan +  frågor om skolval Besvarat om skolval Följdutreds LBG
GR 10 Grundskola Åkerlänna Bevara skolan +  Alternativ evakuering Jumkil Följdutreds LBG
GR 11 Grundskola Åkerlänna Bevara landsbygd + Kort varsel

Stategisk försörjning av utbildningslokaler - inkomna skrivelser
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING 
AV UTBILDINGSLOKALER

Nr Verksamhet Enhet Synpunkt / Fråga
Kommentar handläggare

Åtgärd Av
GR 12 Grundskola Åkerlänna Viktig för landsbygden + Alternativ evakuering Jumkil Följdutreds LBG

GR 13 Grundskola Åkerlänna Utgående: Återkoppling tidsplan mm till Åkerlänna 
bygd

GR 14 Grundskola Åkerlänna För eget arbete med förslag - frågor om Jumkils 
planerade evakuering

Besvarat men begärda detaljer Besvarat fakta KS

GR 15 Grundskola Åkerlänna Åkerlänna - har kommunen verkligen gjort vad de kan 
för att fylla skolan

GR 16 Grundskola Åkerlänna Oro över eleverna - bättre lösning med Jumkil
GR 17 Grundskola Fredrika Bremer Bra med utbyggnad men tänk på utemiljön
GR 18 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 

från 2017
Besvarat -  Följdsynpunkt Besvarat fakta KS

GR 19 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 
från 2017

Besvarat Besvarat fakta KS

GR 20 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 
från 2017

Besvarat Besvarat fakta KS

GR 21 Grundskola Åkerlänna Begäran om möte - förslag bevarande Åkerlänna Besvarat att skicka synpunkter
GR 22 Grundskola Åkerlänna Lansbygdspartiet oberoende - motsätter sig
GR 23 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 

från 2017
Besvarat Besvarat fakta KS

GR 24 Grundskola Bälinge Fråga om Bälinge renovering
GR 25 Grundskola Gamla Uppsala Fråga om Trafikverket erbjudit sig att bygga ny skola Besvarat Besvarat fakta KS

GR 26 Grundskola Åkerlänna Kör över berörda.  Bevara genom evakuering av 
Jumkil till Åkerlänna

GR 27 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 
från 2017

GR 28 Grundskola Åkerlänna Politker C + S - om återremiss
GR 29 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 

från 2017
GR 30 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 

från 2017
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STRATEGISK FÖRSÖRJNING 
AV UTBILDINGSLOKALER

Nr Verksamhet Enhet Synpunkt / Fråga
Kommentar handläggare

Åtgärd Av
GR 31 Grundskola Gamla Uppsala Fråga om hyran drabbar skolan Besvarat fakta viaKS
GR 32 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 

från 2017
GR 33 Grundskola Almtuna Inför evakuering 2018 - upphäv beslut om enbart F-5 

från 2017
GR 34 Grundskola Åkerlänna Förtydligande förslaget: Bevara skolan eller fyll med 

evakuering Jumkil
GY 1 Gymnasiet Stänga gymnasier när stora kullar kommer

GY 2 Gymnasiet
Bevara praktiska utbildningarna vid Boland för 
nyanlända elever.
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Från:    Jonsson Inger
Skickat:    den 25 februari 2016 19:13
Till:   Westerling Johan
Ämne:    VB: En ignorerad vinnare

Tacksam om du registrerar denna synpunkt i Dokä!

INGER JONSSON
Chef kommunal förskola
Postadress:Uppsala kommun,
Utbildningsförvaltningen,
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 52 14
Epost: inger.jonsson@uppsala.se

Från: Tomas Lundberg [mailto:tomaslun@gmail.com] 
Skickat: den 23 februari 2016 16:40
Till: Jonsson Inger; Andersson Caroline; Eskilsson Linda; Manell Anna
Ämne: En ignorerad vinnare

Hej,

Vår dotter är fyra år och går på Axelina förskola i Årsta. Hon är en känslig själ och det har tagit lång
tid för henne att trivas med både lärare och kompisar. Nu trivs hon väldigt bra och vi är mer än nöjda
med förskolan. Axelina är så mycket mer än bara förvaring och barnpassning. Man har vid flera
tillfällen utmärkt sig som modern och framgångsrik förskola. Nu är den hotad.

Uppsala Kommun har förklarat att man tänker stänga Axelina och låta föräldrar söka andra förskolor.
Vi föräldrar förstår ingenting. Vi förstår att man kanske inte kan fortsätta verksamheten i de
"tillfälliga" modulhusen som används så flitigt i Uppsala. Vad vi inte förstår är att man inte försöker
driva Axelinas verksamhet vidare i en annan förskola. Det byggs flera nya förskolor i området. Man
skulle kunna låta den här unika gruppen pedagoger och barn fortsätta verksamheten i en ny skola.
Istället väljer man att lägga ner. 

Det är som att skjuta den vinnande hästen för att man inte orkar ordna ny stallplats. Det är som att
man inte alls har förstått vad Axelina har lyckats med. Vi som föräldrar förstår, för vi ser det i våra
barn, och tror man ändå att det bara är en förskola i mängden så finns det motbevis i form av
Barnrättspriset 2015.

Barn har rätt till en bra förskola. I vår dotters fall blir det en tragedi. Ett meningslöst uppbrott från
kompisar och lärare som hon efter lång tid har lärt känna och tycka om. Det kommer att bli många
morgnar med ont i magen, gråt och förtvivlan. Det blir en lång otrygg tid för vår dotter. Det är så här
Uppsala Kommun sätter fokus på framtidens medborgare. Vår dotter blir en bricka som skyfflas runt.
Jag blir sällan arg men det här gör mig riktigt förbannad. 

Det är bråttom också. Både föräldrar och lärare känner av hotet. Lärare kommer att börja söka sig till
andra förskolor. Föräldrar kommer att märka hur personal försvinner, förstå att Axelina håller på att
falla sönder.

Ta ert ansvar och lös uppgiften. Låt personal och föräldrar få veta att det finns en plan som ser bättre
ut än totalt sönderfall och idioti.

Med vänlig hälsning,
Tomas Lundberg

mailto:inger.jonsson@uppsala.se
mailto:tomaslun@gmail.com


20160308 doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1352206&VIEW=WORKPORT

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1352206&VIEW=WORKPORT 2/2

Stavby
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Från:                                Jonsson Inger
Skickat:                           den 25 februari 2016 19:14
Till:                                  Westerling Johan
Ämne:                             VB: En ignorerad vinnare
 
Här är svaret från mig till Dokä. Caroline kommer också att skriva ett svar.
 
INGER JONSSON
Chef kommunal förskola
Postadress:Uppsala kommun,
Utbildningsförvaltningen,
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 52 14
Epost: inger.jonsson@uppsala.se
 

 
Från: Jonsson Inger 
Skickat: den 25 februari 2016 19:10
Till: 'Tomas Lundberg'
Kopia: Andersson Caroline; Eskilsson Linda; Manell Anna
Ämne: SV: En ignorerad vinnare
 
Hej, Tomas!
Som du själv skriver så är det så att verksamheten inte kan fortsätta i de tillfälliga modulerna hur länge som
helst. Avsikten är att gå ur paviljongerna och flytta verksamheten på Axelina till andra lokaler i närområdet.
Det handlar alltså inte om en ignorerad vinnare utan helt enkelt om nuvarande lokalers beskaffenhet. Jag är
liksom du glad över den fina verksamheten som Axelina bedriver.
Vilket år Axelina kommer att behöva lämna nuvarande lokaler är ännu inte fastställt. Hur förslaget kommer
att se ut kommer att presenteras den 1 mars som en del i förslaget till strategisk lokalplan för
utbildningslokaler.
I samband med det kommer alla föräldrar och medarbetare i de kommunala förskolorna att få
kontaktuppgifter dit alla är välkomna att lämna synpunkter.
Utbildningsnämnden fastställer sedan planen den 30 mars.
 
 
INGER JONSSON
Chef kommunal förskola
Postadress:Uppsala kommun,
Utbildningsförvaltningen,
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 52 14
Epost: inger.jonsson@uppsala.se
 

 
Från: Tomas Lundberg [mailto:tomaslun@gmail.com] 
Skickat: den 23 februari 2016 16:40
Till: Jonsson Inger; Andersson Caroline; Eskilsson Linda; Manell Anna
Ämne: En ignorerad vinnare
 
Hej,
 
Vår dotter är fyra år och går på Axelina förskola i Årsta. Hon är en känslig själ och det har tagit lång
tid för henne att trivas med både lärare och kompisar. Nu trivs hon väldigt bra och vi är mer än nöjda
med förskolan. Axelina är så mycket mer än bara förvaring och barnpassning. Man har vid flera
tillfällen utmärkt sig som modern och framgångsrik förskola. Nu är den hotad.
 
Uppsala Kommun har förklarat att man tänker stänga Axelina och låta föräldrar söka andra förskolor.

mailto:inger.jonsson@uppsala.se
mailto:inger.jonsson@uppsala.se
mailto:tomaslun@gmail.com
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Vi föräldrar förstår ingenting. Vi förstår att man kanske inte kan fortsätta verksamheten i de
"tillfälliga" modulhusen som används så flitigt i Uppsala. Vad vi inte förstår är att man inte försöker
driva Axelinas verksamhet vidare i en annan förskola. Det byggs flera nya förskolor i området. Man
skulle kunna låta den här unika gruppen pedagoger och barn fortsätta verksamheten i en ny skola.
Istället väljer man att lägga ner. 
 
Det är som att skjuta den vinnande hästen för att man inte orkar ordna ny stallplats. Det är som att
man inte alls har förstått vad Axelina har lyckats med. Vi som föräldrar förstår, för vi ser det i våra
barn, och tror man ändå att det bara är en förskola i mängden så finns det motbevis i form av
Barnrättspriset 2015.
 
Barn har rätt till en bra förskola. I vår dotters fall blir det en tragedi. Ett meningslöst uppbrott från
kompisar och lärare som hon efter lång tid har lärt känna och tycka om. Det kommer att bli många
morgnar med ont i magen, gråt och förtvivlan. Det blir en lång otrygg tid för vår dotter. Det är så här
Uppsala Kommun sätter fokus på framtidens medborgare. Vår dotter blir en bricka som skyfflas runt.
Jag blir sällan arg men det här gör mig riktigt förbannad. 
 
Det är bråttom också. Både föräldrar och lärare känner av hotet. Lärare kommer att börja söka sig till
andra förskolor. Föräldrar kommer att märka hur personal försvinner, förstå att Axelina håller på att
falla sönder.
 
Ta ert ansvar och lös uppgiften. Låt personal och föräldrar få veta att det finns en plan som ser bättre
ut än totalt sönderfall och idioti.
 
Med vänlig hälsning,
Tomas Lundberg
Stavby
 



Meddelande (8)
Hej!

Är det verkligen vettigt att lägga ner, eller flytta som ni kallar det, den 
förskola som fått bäst betyg i Storvreta? Till lokaler där förskolan med sämst 
betyg de senaste åren ligger?

Sida 1



1

Stjerndorff Kristian

Från: Michel Wende <michel.wende@me.com>
Skickat: den 10 mars 2016 21:06
Till: Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne: Re: Lillvretens förskola flyttas till Lyckebo

Kategorier: Orange kategori

Ett annat förslag är att skaffa dagisbussar som det finns inne i uppsala, den bästa förskolan vi haft. Barnen får vara i 
naturen och lär sig samtidigt mycket om naturen. Bussen vi hade utgick från gudruns förskola inne i Uppsala. 
 
Mvh Michel 
 
 
> 1 mars 2016 kl. 15:26 skrev Utbildningsnämnden (UBN) <utbildningsnamnden@uppsala.se>: 
>  
> Hej! 
>  
> Vi har tagit emot och registrerat din synpunkt som kommer att sammanställas och presenteras för nämnden innan 
beslut i ärendet tas. 
>  
> Med vänlig hälsning 
>  
> Lotta Engström 
> Registrator 
> __________________________________________________________ 
> Utbildningsförvaltningen 
> Uppsala kommun, Staben för kansli ‐ enheten för arkiv och registratur  
> Stationsgatan 12, 753 75  Uppsala Telefon 018‐727 08 21 
>  
>  
> ‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
> Från: Michel Wende [mailto:michel.wende@me.com] 
> Skickat: den 1 mars 2016 14:49 
> Till: Utbildningsförvaltningen (UBF) 
> Ämne: Lillvretens förskola flyttas till Lyckebo 
>  
> Hej! 
>  
> Är det verkligen vettigt att lägga ner, eller flytta som ni kallar det, den förskola som fått bäst betyg i Storvreta? Till 
lokaler där förskolan med sämst betyg de senaste åren ligger? 
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Från:                                           Tom Kjellén <tomk@bmsystem.se>
Skickat:                                      den 1 mars 2016 14:52
Till:                                              Utbildningsförvaltningen (UBF)
Kopia:                                        annelie.hesselback@uppsala.se; Gräll Birgitta
Ämne:                                        Ang. Väpnarens förskola
 
Uppföljningsflagga:             Följ upp
Flagga:                                       Slutfört
 
Hej!
 
Jag såg informationen ang. avveckling av Väpnarens förskola som är planerad att påbörjas under 2018.
 
Egentligen borde det inte bekymra mig som vårdnadshavare nämnvärt eftersom vårt yngsta barn precis
påbörjat sin sista termin på Väpnaren och därmed hinner sluta innan avvecklingen påbörjas. Jag förstår att
detta säkert är något som behöver göras, men jag vill ändå framföra att jag tycker det är ett tråkigt besked.
 
Våra två barn (födda ‐08 resp. ‐10) har och har haft det ypperligt bra på Väpnaren. Det är en mycket väl
fungerande verksamhet. Personalen är fantastisk och vi upplever att de allra flesta gör absolut vad man kan
med tillgängliga resurser och vi beundrar detta, det märks att även ledningen "trollar med knäna" för att få till
bra lösningar.
Faktum är att av alla fakturor man betalar varje månad så är det i princip bara förskoleavgiften man betalar
med glädje, jag tycker t o m att den är lite i lägsta laget sett till vad man får; barnpassning, pedagogik,
kamrater och roliga aktiviteter, bra mat mm för en i sammanhanget väldigt liten peng.
 
Men detta med kostnader och vilka resurser förskolan tilldelas är egentligen en helt annan diskussion, det är
jag medveten om! Men angående barngruppernas storlek så har vi aldrig uppfattat detta som ett bekymmer
ur våra barns synpunkt, däremot bör man nog se till så att maskineriet (dvs personalen) pallar med detta i
längden.
 
Exempel på positiva tankar om Väpnaren förutom det jag nämnt ovan:

         IKT‐satsningen och Förskoleappen upplever vi som mycket bra, hoppas ni fortsätter med detta!
         Stor och bra gård för barnen att leka på.
         Kreativa och bra pedagoger, t ex Mattias på Myrstacken imponerar ständigt på oss.
         Bra återkoppling och bra utvecklingssamtal
         Trevligt och glatt bemötande
         Bra och tydlig information

 
Om inte Väpnaren och dess personal blir kvar i nuvarande form så hoppas jag att ni lyckas snappa upp allt
detta och flyttar med det till de nya verksamheterna!
 
Tack för ordet 
 
Mvh Tom Kjellén
Pappa till Axel och Johan (numera på Domarringens skola)



Meddelande (9)
Hej,
Vi har vår dotter på bussen och när valet kom att skola in yngsta valde vi så 
klart samma med den utgångspunkt att även hon skulle få gå på bussen när tiden 
är inne. Vi hade kunnat välja en annan förskola men anser att bussen är ett utav
de positiva egenskaper som Boländernas förskola har att erbjuda. Om det är ett 
så stort behov så är det bättre lösning att köpa en till buss och hitta personal
till den. Jag är egoistisk men vill att båda mina döttrar ska få njuta av 
bussen! 
Mvh Sofie Eriksson förälder till Elvira och Annie Erickson. 0702-713147

Skickat från min iPhone

Sida 1
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Från:                                Johanna Ljunggren <johljunggren@gmail.com>
Skickat:                           den 2 mars 2016 09:54
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                             fråga angånde rivning och evakuering av rackarbergets förskola Ht 2018
 
Uppföljningsflagga:       Följ upp
Flagga:                            Har meddelandeflagga
 
Hej!
Fick precis besked om uppsala kommuns planer kring strategisk lokalförsörjning. Jag undrar vad som
kommer att hända med de barn som går på Rackarbergets förskola. Kommer de att kunna gå kvar tom
hösten 2018? Kommer personalen att få vara kvar? Finns det någon plan kring var de barn som går på
Rackarberget kommer att erbjudas plats efter avvecklingen? Ska varje förälder söka plats själv eller
kommer kommunen ordna platser på andra förskolor?
 
Mitt barn kommer att sluta vt 2018, men jag frågar endå då jag vet att många föräldrar som har 12
åringar på förskolan undrar. 
 
mvh Johanna Ljunggren, uppsala



Meddelande (10)
Hej!

Jag har ett (i höst två) barn som går på Hemmings förskola. Jag blev ledsen när 
jag igår tog del av nyheten att man beslutat att stänga ner Hemmings. Jag undrar
varför man ändrat sig från att renovera förskolan som var det förra förslaget? 

Hälsningar
Stina Nilsson 

Sida 1



Meddelande (11)
Hej,

Vi har haft båda våra barn på Ulleråkers förskola, med vår son kvar till VT2017,
och vi har varit fantastiskt nöjda med denna förskola och tycker därför att det 
är mycket synd att den är nedläggningshotad. Låt mig precisera vad vi tycker 
utmärker Ulleråkers förskola:

1) Fantastisk personal.

2) Fin utegård med mycket plats och mycket skog och naturtomt. Detta gör att 
barnen naturligt kan vara (och är) ute mycket. Det är som att ha barnen på ett 
ur-och-skur-light dagis utan att det behöver bli extremt för de är inomhus 
också.

3) Läget i norra delen av Ulleråker. 

a) Detta är ett utmärkt läge för personal och studenter på Uppsala universitet 
som arbetar/studerar på Ångström och Polacksbacken, vilket motsvarar stora delar
av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (fysik, kemi, matematik, 
teknikvetenskap, informationsteknologi). Då Polacksbackens förskola har nyligen 
lagts ned, så är Ulleråker den enda förskolan nära Ångström för tillfället. 
Förskolor nedanför åsen, som tex Sten Stures förskola, är väldigt opraktiska och
rent av farliga på vintern, då vägen ned för åsen är både brant och väldigt isig
på vintern och många cyklar till och från Ångström året runt.

b) Ulleråkers förskola är också bra för familjer i Malma Backe och i angränsande
delar av Norby och Valsätra. Faktiskt finns det ingen annan kommunal förskola än
Ulleråkers förskola på nära avstånd för familjer i dessa områden. De privata 
förskolorna som finns har antingen speciella inriktningar, är små eller har 
varit nedlagda i omgångar. Dessutom är läget för Ulleråkers förskola perfekt för
familjer med föräldrar som pendlar, med bil eller med cykel till och från 
tågstationen, från områden söder om Ulleråker (Norby, Valsätra, Sunnersta, 
Gottsunda) eftersom den ligger nära huvudstråk för både bil och cykeltrafik.

Om nu Ulleråkers förskola behöver läggas ned pga för stora renoveringsbehov och 
ersättas av en annan förskola i Ulleråker, så tycker vi att alla dessa punkter 
måste beaktas och då speciellt:

A) Lägg åtminstone en förskola i norra Ulleråker nära 
Vårdsätravägen/Kungsängsleden så den fungerar för familjer som jobbar på 
Ångström och/eller bor i Malma Backe, Norby, Valsätra eller längre bort och som 
pendlar. Även om Ulleråker kommer växa så behöver omkringliggande, redan 
existerande, områden också tillgång till förskolor på nära avstånd från hemmet 
och/eller arbetsplatsen.

B) Planera bra utemiljö med stor naturtomt på den nya förskolan (gäller i och 
för sig alla förskolor!).

C) Behåll personalen och låt dem börja tillsammans på en ny förskola om de vill.

Vänliga hälsningar,
Annica och David Black-Schaffer

Annica Black-Schaffer
Associate Professor (universitetslektor, docent) Department of Physics and 
Astronomy Uppsala University

David Black-Schaffer

Sida 1



Meddelande (11)
Associate Professor (universitetslektor, docent) Department of Information 
Technology Uppsala University

Sida 2



20160308 doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1355473&VIEW=WORKPORT

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1355473&VIEW=WORKPORT 1/2

Från:                                Stjerndorff Kristian
Skickat:                           den 4 mars 2016 12:30
Till:                                  'Simon Pahnke'
Ämne:                             SV: Planering Kims förskola
 
Hej
 
Beklagar att du inte fått svar på två olika ställen – jag ska se till att de får bättre underlag.
 

1.)    Tidpunkten avser när det är planerat att vara klart. 
Samtidigt vill jag vara tydlig med att det i just det området är tre förskolor som ska renoveras
(Luthagen, Kim och Karlavagnen). Utifrån att alla tre har behov av detta kan det bli justering i
ordningen och i tidsättningen. Det är alltså inte skrivet i sten innan dess att detaljplanering sker.  Men
förutom själva avståndet till förskolan, eller dess evakuering, så är grunden alltid att verksamheten
hålls ihop under dessa förändringar – för barn och personals bästa.

2.)    Den tidsplanering som finns är att varje renovering, och evakuering, är under 1 års tid. Om det skulle
bli alternativet ”ersättas” istället för renovering så sker kan det innebära att förskolan inte renoveras
alls utan ersätts med en ny och då blir det givetvis ingen evakuering utan en flytt.
Som det står i planen så pågår, och fortsätter, arbetet med att planera exakt var/hur evakueringarna
ska ske. Vi har några alternativ men idag kan vi tyvärr inte ge exakta besked. Generellt gäller att vi
försöker evakuera till andra tomma lokaler eller befintliga förskolor om det går att tomställa hela
avdelningar där. I detta område kan det tex handla om Hällby förskola, Väpnarens förskola eller i
Kim’s/Karlavagnens fall att vi minskar intagningen där och på Luthagen så att båda ryms i Luthagens
lokaler.

 
Beklagar att jag inte kan ge exaktare svar men hoppas att det ger dig lite hjälp i ditt val av förskola. Oavsett
ditt val så är det viktigt att veta att det, som sagt, i grunden enbart är lokalen som förändras – dvs ert avstånd
för att hämta/lämna. Verksamheten hålls ihop för att ge barnen en fortsatt trygg miljö. I det avseendet är vår
erfarenhet att oron är större hos föräldrar än hur barnen faktiskt påverkas – dom anpassar sig och brukar
faktiskt uppskatta bytet av fysisk miljö med nya spännande saker att upptäcka.
 
 
Vänligen
 
KRISTIAN STJERNDORFF
Projektledare Strategisk lokalförsörjning

Postadress: Uppsala kommun,
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 44 89
Epost: kristian.stjerndorff@uppsala.se
 
Från: Simon Pahnke [mailto:pahnke@mail.com] 
Skickat: den 4 mars 2016 10:19
Till: Stjerndorff Kristian
Ämne: Planering Kims förskola
 

Hej Kristian,
vi är nyinflyttade till Luthagen och ska söka förskoleplats i dagarna och har försökt få klarhet i hur planerna
för förskolorna i området ser ut. Antagningsenheten kunde inte svara på vad som menas med den
tidsplanering som anges planen för "strategisk försörjning av utbildningslokaler 20162020" som ska beslutas
om i utbildningsnämdnen 30/3. Kommunupplysningen har sedan hänvisat till dig så jag hoppas du kan hjälpa
mig med ett par frågor, alternativt hänvisa mig till rätt person.  
 
Fråga 1: Vad menas med den tidpunkt (HT 2018) som anges för när Kims förskola ska"renoveras eller
ersättas". Innebär det  att, ifall det beslutas om renovering, kommer att ske en utflyttning fr.o.m. HT 2018

mailto:kristian.stjerndorff@uppsala.se
mailto:pahnke@mail.com
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eller planeras utflyttning ske tidigare för att vara klar HT 2018?
Fråga 2: Finns det någon plan i nuläget var förskolan isåfall kommer att flytta, och under hur lång tid?
 
Vänliga hälsningar
/Simon Pahnke
 
<font color='black' size='2' face='arial'>Simon
Pahnke<br>pahnke@mail.com<br>+46(0)733160026</font>

mailto:pahnke@mail.com%3cbr%3e+46(0)733160026%3c/font
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Från:                                Patrik Båtelsson <patrik@batelsson.se>
Skickat:                           den 8 mars 2016 10:29
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                             Kommunala förskolor i Salabacke/Gränby/Fålhagen/Kvarngärdet
 
Kategorier:                     Grön kategori
 
Hej

Jag ser att ni planerar renoveringar och omflyttningar i barnomsorgen. Kan det verkligen stämma att både
Salabacke- och Petterslunds förskolor ska evakueras för långvariga renoveringar? Det kommer bli ett
väldigt stort område som saknar kommunal barnomsorg under den tiden. 

Vi har vårt barn på Salabacke förskola och har fått höra att vi kommer att hamna på Axelina förskola i
Årsta istället. Den omplaceringen gör att vi måste överväga ett byte av förskola och när jag undersöker
alternativen visar det sig att det finns två kommunala förskolan i någorlunda närheten, varav den ena
också utreds för eventuell evakuering. Varför ersätts inte Salabacke förskola av baracker i Källparken eller
grönområdet mellan Salabacke kyrka och Skomakargatan under renoveringen? Jag förstår att permanenta
byggnader ger förutsättningar för bättre verksamhet men det kommer att medföra betydligt längre
vistelsetider för barnen. Finns det kapacitet på Källparkens förskola för barn till föräldrar som inte har
möjlighet att byta till en annan stadsdel?

Vänligen
Patrik Båtelsson
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Stjerndorff Kristian

Från: Stjerndorff Kristian
Skickat: den 9 mars 2016 22:09
Till: 'Johanna'
Ämne: SV: Lillvretens förskola 

Hej 
  
Tack för ditt engagemang och ditt beröm till verksamheten. 
  
Tyvärr går det idag inte att ge exakta svar på dina funderingar i punkt 2‐5.  Först och främst måste det finnas ett 
beslut om att genomföra förändringen. Därefter påbörjas detaljplaneringen av genomförandet och just de frågor du 
ställer dig hanteras.  
  
Vi förstår att det kan upplevas frustrerande eftersom det är just de detaljerna som är intressanta för er som 
föräldrar och för barnen. Vår erfarenhet är dock att det är bäst alltid mycket försiktiga med att ge exakta löften om 
organisation av personal, barngrupper och liknande i de inledande skedena.  När väl flytt eller omorganisation sker 
så händer det så mycket som påverkar – en del barn väljer att byta förskola, personal kan välja att inte flytta med 
utan söka nya utmaningar, samordning med annan verksamhet kan ge nya möjligheter som förbättrar verksamheten 
och det kan även finnas begränsande detaljer i lokaler, gård eller mathantering som påverkar.  I genomförandet förs 
det dialog med er föräldrar och vår prioritering i förändringsarbetet är alltid att barnen trygghet går först. 
 
 
KRISTIAN STJERNDORFF 
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
-------------------------------------------------------- 
Postadress: Uppsala kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 44 89 
E-post: kristian.stjerndorff@uppsala.se 
 
Från: Johanna [mailto:jotebb@hotmail.com]  
Skickat: den 8 mars 2016 18:38 
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF) 
Ämne: Lillvretens förskola  
 
Hej, 
  
Vi har fått tagit del av beslutet att Lillvretens förskola i Storvreta kommer att flyttas till Lyckebo förskola 
senast HT 2017. Jag har ett antal frågor/kommentarer kring det som jag förutsätter att jag får svar på och 
som ni tar hänsyn till innan det finala beslutet tas.  
  

1. Först och främst vill jag betona att Lillvretens förskola är en mycket uppskattad verksamhet och har 
genomgående haft goda resultat i mätningar och nu senast i Qualis‐granskningen som skedde 
under höstterminen 2015. Det är beklagligt att en så välfungerande och omtyckt verksamhet läggs 
ned.  

2. I beslutsunderlaget står "Verksamheten lämnas. Flyttas till Lyckebo förskola".  Innebär detta att 
hela verksamheten i sin helhet inkl. personal och de barn som önskar, flyttas in i nya lokaler och 
gruppen där bibehålls?  

3. Kommer det att vara en enskild gård för denna avdelning/förskola? Som ni säkert redan vet så har 
det varit återkommande problem med att Lyckebo förskola har en oöversiktlig gård och personalen 
därmed har haft svårt att få en överblick. Det oroar.  

4. Kommer avdelningen/förskolan att tillhöra Lyckebo förskola eller vara en egen enskild enhet? 
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5. Vad menas med "senast HT 2017". Kan den eventuella flytten ske tidigare än så? Mycket viktigt att 
få reda så fort som möjligt.  

6. Svaren på fråga 2‐5 måste tydliggöras för alla föräldrar så fort som möjligt.  

  
Tack på förhand för snabb återkoppling. Tacksam om ni också bekräfta att detta mail har gått till rätt 
person och vem det är.  
  
Med vänlig hälsning 
Johanna Andersson Hultman (med två barn på Lillvreten) 
070‐3015005 
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Stjerndorff Kristian

Från: Edlund-Falk Birgitta
Skickat: den 14 mars 2016 15:35
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: VB: Valsätra förskola
Bifogade filer: Valsätra information vårdnadshavare.docx

Hej! 
 
Jag vill att ni registrerar denna konversation som en synpunkt på den strategiska lokalförsörjningsplanen. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Birgitta Edlund Falk 
Förskolechef, Gottsunda/Valsätra förskoleenhet 
-------------------------------------------------------- 
Postadress: Uppsala kommun, 
Utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Valthornsv. 1C 
Telefon: 018-727 8835 
E-post: birgitta.edlund-falk@uppsala.se 
 
 
 
Tänk på miljön - skriv inte ut  i onödan! 
 
 
 
 
Från: Edlund-Falk Birgitta  
Skickat: den 11 mars 2016 11:39 
Till: 'Emma Håkansson' 
Ämne: SV: Valsätra förskola 
 
Hej Emma! 
 
Jag är hemskt ledsen att inte information om föräldramötet nått dig. Vi mejlade till alla föräldrar på förskolan den 1 
mars men vi fick senare veta att våra mejl inte nått er föräldrar på grund av att Uppsala kommuns e‐post blivit 
blockerad hos flera domäner. Personalen satte upp information på förskolan men den kan vara lätt att missa förstår 
jag. 
 
Jag bifogar brevet som sändes ut, där finns information om var man kan hitta mer information om det beslut som 
föreslås fattas i nämnden den 30/3. På mötet berättade Kristian Stjerndorff från statsbyggnadsförvaltningen om vad 
som ligger bakom beslutet och han berättade också att förskolan föreslås läggas ner senast Ht 2018. Eftersom inte 
beslutet är formellt fattat ännu kan jag inte ge några exakta besked om hur det kommer att gå till. Det Kristian sa på 
mötet är att man generellt försöker se till att grupper på förskolor som läggs ner blir erbjudna platser på en 
närliggande förskola. Om du vill söka ny plats kan du naturligtvis göra det.  
 
Jag vill också säga att du som förälder kan lämna synpunkter till utbildningsförvaltningen om du vill. Alla synpunkter 
som kommer in kommer att tas om hand och framföras till politikerna i nämnden innan beslutet fattas. 
 
Så snart vi vet vilket beslut som fattas i nämnden kan vi börja planera hur en eventuell nedläggning ska gå till och då 
kommer vi naturligtvis att hålla er föräldrar informerade. 
 
Än en gång vill jag be om ursäkt för att inte informationen nått dig som det var tänkt. 
 
Vänliga hälsningar 
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Birgitta Edlund Falk 
Förskolechef, Gottsunda/Valsätra förskoleenhet 
------------------------------------- 
Postadress: Utbildningsförvaltningen 
Uppsala kommun  
753 75 Uppsala 
Besöksadress: 
Valthornsv. 1c, 756 50 Uppsala 
Telefon: 018-727 88 35 
E-post: birgitta.edlund-falk@uppsala.se 
 
 
Tänk på miljön - skriv inte ut  i onödan! 
 
 
 
Från: Emma Håkansson [mailto:emma.k.hakansson@gmail.com]  
Skickat: den 11 mars 2016 10:43 
Till: Edlund-Falk Birgitta 
Ämne: Valsätra förskola 
 
Hej Birgitta, 
 
Jag har barn på Valsätra förskola och fick höra idag att du haft ett föräldramöte i tisdags som jag missat helt. 
Jag har meddelat min mailadress flera gånger och förstår inte varför jag inte fått information via email 
angående detta. 
 
Jag vill hur som helst att du skickar mig information angående nedläggningen av förskolan och vad som 
kommer att ske framöver. 
 
- När kommer detta att ske? 
- Ska vi söka nya platser? 
- Kommer vi att bli erbjudna plats på annan förskola? 
 
Hälsningar 
Emma Håkansson 
Förälder till Astrid och Johannes Larsson 



 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Förslag om att avveckla Valsätra förskola 2018 

Uppsala kommun behöver bygga och anpassa utbildningslokaler utifrån de behov av förskole- 
och skolplatser som elev- och barnantalet genererar inom kommunen. Därför har kommunen 
inventerat och analyserat behoven av utbildningslokaler för de kommande åren. Utifrån detta 
finns nu ett förslag till plan för de pedagogiska lokalerna för åren 2016–2020. Planen 
innehåller förslag på nybyggnation, ombyggnation, renovering och avveckling av lokaler.   
 
I planen för Uppsala kommuns utbildningslokaler föreslås att Valsätra förskola lämnas. Exakt 
när och hur Valsätra förskola ska lämnas avgörs i den praktiska planeringen – bland annat för 
att samordna med önskemål om ny placering och renoveringen av Hugo Alven. 
 
Den 30:e mars fattar utbildningsnämnden beslut om planen som heter Strategisk 
lokalförsörjning. På www.uppsala.se/lokalforsorjning kan du läsa om förslaget. Där finns 
också alla förslag presenterade per område för dig som vill veta vad som händer med någon 
av de andra förskolorna eller skolorna. Där finns även kontaktuppgifter för dig som vill lämna 
synpunkter.  

Inbjudan till presentation av förslaget 
Den 8 mars klockan 18.00  bjuder vi in till ett möte, på Valsätra förskola, för presentation av 
förslaget och diskussion med de tjänstemän på kommunen som varit med och tagit fram förslag.  

Om ni vill lämna synpunkter på förslaget kan ni skicka e-post till 
utbildningsforvaltningen@uppsala.se alla synpunkter kommer redovisas för nämnden innan 
beslutet tas.  
 

 

Med vänlig hälsning 

Birgitta Edlund Falk   Kristian Stjerndorff 
Förskolechef    Projektledare 
Gottsunda/Valsätra förskoleenhet  Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Stjerndorff Kristian

Från: Blom Lisa
Skickat: den 16 mars 2016 16:27
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Kopia: Axelina forskola
Ämne: Axelina förskola

Kategorier: Röd kategori

Hej,  
Vi skriver till er som föräldrar till barn på Axelina förskola. Vi har tagit del av lokalförsörjningsplanen och 
informationen om att Axelina förskola ska fortsätta finnas även efter juni 2017, i andra lokaler. Det är väldigt 
glädjande!  
 
Vår fråga är dock; vad blir kvar av Axelina förskola till hösten 2017 om verksamheten fram till dess ska minskas och 
endast syskonintag görs? Axelina förskola är varken dess lokal eller dess namn, Axelina förskola är arbetsgruppen, 
alla pedagoger som arbetar där idag (undantaget det naturliga personalbytet, som aldrig går att undvika och som 
absolut kan vara av godo). Med bara ett fåtal pedagoger kvar till hösten 2017 befarar vi att kvaliteten avsevärt 
kommer att försämras. Det är svårt att bibehålla en hög kvalitet med så få resurser/personer och verksamheten blir 
mycket mer sårbar för tillfälliga eller längre sjukskrivningar, barn i behov av särskilt stöd och dylikt.  
 
Vi ber därför Utbildningsförvaltningen och Utbildningsnämnden att ännu en gång tänka över beslutet om att 
avveckla Axelina förskola till 2017 för flytt till andra lokaler och istället fortsätta ta emot barn på Axelina enligt det 
vanliga förskolevalet, så att en stabil förskoleverksamhet får fortsätta driva och utveckla sitt arbete och därmed 
fortsätta ge våra barn en god, högkvalitativ pedagogisk verksamhet.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Lisa och Magnus Blom 
föräldrar till Elsa snart 5 år (slutar förskoleverksamhet juni‐17) samt Viktor 1 år (planeras att skolas in på förskola hösten ‐16, under rådande 
förutsättningar ännu oklart om vi väljer Axelina förskola, vilket vi i grunden gärna vill) 
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Från:                                tove.vastibacken@gmail.com för Tove Västibacken <tove@vastibacken.se>
Skickat:                           den 2 mars 2016 08:49
Till:                                  Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne:                             Re: angående lokalförsörjningsplan
 
Uppföljningsflagga:       Följ upp
Flagga:                            Har meddelandeflagga
 
Kategorier:                     Grön kategori
 
Hej, det låter bra men jag skulle gärna vilja ha ett svar från någon på utbildningsförvaltningen hur/om
kostnaderna för lokalerna på Gamla Uppsalaskola kommer påverka rektorns budget för
verksamheten, dvs effekten på elevernas utbildning när kostnaderna för paviljongerna from läsåret
16/17 ska börja betalas av kommunen och inte Trafikverket. Det kanske inte påverkas alla men då vil
jag gärna få det svaret.
 
Med vänlig hälsning Tove Västibacken
 
Den 1 mars 2016 15:59 skrev Utbildningsnämnden (UBN) <utbildningsnamnden@uppsala.se>:
Hej!
 
Vi har tagit emot och registrerat din synpunkt som kommer att sammanställas och presenteras för nämnden
innan beslut i ärendet tas.
 
Med vänlig hälsning
 
Lotta Engström 
Registrator
__________________________________________________________
Utbildningsförvaltningen
Uppsala kommun, Staben för kansli  enheten för arkiv och registratur
Stationsgatan 12, 753 75  Uppsala 
Telefon 018727 08 21
 
 
 
Från: tove.vastibacken@gmail.com [mailto:tove.vastibacken@gmail.com] För Tove Västibacken
Skickat: den 1 mars 2016 15:49
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: angående lokalförsörjningsplan
 
Hej!
Jag har lite frågor kring Gamla Uppsalaskolan. Verksamheten bedrivs ju idag i de paviljonger som
Trafikverket utrymt verksamheten till iom deras bygge av dubbelspårig järnväg. De betalar lokalerna
tom detta läsår. Sedan är det kommunen som måste betala dem själva.
 
Jag som har barn på skolan undrar, hur denna kostnad, som är väldigt hög, kommer drabba barnen och
undervisningen, lärartäthet etc nu när en ny skola skjuts ännu längre på framtiden än vad som var sagt
sedan tidigare.
 
Mvh
Tove Västibacken



mailto:utbildningsnamnden@uppsala.se
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Från:                                Stjerndorff Kristian
Skickat:                           den 2 mars 2016 16:36
Till:                                  'tove.vastibacken@gmail.com'
Kopia:                             Skoglund Jens
Ämne:                             SV: angående lokalförsörjningsplan
 
Hej
 
Tack för ditt engagemang och ditt intresse.
 
Det stämmer att det inom kort sker en förändring av hyressituationen gällande modulerna som Gamla
Uppsala skola är i.
För kommunen som helhet och för Gamla Uppsala skolas lokala budget är den dock inte så dramatiskt som
man kan tro. Enligt gällande uppgörelser är den del som har betalats av Trafikverket enbart ungefär en
tredjedel av uppställningen. Det motsvarar ungefär de platser som fanns i den ursprungliga skolan. 
Kommunen har alltså redan betalat den högre kostnaden för modulerna för större delen av lokalerna.
 
Just nu pågår överförandet av hela hyreskontrakten från Trafikverket till Uppsala Skolfastigheter (som svarar
för de flesta av kommunens skollokaler.). Exakt vad hyresförhållandena blir går därför inte att svara på – en
exakt hyra kan vi alltså inte ge dig idag.  En av de viktigaste delarna i just kostnadsbilden för
moduluppställningar är hur kostnaden för markanläggning, gård, uppställning/etablering samt
nedmontering/avetablering (som betalas i förskott på hyran) hanteras. Dessa kostnader fördelas oftast på
hyran under de inledande hyresåren och varierar på varje uppställning. I Gamla Uppsalas fall har det legat på
de år som nu gått och hyran går nu alltså ner.
 
Inom grundskolan finns dessutom ett utjämningssystem där respektive skola inte själv bär hela den verkliga
hyreskostnaden utan kostnaderna fördelas över alla skolor. Gamla Uppsala skola som verksamhet har inte och
kommer alltså inte att drabbas av denna förändring.
 
När prioriteringen av åtgärder har gjorts är kostnaden, dvs att den är på en hanterbar nivå efter den
inledande kostnaden, tillsammans med hur lokalerna fungerar för verksamheten, de faktorer som är
grundarna för förslaget är att stanna kvar i fungerande moduluppställningar. Prioriteringen sker för att
kommunen ska kunna klara utmaningen med nya skolplatser inom de investeringsramar som finns.
 
 
 
KRISTIAN STJERNDORFF
Projektledare Strategisk lokalförsörjning

Postadress: Uppsala kommun,
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 44 89
Epost: kristian.stjerndorff@uppsala.se
 
Från: Engström Lotta För Utbildningsnämnden (UBN)
Skickat: den 2 mars 2016 09:07
Till: 'Tove Västibacken'; Stjerndorff Kristian
Ämne: SV: angående lokalförsörjningsplan
 
Hej!
Jag vidarebefordrar din e‐post till Kristian Stjerndorff på Stadsbyggnadsförvaltningen som jag hoppas kan
besvara dina frågor.
 
Med vänlig hälsning
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Lotta Engström 
Registrator
__________________________________________________________
Utbildningsförvaltningen
Uppsala kommun, Staben för kansli  enheten för arkiv och registratur
Stationsgatan 12, 753 75  Uppsala 
Telefon 018727 08 21
 
 
 
 
Från: tove.vastibacken@gmail.com [mailto:tove.vastibacken@gmail.com] För Tove Västibacken
Skickat: den 2 mars 2016 08:49
Till: Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne: Re: angående lokalförsörjningsplan
 
Hej, det låter bra men jag skulle gärna vilja ha ett svar från någon på utbildningsförvaltningen hur/om
kostnaderna för lokalerna på Gamla Uppsalaskola kommer påverka rektorns budget för
verksamheten, dvs effekten på elevernas utbildning när kostnaderna för paviljongerna from läsåret
16/17 ska börja betalas av kommunen och inte Trafikverket. Det kanske inte påverkas alla men då vil
jag gärna få det svaret.
 
Med vänlig hälsning Tove Västibacken
 
Den 1 mars 2016 15:59 skrev Utbildningsnämnden (UBN) <utbildningsnamnden@uppsala.se>:
Hej!
 
Vi har tagit emot och registrerat din synpunkt som kommer att sammanställas och presenteras för nämnden
innan beslut i ärendet tas.
 
Med vänlig hälsning
 
Lotta Engström 
Registrator
__________________________________________________________
Utbildningsförvaltningen
Uppsala kommun, Staben för kansli  enheten för arkiv och registratur
Stationsgatan 12, 753 75  Uppsala 
Telefon 018727 08 21
 
 
 
Från: tove.vastibacken@gmail.com [mailto:tove.vastibacken@gmail.com] För Tove Västibacken
Skickat: den 1 mars 2016 15:49
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: angående lokalförsörjningsplan
 
Hej!
Jag har lite frågor kring Gamla Uppsalaskolan. Verksamheten bedrivs ju idag i de paviljonger som
Trafikverket utrymt verksamheten till iom deras bygge av dubbelspårig järnväg. De betalar lokalerna
tom detta läsår. Sedan är det kommunen som måste betala dem själva.
 
Jag som har barn på skolan undrar, hur denna kostnad, som är väldigt hög, kommer drabba barnen och
undervisningen, lärartäthet etc nu när en ny skola skjuts ännu längre på framtiden än vad som var sagt
sedan tidigare.
 

mailto:tove.vastibacken@gmail.com
mailto:tove.vastibacken@gmail.com
mailto:utbildningsnamnden@uppsala.se
mailto:tove.vastibacken@gmail.com
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Mvh
Tove Västibacken
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Från:                                           Ekman Sofia för Webbredaktion
Skickat:                                      den 3 mars 2016 15:31
Till:                                              Ryberg Johan; Dal Barosen Malin
Kopia:                                        Utbildningsförvaltningen (UBF); Webbredaktion
Ämne:                                        Fråga på Facebook om lokalförsörjningen (Uppsävja + längre skolväg)
 
Uppföljningsflagga:             Följ upp
Flagga:                                       Har meddelandeflagga
 
Hej!
Vi har fått in några frågor i anslutning till vårt inlägg på Facebook om lokalförsörjningen.
Jag tycker att det skulle vara bra om vi kan svara på:

         varför minskar antalet platser på Uppsävja skola trots att det finns ett stort elevunderlag i
närområdet?

         hur löser vi transporten mellan de olika skolorna i de fall resvägen blir längre?
 

Reneida Soomre Märkligt att ni skriver att ni behöver bygga fler med tanke på att ni minskat platser i vissa skolor som t ex
Uppsävja skola där det finns så många barn som nu inte får plats till närmaste skola utan måste åka 4 6 km för att komma
till en annan skola, trots att närmaste skola ligger mycket närmare.
Skola och omsorg viktiga kriterier vid val av bostadsort, speciellt när barnen är små. Och sedan tar ni och minskar
platser? Hur kan man minska när ni nu säger att ni måste bygga nytt? Känns inte som era beslut känns riktigt
genomtänkta. Hur har ni tänkt att lösa transporten till och från skolorna så att vi föräldrarna kan fortsätta att jobba 100 %
utan att behöva lägga ner tiden på logistiken mellan olika skolor?
Så stora frågor behöver ett absolut tillförlitligt beslutsunderlag
Mvh
Gilla · Svara · Meddelande · för 57 minuter sedan

Uppsala
kommunUppsala kommun Hej Reneida! Jag har skickat vidare dina frågor till utbildningsförvaltningen. Återkommer när jag får

svar från dem. /Sofia, webbredaktionen
 
 
/Sofia, webbredaktionen
 
 

https://www.facebook.com/reneida.soomre?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/uppsalakommun/photos/a.363400470365103.80457.104760926229060/1017632294941914/?type=3&comment_id=1018825938155883&notif_t=photo_comment
https://www.facebook.com/uppsalakommun/photos/a.363400470365103.80457.104760926229060/1017632294941914/?type=3&comment_id=1018825938155883&notif_t=photo_comment
https://www.facebook.com/pages/messaging/private_reply/dialog/?activity_id=1017632294941914_1018825938155883&av=104760926229060
https://www.facebook.com/uppsalakommun/photos/a.363400470365103.80457.104760926229060/1017632294941914/?type=3&comment_id=1018825938155883&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/uppsalakommun/?rc=p
https://www.facebook.com/uppsalakommun/?rc=p
https://www.facebook.com/reneida.soomre?hc_location=ufi
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Reneida Soomre Märkligt att ni skriver att ni behöver bygga fler med tanke på att ni minskat platser i vissa skolor
som t ex Uppsävja skola där det finns så många barn som nu inte får plats till närmaste skola utan måste åka 4 6
km för att komma till en annan skola,... Visa mer

den 3 mars kl 05:22

Uppsala kommun Hej Reneida! Jag har skickat vidare dina frågor till utbildningsförvaltningen.
Återkommer när jag får svar från dem. /Sofia, webbredaktionen

1 · den 3 mars kl 06:21

Uppsala kommun Hej igen!
Så här svarar lokalberedningen: 
Vi håller helt med dig om att skola och omsorg är viktiga prioriteringar och den plan som lagts fram
handlar om just det – se till att platser i skola och förskola finns där folk bor och vill ha plats.

Just vad gäller Uppsävja så finns inte någon minskning eller ändring i planen. Tvärtom satsas det
på den genom renovering och i området sker en utökning genom att Stordammen får fler platser.
Vår planering är att de som vill ha skola i området kommer att få det.

Som du skriver kräver stora frågor som det här tillförlitliga beslutsunderlag och det är därför vi gör
en sån omfattande utredning. Det är många som arbetat under lång tid med detta och det finns ett
mycket omfattande underlag med allt från befolkningssiffror, elevsiffror och skicket på alla olika
skolor. 

Om du har fler synpunkter på planen är det bra att du mejlar direkt till
utbildningsforvaltningen@uppsala.se.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor! /Astrid, webbredaktionen

2 tim · Har redigerats
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Från: Reneida Soomre
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ärende: Angående svaret i Uppsala kommuns FB sida om "Uppsala växer"
Datum: den 7 mars 2016 23:48:56

Hej och tack för ett svar!
Måste bara säga att det är märkligt att ni nu säger att det inte finns någon minskning eller ändring
avseende platserna i Uppsävjaskolan då det i skolfastigheter.uppslala.se står i klartext

"Efter beslut av Utbildningsnämnden ska antalet platser på Uppsävjaskolan minska från 400 till 300.
Det medför att delar av skolan inte längre kommer att behövas och den så kallade A-delen kommer
därför att rivas. Rivningen kommer att ske i slutet av maj. Ytan som skapas där A-delen står idag
kommer istället att iordningställas efter dialog med verksamheten."

Att ni satsar på att bygga ut Stordammens skola är jättebra då det bor många barn i närområdet
men vi i Vilan/Nåntuna har för långt till den skolan och det blir en omväg vilket innebär att vi inte
längre kan jobba 100% utan måste gå ner i tjänst för att kunna ha våra barn i skolan. Det är en
omväg och alla minuterna är räknade, att då skicka våra barn till Stordammens skola som ligger
längst bort från vårt område kan jag inte kalla en bra planering oavsett ert beslutsunderlag. Fakta
här är att ni river delar av Uppsävjaskolan, vilket betyder färre platser. Och den strider mot
närhetsprincipen i skolvalet och är inte bra för miljön.
Vilket medför att skolvalet Inte handlar om något fritt val – det handlar om en intresseanmälan med
oerhört otydliga regler.
Systemet tvingar folk att välja strategiskt snarare än den skola de vill ha. Vi som inte taktikväljer
riskerar att drabbas hårdast. Vad gäller beslutet för vår son med placering i Stordammens skola så
kan man fråga om Uppsala kommun anser att 6 åringarna ska ta sig till en skola som ligger nästan
4 km från hemmet trots att det finns två skolor som ligger närmare, verkligen hamnar under
"närhetsprincipen" och att ni verkligen har ett omfattande underlag.

Med vänlig hälsning,
Reneida Soomre
Rörbäcksvägen 64
757 52 Uppsala

mailto:reneida.soomre@gmail.com
mailto:utbildningsforvaltningen@uppsala.se
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Från:                                sara franzén <saratilde@spray.se>
Skickat:                           den 4 mars 2016 07:39
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                             Gamla Uppsala skola
 
Uppföljningsflagga:       Följ upp
Flagga:                            Har meddelandeflagga
 
 

 Hej!

Jag har läst hela förslaget om lokalförsörjning och förstår att modulerna som nu är gamla Uppsala
skola ska stå i många år till.
Det är en väldigt dyr månadskostnad i jämförelse med en byggd skola.
Modulerna i sig är stora och skulle kunna rymma fler elever.
Men har det räknats in att köket är litet och inte kan laga fler portioner?
Ska eleverna äta efter förenklad matsedel i alla dessa år?
Har man även räknat in kostnad för trafikvakt då eleverna går över en i och för sig liten väg men
väldigt tungt trafikerad?
Ska skolan bekosta dessa samt dyr lokalkostnad när det inte skulle behövas?

Mvh

Sara Franzen
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Från:                                           Stjerndorff Kristian
Skickat:                                      den 7 mars 2016 11:52
Till:                                              'saratilde@spray.se'
Ämne:                                        Frågor och synpunkter gällande Gamla Uppsala skola
 
Hej
 
Eftersom du ställt direkta faktafrågor så kommer här lite svar på detta – beklagar att det dröjt något.
Både dina frågor och svaren redovisas även till politikerna inför deras behandling av strategisk försörjning av
utbildningslokaler.

Det är en väldigt dyr månadskostnad i jämförelse med en byggd skola.
Det stämmer att det inom kort sker en förändring av hyressituationen gällande modulerna som Gamla
Uppsala skola är i.
För kommunen som helhet och för Gamla Uppsala skolas lokala budget är den dock inte så dramatiskt som
man kan tro. Enligt gällande uppgörelser är den del som har betalats av Trafikverket enbart en del av
uppställningen. Det motsvarar ungefär de platser som fanns i den ursprungliga skolan.  Kommunen har alltså
redan betalat den högre kostnaden för modulerna för större delen av lokalerna.
 
Just nu pågår överförandet av hela hyreskontrakten från Trafikverket till Uppsala Skolfastigheter (som svarar
för de flesta av kommunens skollokaler.). Exakt vad hyresförhållandena blir går därför inte att svara på – en
exakt hyra kan vi alltså inte ge dig idag.  En av de viktigaste delarna i just kostnadsbilden för
moduluppställningar är hur kostnaden för markanläggning, gård, uppställning/etablering samt
nedmontering/avetablering (som betalas i förskott på hyran) hanteras. Dessa kostnader fördelas oftast på
hyran under de inledande hyresåren och varierar på varje uppställning. I Gamla Uppsalas fall har det legat på
de år som nu gått och hyran går nu alltså ner.
 
Inom grundskolan finns dessutom ett utjämningssystem där respektive skola inte själv bär hela den verkliga
hyreskostnaden utan kostnaderna fördelas över alla skolor. Gamla Uppsala skola som verksamhet har inte och
kommer alltså inte att drabbas av denna förändring.
 
När prioriteringen av åtgärder har gjorts är kostnaden, dvs att den är på en hanterbar nivå efter den
inledande kostnaden, tillsammans med hur lokalerna fungerar för verksamheten, de faktorer som är
grundarna för förslaget är att stanna kvar i fungerande moduluppställningar. Prioriteringen sker för att
kommunen ska kunna klara utmaningen med nya skolplatser inom de investeringsramar som finns.

Modulerna i sig är stora och skulle kunna rymma fler elever.
Ja, det stämmer att det kan rymmas fler elever men någon stor utökning är inte aktuell. Planeringen är att
utökning av elevplatser i området istället sker genom utbyggnad vid Fredrika Bremer. Gamla Uppsala skola
kan komma att utöka med nån enstaka klass eftersom det inte är lika stort antal paralleller i alla årskurser.
Men har det räknats in att köket är litet och inte kan laga fler portioner?
Köket är litet men klarar en mindre utökning med ca 1‐2 klasser. 
Ska eleverna äta efter förenklad matsedel i alla dessa år?
Enligt de uppgifter vi har erbjuds idag två alternativa rätter och i kommunens övergripande matsedeln finns
även en tredje alternativ rätt. Begränsningen till två rätter finns på många skolor av flera olika skäl – de två
alternativen anses ge fullgod matsedel.
 
Har man även räknat in kostnad för trafikvakt då eleverna går över en i och för sig liten väg men väldigt
tungt trafikerad?
Ska skolan bekosta dessa samt dyr lokalkostnad när det inte skulle behövas?
Lösningen med trafikvakter i olika former finns även vid andra skolor. Exakt hur den utformas och organiseras
skiljer sig och anpassning sker utifrån förutsättningarna vid varje skola. Exakt form för trafikvakter vid Gamla
Uppsala skola kommer löpande att ses över utifrån hur trafiksituationen utvecklas när Trafikverkets byggen är
avslutad. Uppsala kommun har som målsättning att erbjuda och hjälpa till med säkra skolvägar och arbetar
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aktivt med detta vid alla skolor.
Gällande dyr lokallösning och behovet av prioritering se svar ovan.
 
 
Vänligen
 
 
KRISTIAN STJERNDORFF
Projektledare Strategisk lokalförsörjning

Postadress: Uppsala kommun,
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 44 89
Epost: kristian.stjerndorff@uppsala.se
 

mailto:kristian.stjerndorff@uppsala.se
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Från:                                Andersson Caroline
Skickat:                           den 4 mars 2016 15:53
Till:                                  Carola Eriksson
Kopia:                             Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne:                             SV: Vi kämpar för vår skola ‐ ge oss en ärlig chans!
 
Hej Carola
 
Tack för ditt mail.
 
Jag förstår att förslaget till beslut väcker sorg och ilska. Anledningen till vårt förslag är att vi i dialog med
utbildningsförvaltningen uppfattar att vi inte längre kan uppnå den kvalitet på skolan som behövs för att säkra en
bra skola för alla barn. Det går i dag 22 elever på skolan. Inga vårdnadshavare har sökt skolan i årets skolval.
Med så få barn är det svårt för skolan att skapa den gruppdynamik som behövs för en god undervisning. Man har
inte heller tillräckliga möjligheter att få till en god elevhälsa, vilket är jätteviktigt för att eleverna ska kunna få det
stöd de har rätt till. Våra prognoser visar inte heller att elevantalet kommer att öka i den utsträckning som behövs
de kommande åren. 
 
Vi hade ett bra möte med vårdnadshavarna i går kväll. Ett antal av dem lyfte samma förslag som ni på hur man
skulle kunna rädda skolan. Vi har tagit med de synpunkterna och ska gå igenom alla förslag som inkommit innan
vi fattar beslut i utbildningsnämnden. Jag ska också ha en avstämning med Erik Pelling, kommunalråd med
ansvar för landsbygdsfrågor, om vilka tankar som finns runt bygdens utveckling och vad man kan göra framåt. 
 
Vänliga hälsningar
 
Caroline Andersson
 
CAROLINE ANDERSSON
Kommunalråd (S)

Postadress: Uppsala kommun, 
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 13 51
Epost: caroline.andersson@uppsala.se

Från: Carola Eriksson [bluegreengrey77@gmail.com]
Skickat: den 4 mars 2016 14:06
Till: Andersson Caroline
Ämne: Vi kämpar för vår skola  ge oss en ärlig chans!

Stäng inte vår skola!

Med endast två dagars varsel blev vi inbjudna till ett informationsmöte om planerna på att vår skola i
Åkerlänna planerades stänga verksamheten från höstterminen 2016. Om knappt 6 månader!

Vår skola är en viktig del i vårt drivna arbete, med bygden. Risken är överhängande stor att detta
arbete raseras om vi om vi inte får ha skolan kvar, tex att Affären går samma öde till mötes när familjer
väljer bort Åkerlänna utan skolan och plötsligt är Åkerlänna inte det minsta attraktivt längre. Ingen skola
ingen affär och ändå ska Upppsala kommun kämpa för landsbygden, vi hoppas på en omvärdering i
detta tänkta beslut.

Vi hade verkligen uppskattat om Jumkilseleverna evakuerats till vår skola för bibehålla den istället för att
flytta dem till en överfull större skola utan nedläggningshot. Vi har ju ett väl fungerande samarbete med
Jumkilskolan sen tidigare och plats har vi även om det sägs att vi inte har det. 70+20 = 90 elever och
som mest har Åkerlännaskola huserat 116 elever som jag känner till och enligt en av lärarna var det
98st när hon började och det gick jättebra så 90 elever bör inte vara en omöjlighet. 

Vi Åkerlännabor är redo att kämpa för skolan och det har vi visat att vi kan genom att starta Affären i

mailto:caroline.andersson@uppsala.se
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egen Regi och startat ett bygdebolag. Om vi haft möjlighet att möta ett nedläggningsförslag med låt
säga 1 eller 2 år för att möta rimliga krav för att behålla skolan skulle och är vi otroligt villiga att ta den
bollen och kämpa för vår skola. Tex genom att jumkilsklasserna går i vår skola under renoveringen.

Men i nuläget känns det som ni kört rakt över oss och inte givit oss minsta möjlighet att agera. Vi hade
faktiskt ingen aning att vi var så nära ett avslut. Med Facit i hand skulle vi nog oroat oss själva tidigare.
Men det kändes inte efter tidigare möte med politikerna inför valet att det var någon risk utifrån orden
att vi inte skulle läggas ner.

Vårt förslag, som även framfördes vid kvällens möten, är att eleverna i Jumkils skola i stället bussas till
Åkerlänna under tiden den nya skolan byggs Vilket skulle ge oss tid att jobba mot ett konkret mål med
skolans framtid. Alternativt mer tid att marknadsföra och få hit fler elever som väljer just vår skola . Så vi
kan nå minst det antal vi har idag.

30 dagars framförhållning är inte rimlig framförhållning att stänga en skola definitivt. 

Som boende i en levande och driven glesbygd kräver vi att ni omvärderar ert förslag till beslut
angående Åkerlänna skola.

Hälsningar
Carola Eriksson & Tomas Strandgren 
Kilkällan 15
0706561030
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Från:                                Carola Eriksson <bluegreengrey77@gmail.com>
Skickat:                           den 6 mars 2016 23:10
Till:                                  Andersson Caroline
Kopia:                             Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne:                             Re: Vi kämpar för vår skola ‐ ge oss en ärlig chans!
 
Uppföljningsflagga:       Följ upp
Flagga:                            Har meddelandeflagga
 
Tack Igen för svar.
 
Det viktiga för oss är att få rimlig tid att svara och lämna underlag mot erat förslag innan beslut, då vi
anser att er utredning och beslut har brister. 
 
Vi har skapat en arbetsgrupp som har tagit fram förslag och jobbar på mer underlag för detta. Vi anser
inte att förslag på lösningar för Åkerlänna OCH Jumkil skola är bra för varken för bygdens, barnens
eller någon av de inblandade skolornas bästa. 

Åkerlänna skola har tex mer plats än avsedd plats i Bälinge skola. mm.
 
Ni kommer få mer information från oss inom kort.
 
Ni måste skjuta fram ert beslutsdatum för erat förslag, 
Vår Arbetsgrupp kommer be om Möte med er för att presentera förslag och underlag för densamma
inom kort.
 
Hälsningar
Carola Eriksson
0706561030
 
Den 6 mars 2016 18:55 skrev Andersson Caroline <caroline.andersson@uppsala.se>:
Hej igen Carola
 
Tar med mig även nedanstående. Hur långt i förväg man ska presentera och diskutera olika politiska förslag är
alltid en balansgång. Ledsen att jag inte deltog på bygdemötet. Jag och Erik Pelling hade beslutat att vi skulle dela
upp frågorna mellan oss så att jag tog skolmötet och han frågor från bygden med anledning av hans roll som
ansvarigt kommunalråd för landsbygdsfrågor. Men kanske skulle vi ha tänkt annorlunda. Sedan spelade det in
just den här kvällen att jag fick feber samma dag och hade svårt att orka mig igenom det första mötet. 
 
Vänliga hälsningar
 
Caroline
 
CAROLINE ANDERSSON
Kommunalråd (S)

Postadress: Uppsala kommun, 
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 13 51
Epost: caroline.andersson@uppsala.se

Från: Carola Eriksson [bluegreengrey77@gmail.com]
Skickat: den 4 mars 2016 17:45
Till: Andersson Caroline
Kopia: Utbildningsnämnden (UBN)

mailto:caroline.andersson@uppsala.se
tel:018-727%2013%2051
mailto:caroline.andersson@uppsala.se
mailto:bluegreengrey77@gmail.com
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Ämne: Re: Vi kämpar för vår skola  ge oss en ärlig chans!

Hej Caroline
 
Tack för ditt svar.
 
Jag var som du ser i mitt brev också med på mötet och tog del av det som sas, men det var inte du och
därför vill jag delge min och flera andras tankar utan mellanhänder. Vi känner oss inte riktigt trygga
med att inte ha en egen representant som kan framföra våra tankar och ideer under arbetet inför
beslutsfattandet, utan genom dem som var på mötet.
 
Fortfarande har vi inte fått några som helst svar på vad vi skulle gjort för att ni skulle förvarnat oss
och givit oss en chans till att göra något för att förändra elevantalet på skolan.  På mötet informerades
vi också om att det stod klart att Åkerlänna var mål för utvärdering redan i November December?
Varför kunde ni inte unnat oss den något bättre möjligheteen att fått möta detta såkallade förslag. som
inte låter som ett förslag utan ett beslut som bara inte kommit till klubbslaget.
 
Jag ser heller inte att det för er eller oss skulle vara ett hinder att bordlägga beslutet något. Som
föräldrer skulle jag bara se det som en fördel även för mitt barn i skolan. Som trivs så otroligt bra i
skolan. Och tidigare även i förskolegruppen. Det är verkligen något att värna om.
 
Vad gäller elevhälsan så var alla dem jag pratade med på mötet frågande till det argumentet i
diskussionen över huvudtaget. Även jag. Jag och många andra har gått i andra lantskolor, och jag har
inte sett att det kunnat skötts bättre än det redan gör och som de isf skulle fortsätta att göra. Så det
argumentet bortser jag ifrån. Min närmaste vän med en son som har utmaningar i skolan satt som ett
frågetecken och sa att hon fått det bästa stöd hon kunnat få och var jättenöjd. 
 
Vi förstår däremot att ni ser ett litet antal elever och det kan ingen förneka. Men man kan också när
det krävs och om man får möjligheten åtminståne få försöka förändra det. Men vi får ju inte ens
försöka och det är det som upprör. 
 
Att få försöka innebär att man kan misslyckas och finna sig i det
Men det innebär också att man kan LYCKAS och finna sig i det.
 
Ser fram emot fler svar från övriga personer jag kontaktat. Så kan jag ta det med mig på mötet med
bygden. Vi har inte givit upp och har redan etablerat Facebookgrupper mm. Underskatta inte våran
kämpaglöd utan ta vara på den och se om vi kan vända elevantalet med kniven mot strupen.
 
Jag önskar Ödmjukast att ni ger oss en chans att känna att vi gjort allt i vår makt innan vi kan förlika
oss med en nedläggnig.
 
Med vänliga Hälsningar

Hälsningar
Carola Eriksson
Kilkällan 15
0706561030
 
Den 4 mars 2016 15:52 skrev Andersson Caroline <caroline.andersson@uppsala.se>:
Hej Carola
 
Tack för ditt mail.
 
Jag förstår att förslaget till beslut väcker sorg och ilska. Anledningen till vårt förslag är att vi i dialog med
utbildningsförvaltningen uppfattar att vi inte längre kan uppnå den kvalitet på skolan som behövs för att säkra en

tel:0706561030
mailto:caroline.andersson@uppsala.se
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bra skola för alla barn. Det går i dag 22 elever på skolan. Inga vårdnadshavare har sökt skolan i årets skolval.
Med så få barn är det svårt för skolan att skapa den gruppdynamik som behövs för en god undervisning. Man har
inte heller tillräckliga möjligheter att få till en god elevhälsa, vilket är jätteviktigt för att eleverna ska kunna få det
stöd de har rätt till. Våra prognoser visar inte heller att elevantalet kommer att öka i den utsträckning som behövs
de kommande åren. 
 
Vi hade ett bra möte med vårdnadshavarna i går kväll. Ett antal av dem lyfte samma förslag som ni på hur man
skulle kunna rädda skolan. Vi har tagit med de synpunkterna och ska gå igenom alla förslag som inkommit innan
vi fattar beslut i utbildningsnämnden. Jag ska också ha en avstämning med Erik Pelling, kommunalråd med
ansvar för landsbygdsfrågor, om vilka tankar som finns runt bygdens utveckling och vad man kan göra framåt. 
 
Vänliga hälsningar
 
Caroline Andersson
 
CAROLINE ANDERSSON
Kommunalråd (S)

Postadress: Uppsala kommun, 
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 13 51
Epost: caroline.andersson@uppsala.se

Från: Carola Eriksson [bluegreengrey77@gmail.com]
Skickat: den 4 mars 2016 14:06
Till: Andersson Caroline
Ämne: Vi kämpar för vår skola  ge oss en ärlig chans!

Stäng inte vår skola!

Med endast två dagars varsel blev vi inbjudna till ett informationsmöte om planerna på att vår skola i
Åkerlänna planerades stänga verksamheten från höstterminen 2016. Om knappt 6 månader!

Vår skola är en viktig del i vårt drivna arbete, med bygden. Risken är överhängande stor att detta
arbete raseras om vi om vi inte får ha skolan kvar, tex att Affären går samma öde till mötes när familjer
väljer bort Åkerlänna utan skolan och plötsligt är Åkerlänna inte det minsta attraktivt längre. Ingen skola
ingen affär och ändå ska Upppsala kommun kämpa för landsbygden, vi hoppas på en omvärdering i
detta tänkta beslut.

Vi hade verkligen uppskattat om Jumkilseleverna evakuerats till vår skola för bibehålla den istället för att
flytta dem till en överfull större skola utan nedläggningshot. Vi har ju ett väl fungerande samarbete med
Jumkilskolan sen tidigare och plats har vi även om det sägs att vi inte har det. 70+20 = 90 elever och
som mest har Åkerlännaskola huserat 116 elever som jag känner till och enligt en av lärarna var det
98st när hon började och det gick jättebra så 90 elever bör inte vara en omöjlighet. 

Vi Åkerlännabor är redo att kämpa för skolan och det har vi visat att vi kan genom att starta Affären i
egen Regi och startat ett bygdebolag. Om vi haft möjlighet att möta ett nedläggningsförslag med låt
säga 1 eller 2 år för att möta rimliga krav för att behålla skolan skulle och är vi otroligt villiga att ta den
bollen och kämpa för vår skola. Tex genom att jumkilsklasserna går i vår skola under renoveringen.

Men i nuläget känns det som ni kört rakt över oss och inte givit oss minsta möjlighet att agera. Vi hade
faktiskt ingen aning att vi var så nära ett avslut. Med Facit i hand skulle vi nog oroat oss själva tidigare.
Men det kändes inte efter tidigare möte med politikerna inför valet att det var någon risk utifrån orden
att vi inte skulle läggas ner.

Vårt förslag, som även framfördes vid kvällens möten, är att eleverna i Jumkils skola i stället bussas till
Åkerlänna under tiden den nya skolan byggs Vilket skulle ge oss tid att jobba mot ett konkret mål med
skolans framtid. Alternativt mer tid att marknadsföra och få hit fler elever som väljer just vår skola . Så vi
kan nå minst det antal vi har idag.

tel:018-727%2013%2051
mailto:caroline.andersson@uppsala.se
mailto:bluegreengrey77@gmail.com
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30 dagars framförhållning är inte rimlig framförhållning att stänga en skola definitivt. 

Som boende i en levande och driven glesbygd kräver vi att ni omvärderar ert förslag till beslut
angående Åkerlänna skola.

Hälsningar
Carola Eriksson & Tomas Strandgren 
Kilkällan 15
0706561030
 
 

tel:0706561030
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Från:                                Sofie <luttan44@hotmail.com>
Skickat:                           den 4 mars 2016 14:09
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                             Fwd: Nedläggningshot Åkerlänna skola
 
Uppföljningsflagga:       Följ upp
Flagga:                            Har meddelandeflagga
 

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Sofie <luttan44@hotmail.com>
Datum: 4 mars 2016 11:18:19 CET
Till: "linda.eriksson@pol.uppsala.se christoffer.lagerqvist@pol.uppsala.se
mattias.kristensson@pol.uppsala.se gunilla.oltner@pol.uppsala.se jan
ake.carlsson@pol.uppsala.se agneta.bostrom@pol.uppsala.se
madeleine.andersson@pol.uppsala.se gabriella.lange@pol.uppsala.se
mohammed.tahir@pol.uppsala.se sverker.aslund@pol.uppsala.se
anna.manell@pol.uppsala.se martin.wisell@pol.uppsala.se"
<caroline.andersson@uppsala.se>
Ämne: Nedläggningshot Åkerlänna skola

Hej.
 
Av anledning om förslaget om nedläggning av Åkerlänna HT16. Vill jag starkt
protestera och kräva en omvärdering om förslaget om nedläggning.
Vi jobbar stark för våran byggd för att få den levande. Vi har jobbat hårt med
byggdebolag mm för utveckling av byn. vad gäller tex affären vi har. Detta innefattar
även vår skola. Om beslutet går igenom att lägga ned skolan är jag rädd för att vår by
kommer avecklas istället för utvecklas. Detta kommer innebära att först och främst att
"hjärtat" vår mötesplats  i byn kommer att försvinna. Till följd av detta kommer våra barn
slussas i många fall mil och timmar extra till en annan skola. dessa elever har syskon som
går på "dagis" i Åkerlänna som i så fall ligger helt fel för föräldrar som ska lämna/hämta
syskon vid skola /dagis. Alltså kommer kanske dessa barn även dom söka sig till dagis
nära skolan som syskon går i? Kyrkan som har barn och ungdomsverksamhet i byn
kommer försvinna då dom har samarbetat även dom med skolan och deras tider.
Vi kommer defenitivt få färre kunder till vår affär. Service som linjebussar kommer
säkerligen drabbas då inte skolbussen går.
Ni som politiker måste förstå vår oro i allt detta. TA DEN PÅ ALLVAR.
Vi kom in med förslag på informationsmötet vi fick 3/3 som förövrigt kom med väldigt
kort varsel. 2 dagar.
Förslagen var bla att Jumkils elever kan flytta till Åkerlänna under deras renovering av
skola.Istället för att åka till Bälinge. Men att dom har fritids kvar i Jumkil. Ett annat var
att ensamkommande kan slussas ut för att fylla ut platserna?
Jag menar, det kan ju inte vara någon skillnad att slussas ut från stan till landsbygd
jämfört med från landsbyggd till stan? 
 
För övrigt vill jag kritisera hela upplägget med informationen vi fått och att vi inte får så
lång tid på oss att kunna göra något åt detta. När beslutet ska fattas har skolvalet redan
varit mm. Så det känns ju påtvingat allting vad gäller besluten om vart våra elever hamnar

mailto:luttan44@hotmail.com
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mailto:christoffer.lagerqvist@pol.uppsala.se
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mailto:madeleine.andersson@pol.uppsala.se
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i för skola. Känns respektlöst. Ni som påstår och säger  att ni är för glesbygdsutveckling,
och jobbar hårt för det. Ett sådant här beslut på som vi tycker otillräckliga argument
motarbeter hela konceptet med utveckling i glesbyggd.
 
Så.. Omvärdera beslutet.
Tack för mig.
 
Sofie Hovberg  m familj.
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Från:                                Andersson Caroline
Skickat:                           den 4 mars 2016 16:08
Till:                                  Sofie
Kopia:                             Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne:                             SV: Nedläggningshot Åkerlänna skola
 
Hej Sofie
 
Tack för ditt mail.
 
Jag förstår att förslaget till beslut väcker sorg och ilska. Anledningen till vårt förslag är att vi i dialog med
utbildningsförvaltningen uppfattar att vi inte längre kan uppnå den kvalitet på skolan som behövs för att säkra en
bra skola för alla barn. Det går i dag 22 elever på skolan. Inga vårdnadshavare har sökt skolan i årets skolval.
Med så få barn är det svårt för skolan att skapa den gruppdynamik som behövs för en god undervisning. Man har
inte heller tillräckliga möjligheter att få till en god elevhälsa, vilket är jätteviktigt för att eleverna ska kunna få det
stöd de har rätt till. Våra prognoser visar inte heller att elevantalet kommer att öka i den utsträckning som behövs
de kommande åren. 
 
Vi hade ett bra möte med vårdnadshavarna i går kväll. Ett antal av dem lyfte samma förslag som du på hur man
skulle kunna rädda skolan. Vi har tagit med de synpunkterna och ska gå igenom alla förslag som inkommit innan
vi fattar beslut i utbildningsnämnden. Jag ska också ha en avstämning med Erik Pelling, kommunalråd med
ansvar för landsbygdsfrågor, om vilka tankar som finns runt bygdens utveckling och vad man kan göra framåt. 
 
Vänliga hälsningar
 
Caroline Andersson
 
CAROLINE ANDERSSON
Kommunalråd (S)

Postadress: Uppsala kommun, 
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 13 51
Epost: caroline.andersson@uppsala.se

Från: Sofie [luttan44@hotmail.com]
Skickat: den 4 mars 2016 11:18
Till: Andersson Caroline
Ämne: Nedläggningshot Åkerlänna skola

Hej.
 
Av anledning om förslaget om nedläggning av Åkerlänna HT16. Vill jag starkt protestera och
kräva en omvärdering om förslaget om nedläggning.
Vi jobbar stark för våran byggd för att få den levande. Vi har jobbat hårt med byggdebolag mm för
utveckling av byn. vad gäller tex affären vi har. Detta innefattar även vår skola. Om beslutet går
igenom att lägga ned skolan är jag rädd för att vår by kommer avecklas istället för utvecklas. Detta
kommer innebära att först och främst att "hjärtat" vår mötesplats  i byn kommer att försvinna. Till
följd av detta kommer våra barn slussas i många fall mil och timmar extra till en annan skola. dessa
elever har syskon som går på "dagis" i Åkerlänna som i så fall ligger helt fel för föräldrar som ska
lämna/hämta syskon vid skola /dagis. Alltså kommer kanske dessa barn även dom söka sig till dagis
nära skolan som syskon går i? Kyrkan som har barn och ungdomsverksamhet i byn kommer försvinna
då dom har samarbetat även dom med skolan och deras tider.
Vi kommer defenitivt få färre kunder till vår affär. Service som linjebussar kommer säkerligen
drabbas då inte skolbussen går.
Ni som politiker måste förstå vår oro i allt detta. TA DEN PÅ ALLVAR.

mailto:caroline.andersson@uppsala.se
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Vi kom in med förslag på informationsmötet vi fick 3/3 som förövrigt kom med väldigt kort varsel. 2
dagar.
Förslagen var bla att Jumkils elever kan flytta till Åkerlänna under deras renovering av skola.Istället
för att åka till Bälinge. Men att dom har fritids kvar i Jumkil. Ett annat var att ensamkommande kan
slussas ut för att fylla ut platserna?
Jag menar, det kan ju inte vara någon skillnad att slussas ut från stan till landsbygd jämfört med från
landsbyggd till stan? 
 
För övrigt vill jag kritisera hela upplägget med informationen vi fått och att vi inte får så lång tid på
oss att kunna göra något åt detta. När beslutet ska fattas har skolvalet redan varit mm. Så det känns ju
påtvingat allting vad gäller besluten om vart våra elever hamnar i för skola. Känns respektlöst. Ni som
påstår och säger  att ni är för glesbygdsutveckling, och jobbar hårt för det. Ett sådant här beslut på
som vi tycker otillräckliga argument motarbeter hela konceptet med utveckling i glesbyggd.
 
Så.. Omvärdera beslutet.
Tack för mig.
 
Sofie Hovberg  m familj.



Från: Andersson Caroline
Till: therese skogh
Kopia: Utbildningsnämnden (UBN)
Ärende: Re: Synpunkter inför beslut kring Åkerlänna skola
Datum: den 7 mars 2016 16:59:50

Hej Therese

Tack för att du hör av dig. Vi har ju haft mailkontakt tidigare men det var först i dag jag fick information 
om hur du kan göra för att byta skola om du önskar det.

Lokalförsörjningsplanen berör många barn och elever inom förskolan, grundskolan och gymnasiet och 
att lägga ett pussel som gör att alla upplever att de får information vid rätt tillfälle är inte helt enkelt. 

Precis som du beskriver nedan fattar utbildningsnämnden beslut om Åkerlänna den 30 mars. Efter den 
perioden finns kontinuerlig möjlighet att ansöka om byte via kommunens e-tjänst. Det andra 
alternativet är att delta i skolvalets omvalsperiod som pågår den 5-15 mars. Mer information finner du 
på https://www.uppsala.se/skolval/ och du kan även kontakta antagningsenheten direkt för att få 
information om olika alternativ. Jag förstår att du tycker att det är svårt att välja hur ni ska göra i 
denna situation men det vore fel av mig att ge råd. Detta måste vara ert beslut. 

Vänliga hälsningar

Caroline Andersson

 
CAROLINE ANDERSSON
Kommunalråd (S)
------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun, 
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.andersson@uppsala.se

Från: therese skogh <tessi76@hotmail.com>
Datum: måndag 7 mars 2016 11:32
Till: "Utbildningsnämnden (UBN)" <utbildningsnamnden@uppsala.se>, Caroline Andersson 
<caroline.andersson@uppsala.se>, Eskilsson Linda <Linda.Eskilsson@pol.uppsala.se>, 
"Lagerqvist Christopher (Politiker)" <Christopher.Lagerqvist@gmail.com>
Ämne: Synpunkter inför beslut kring Åkerlänna skola

Jag vill härmed lämna mina synpunkter på förslaget att lägga ner Åkerlänna skola i egenskap av 
förälder till en elev. Min son kommer till hösten att börja i Åk 5, han har alltså 1 år kvar på Åkerlänna 
skola. Vi funderade tidigare på hur vi skulle göra inför Åk 5, om vi skulle byta skolan redan nu eller 
vänta tills Åk 6. Vi vägde naturligtvis fördelar och nackdelar till vårt beslut och vi tog hänsyn till vad vår 
son själv ville. Valet blev då att stanna kvar på skolan sista året innan Åk 6 och högstadiet. Vi valde 
alltså aktivt att inte ansöka om plats på annan skola. Vår son förberedde sig på detta och vi såg fram 
emot hösten med ro. Den 1 mars får vi sedan läsa i UNT att utbildningsnämnden lagt fram ett förslag 
om att lägga ner Åkerlänna skola. Vi reagerar såklart med stor oro och rädsla för vad som nu ska ske. 
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mailto:tessi76@hotmail.com
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mailto:Christopher.Lagerqvist@gmail.com


Samtidigt får vi läsa och höra massor av förtvivlade barn och föräldrar som inte fått plats på den skola 
man har velat. Så nu undrar ju jag vart det finns plats för vår son??? Beskedet kommer ju minst sagt 
sent, beslutet tas inte förrän 31 mars, då är det två och en halv månad kvar av terminen. Jag förstår 
inte riktigt hur man kan göra så mot barnen?

Vi är en av alla familjer som drabbats i till följd av förslaget. Vårt dilemma just nu består ju i att ansöka 
om plats på annan skola, vilken skola det finns plats på är ju mycket oklart. Det är ju dessutom så att 
om vi väljer annan skola än Åkerlänna så är ju chansen mycket större att den läggs ner med 
motiveringen att det är för få barn. Och inväntar vi beslutet 31 mars, så stänger ju skolvalet och våra 
möjligheter att välja annan skola. Detta är ett moment 22 som jag vill veta hur ni tänker kring?

Följer vår son med till Skuttunge skola så handlar det för hans del om att byta skola igen efter 1 år. Jag 
vet dessutom att många av eleverna i Skuttunge väljer Björklinge i högstadiet, detta är helt uteslutet 
för oss eftersom den skolan ligger alldeles för långt bort. Detta innebär att min son kommer att skiljas 
från de eventuella nya kamrater han skaffar sig under året i Skuttunge. Min önskan är på grund av allt 
ovanstående att vi kan få en möjlighet att få en plats på en skola som har femmor plus ett högstadium 
så han slipper byta skola igen. Vi är en ganska liten grupp familjer, min önskan är att vi inte blir dubbelt 
straffade när vår skola läggs ner utan att vi kan få plats där vi önskar. Jag är övertygad om att vi alla 
inte kommer att välja samma skola så det borde gå att lösa om man vill. Jag önskar att vi kan ha en 
dialog kring detta och lösa det på bästa sätt för våra barn. Snälla låt oss inte bli dubbelt straffade till 
följd av en nedläggning.

Vänliga hälsningar Therese Skogh och Anders Eriksson, föräldrar till Carl i Åk 5 på Åkerlänna skola
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Från:                                           Henrik Leffler <henrik.leffler@slu.se>
Skickat:                                      den 7 mars 2016 10:14
Till:                                              Utbildningsförvaltningen (UBF)
Kopia:                                        Gunilla Leffler
Ämne:                                        SV: Evakuering av Almtunaskolan
 
 
Hej!
 
Jag har en tilläggsfråga: Är planen att det utökade elevantalet skall tillgodoses genom att Almtunaskolan
väsentligt byggs ut (jag antar att det får bli en flygel till på den), eller genom att Imanskolans hyreskontrakt
sägs upp och Almtunas elever får plats i de lokalerna?
 
 
Vänliga hälsningar,
 
 
/Henrik Leffler
 
 
Från: Henrik Leffler 
Skickat: den 7 mars 2016 10:10
Till: 'utbildningsforvaltningen@uppsala.se' <utbildningsforvaltningen@uppsala.se>
Kopia: 'Gunilla Leffler' <Gunilla.Leffler@svenskakyrkan.se>
Ämne: Evakuering av Almtunaskolan
 
 
Hej!
 
Jag fick meddelande om att Almtunaskolan planeras att evakueras HT 2018, för att elevantalet skall kunna
utökas till 700 elever.

‐        Jag antar att utökningen av elevantalet innebär att skolan skall erbjuda åk 6 framöver – stämmer det?
‐        I så fall, kommer de som nu går i åk 4 (de som är födda 2005) att få gå i ”Almtunaskolan” (dvs i de

klasser och med de lärare som de gått i flera år, om än i Brantingskolans lokaler)?
o   Om svaret är nej, men skolan skall ha en åk 6 efter renoveringen, så förstår jag det som att

Almtunaskolan inte kommer att ha en åk 6 endast under just 2018‐19 och möjligen 2019‐20 –
är det rätt uppfattat?

o   Vad är i så fall skälet till det?
 
Jag undrar också om hur den administrativa beredningen nu fram till beslutet den 30 mars går till: kommer
det ett AU‐sammanträde eller motsvarande någon gång strax, och hur ser beredningen ut i övrigt?
 
Jag vore tacksam för skyndsamt svar.
 
 
 
Med vänliga hälsningar,
 
 
Henrik Leffler
Jurist/Legal Counsel                            

mailto:utbildningsforvaltningen@uppsala.se
mailto:Gunilla.Leffler@svenskakyrkan.se
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Stjerndorff Kristian

Från: Romanus Lars
Skickat: den 15 mars 2016 08:06
Till: 'Henrik Leffler'
Kopia: Gunilla Leffler; Bergström Stefan; Stjerndorff Kristian; Pettersson Ingela 

(Skolområdeschef kommunal grundskola); Engström Lotta
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan

Hej  
här kommer svar som vi kan ge just nu 
 
Är planen att det utökade elevantalet skall tillgodoses genom att Almtunaskolan väsentligt byggs ut (jag antar att 
det får bli en flygel till på den), eller genom att Imanskolans hyreskontrakt sägs upp och Almtunas elever får plats i 
de lokalerna? I och med att beslut tas, är detta frågor som kommer att behandlas och hur utbyggnaden kommer att 
ske meddelas löpande när olika delbeslut tas. 
 
Jag fick meddelande om att Almtunaskolan planeras att evakueras HT 2018, för att elevantalet skall kunna utökas till 
700 elever.  

‐        Jag antar att utökningen av elevantalet innebär att skolan skall erbjuda åk 6 framöver – stämmer det? 
Frågan om årskurser på en skola beror på skolval och befolkningsprognoser. Varje år görs en översikt av 
detta. 

‐        I så fall, kommer de som nu går i åk 4 (de som är födda 2005) att få gå i ”Almtunaskolan” (dvs i de klasser 
och med de lärare som de gått i flera år, om än i Brantingskolans lokaler)?  Se ovan. Går inte att svara på i 
dagsläget. 

o   Om svaret är nej, men skolan skall ha en åk 6 efter renoveringen, så förstår jag det som att 
Almtunaskolan inte kommer att ha en åk 6 endast under just 2018‐19 och möjligen 2019‐20 – är det 
rätt uppfattat?  Frågan om årskurser på en skola beror på skolval och befolkningsprognoser. Varje år 
görs en översikt av detta. 

 Vad är i så fall skälet till det? ‐ 
 

 Jag undrar också om hur den administrativa beredningen nu fram till beslutet den 30 mars går till: 
kommer det ett AU‐sammanträde eller motsvarande någon gång strax, och hur ser beredningen ut i 
övrigt?  Arbetsutskottet är nu på fredag. 

 
 
 
LARS ROMANUS 
Chef kommunal grundskola 
 
Uppsala kommun  
Utbildningsförvaltningen, Grundskola 
Besöksadress: Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 67 14 
E-post: lars.romanus@uppsala.se 

 
 
 
Från: Henrik Leffler [mailto:henrik.leffler@slu.se]  
Skickat: den 14 mars 2016 15:19 
Till: Romanus Lars 
Kopia: Gunilla Leffler 
Ämne: VB: Evakuering av Almtunaskolan 
 
  
Hej Lars,  
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Förra måndagen mailade jag kommunen med nedanstående frågor. Idag ringde jag till registrator Lotta Engström 
och fick beskedet att du sannolikt är rätt person att vända sig till, så sagt och gjort: var vänlig se de gulmarkerade 
frågorna nedan. (Jag kan tillägga att jag gått igenom Imanskolans hyreskontrakt och inte kan se annat än att det kan 
sägas upp med nio månaders uppsägningstid, om nu kommunen avser att i första hand utnyttja befintliga lokaler i 
Almtunskolan för att utöka antalet ”almtunaelever”.) 
  
Jag vore tacksam för skyndsamt svar.  
  
                                         
Med vänliga hälsningar, 
  
  
Henrik Leffler 
Jurist/Legal Counsel                             

  
SLU ‐ Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences 
Almas allé 8 
Box 7070, SE‐750 07 Uppsala 
Sweden 
+46 ‐ (0)18 ‐ 67 20 75 
henrik.leffler@slu.se  
  
  
  

Från: Henrik Leffler  
Skickat: den 9 mars 2016 14:22 
Till: 'Utbildningsnämnden (UBN)' <utbildningsnamnden@uppsala.se> 
Kopia: 'Gunilla Leffler' <Gunilla.Leffler@svenskakyrkan.se> 
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan 
  
  
Hej!  
  
Har ni något svar på frågorna nedan?  
  
Vänliga hälsningar,  
  
  
/Henrik Leffler 
  
  

Från: Engström Lotta [mailto:Lotta.Engstrom@uppsala.se] För Utbildningsnämnden (UBN) 
Skickat: den 7 mars 2016 10:17 
Till: Henrik Leffler <henrik.leffler@slu.se> 
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan 
  
Hej! 
Vi har tagit emot och registrerat din synpunkt som kommer att sammanställas och presenteras för nämnden innan 
beslut i ärendet tas. 
Din fråga kommer du att få svar på från handläggare inom kort. 
  
Med vänlig hälsning 
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Lotta Engström   
Registrator  
__________________________________________________________ 
Utbildningsförvaltningen 
Uppsala kommun, Staben för kansli - enheten för arkiv och registratur  
Stationsgatan 12, 753 75  Uppsala   
Telefon 018-727 08 21 
  
  
  
Från: Henrik Leffler [mailto:henrik.leffler@slu.se]  
Skickat: den 7 mars 2016 10:14 
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF) 
Kopia: Gunilla Leffler 
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan 
  
  
Hej! 
  
Jag har en tilläggsfråga: Är planen att det utökade elevantalet skall tillgodoses genom att Almtunaskolan väsentligt 
byggs ut (jag antar att det får bli en flygel till på den), eller genom att Imanskolans hyreskontrakt sägs upp och 
Almtunas elever får plats i de lokalerna?  
  
  
Vänliga hälsningar,  
  
  
/Henrik Leffler 
  
  

Från: Henrik Leffler  
Skickat: den 7 mars 2016 10:10 
Till: 'utbildningsforvaltningen@uppsala.se' <utbildningsforvaltningen@uppsala.se> 
Kopia: 'Gunilla Leffler' <Gunilla.Leffler@svenskakyrkan.se> 
Ämne: Evakuering av Almtunaskolan 
  
  
Hej! 
  
Jag fick meddelande om att Almtunaskolan planeras att evakueras HT 2018, för att elevantalet skall kunna utökas till 
700 elever.  

‐        Jag antar att utökningen av elevantalet innebär att skolan skall erbjuda åk 6 framöver – stämmer det?  
‐        I så fall, kommer de som nu går i åk 4 (de som är födda 2005) att få gå i ”Almtunaskolan” (dvs i de klasser 

och med de lärare som de gått i flera år, om än i Brantingskolans lokaler)?  
o   Om svaret är nej, men skolan skall ha en åk 6 efter renoveringen, så förstår jag det som att 

Almtunaskolan inte kommer att ha en åk 6 endast under just 2018‐19 och möjligen 2019‐20 – är det 
rätt uppfattat?  

o   Vad är i så fall skälet till det? 
  
Jag undrar också om hur den administrativa beredningen nu fram till beslutet den 30 mars går till: kommer det ett 
AU‐sammanträde eller motsvarande någon gång strax, och hur ser beredningen ut i övrigt?  
  
Jag vore tacksam för skyndsamt svar.  
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Med vänliga hälsningar, 
  
  
Henrik Leffler 
Jurist/Legal Counsel                             

  
SLU ‐ Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences 
Almas allé 8 
Box 7070, SE‐750 07 Uppsala 
Sweden 
+46 ‐ (0)18 ‐ 67 20 75 
henrik.leffler@slu.se  
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Stjerndorff Kristian

Från: Romanus Lars
Skickat: den 15 mars 2016 11:12
Till: 'Henrik Leffler'
Kopia: Gunilla Leffler; Bergström Stefan; Stjerndorff Kristian; Pettersson Ingela 

(Skolområdeschef kommunal grundskola); Engström Lotta
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan

[SLU‐HL] Detta är inget svar. Jag får fråga vad planen är (jag antar att det finns en plan; om det inte finns det, 
vore jag tacksam för besked om det). 
Den plan som finns är:  https://www.uppsala.se/organisation‐och‐styrning/publikationer/strategisk‐forsorjning‐av‐
utbildningslokaler‐2016‐2020/  
 
[SLU‐HL] Jag förstår också att det beror på skolval och befolkningsprognoser, och att en plan inte kan vara huggen 
i sten. Men jag utgår från att det – på grundval av den prognos som gjorts idag – finns en plan för vilka årskurser 
Almtunaskolan skall erbjuda i framtiden. Eller företar kommunen en ombyggnation av Almtunaskolan för ett 
antal tiotal MSEK, med plats för ytterligare 150 elever, utan att ha någon idé om vilka årskurser som skall 
erbjudas? (Och vad är i så fall grunden till att utbyggnaden görs?!) 
Förslaget har sin grund i den befolkningsökning som Uppsala har de närmaste åren i grundskoleåldrar. 
 
    c)  Vem fattar beslut om vilka årskurser som skall erbjudas på en viss skola?  
Det är ett verkställighetsbeslut som fattas av chefen för den kommunala grundskolan  
 
mvh 
 
LARS ROMANUS 
Chef kommunal grundskola 
 
Uppsala kommun  
Utbildningsförvaltningen, Grundskola 
Besöksadress: Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 67 14 
E-post: lars.romanus@uppsala.se 

 
 
 
 
 
Från: Henrik Leffler [mailto:henrik.leffler@slu.se]  
Skickat: den 15 mars 2016 09:57 
Till: Romanus Lars 
Kopia: Gunilla Leffler; Bergström Stefan; Stjerndorff Kristian; Pettersson Ingela (Skolområdeschef kommunal 
grundskola); Engström Lotta 
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan 
Prioritet: Hög 
 
 
Lars,  
 
Tack för raskt svar. Nedan ställer jag kompletterande frågor (kursiverade och fetstilta), som jag vore tacksam för 
skyndsamt svar på. Jag får också be om uppgift om vilket diarienummer detta ärende (dvs min fråga) har fått.  
 
Vänliga hälsningar,  
 
 
/Henrik Leffler 
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Från: Romanus Lars [mailto:lars.romanus@uppsala.se]  
Skickat: den 15 mars 2016 08:06 
Till: Henrik Leffler <henrik.leffler@slu.se> 
Kopia: Gunilla Leffler <Gunilla.Leffler@svenskakyrkan.se>; Bergström Stefan <Stefan.Bergstrom2@uppsala.se>; 
Stjerndorff Kristian <Kristian.Stjerndorff@uppsala.se>; Pettersson Ingela (Skolområdeschef kommunal grundskola) 
<ingela.pettersson2@uppsala.se>; Engström Lotta <Lotta.Engstrom@uppsala.se> 
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan 
 
Hej  
här kommer svar som vi kan ge just nu 
  
1. Är planen att det utökade elevantalet skall tillgodoses genom att Almtunaskolan väsentligt byggs ut (jag antar att 
det får bli en flygel till på den), eller genom att Imanskolans hyreskontrakt sägs upp och Almtunas elever får plats i 
de lokalerna? I och med att beslut tas, är detta frågor som kommer att behandlas och hur utbyggnaden kommer att 
ske meddelas löpande när olika delbeslut tas. 
[SLU‐HL] Detta är inget svar. Jag får fråga vad planen är (jag antar att det finns en plan; om det inte finns det, 
vore jag tacksam för besked om det).  
 
  
2. Jag fick meddelande om att Almtunaskolan planeras att evakueras HT 2018, för att elevantalet skall kunna utökas 
till 700 elever.  

a)        Jag antar att utökningen av elevantalet innebär att skolan skall erbjuda åk 6 framöver – stämmer det? 
Frågan om årskurser på en skola beror på skolval och befolkningsprognoser. Varje år görs en översikt av 
detta. 

b)        I så fall, kommer de som nu går i åk 4 (de som är födda 2005) att få gå i ”Almtunaskolan” (dvs i de klasser 
och med de lärare som de gått i flera år, om än i Brantingskolans lokaler)?  Se ovan. Går inte att svara på i 
dagsläget. 

i.   Om svaret är nej, men skolan skall ha en åk 6 efter renoveringen, så förstår jag det som att 
Almtunaskolan inte kommer att ha en åk 6 endast under just 2018‐19 och möjligen 2019‐20 – är det 
rätt uppfattat?  Frågan om årskurser på en skola beror på skolval och befolkningsprognoser. Varje år 
görs en översikt av detta. 

ii. Vad är i så fall skälet till det? ‐ 
[SLU‐HL] Jag förstår också att det beror på skolval och befolkningsprognoser, och att en plan inte kan vara huggen 
i sten. Men jag utgår från att det – på grundval av den prognos som gjorts idag – finns en plan för vilka årskurser 
Almtunaskolan skall erbjuda i framtiden. Eller företar kommunen en ombyggnation av Almtunaskolan för ett 
antal tiotal MSEK, med plats för ytterligare 150 elever, utan att ha någon idé om vilka årskurser som skall 
erbjudas? (Och vad är i så fall grunden till att utbyggnaden görs?!) 
 
Om du har ett svar på 2.a), så vore jag tacksam även för svar på 2.b.i‐ii.  
 
    c)  Vem fattar beslut om vilka årskurser som skall erbjudas på en viss skola?  
 
3. Jag undrar också om hur den administrativa beredningen nu fram till beslutet den 30 mars går till: kommer det ett 
AU‐sammanträde eller motsvarande någon gång strax, och hur ser beredningen ut i övrigt?  Arbetsutskottet är nu på 
fredag. 
  
  
 
  
LARS ROMANUS 
Chef kommunal grundskola 
 
Uppsala kommun  
Utbildningsförvaltningen, Grundskola 
Besöksadress: Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 67 14 
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E-post: lars.romanus@uppsala.se 

  
  
  
Från: Henrik Leffler [mailto:henrik.leffler@slu.se]  
Skickat: den 14 mars 2016 15:19 
Till: Romanus Lars 
Kopia: Gunilla Leffler 
Ämne: VB: Evakuering av Almtunaskolan 
  
  
Hej Lars,  
  
Förra måndagen mailade jag kommunen med nedanstående frågor. Idag ringde jag till registrator Lotta Engström 
och fick beskedet att du sannolikt är rätt person att vända sig till, så sagt och gjort: var vänlig se de gulmarkerade 
frågorna nedan. (Jag kan tillägga att jag gått igenom Imanskolans hyreskontrakt och inte kan se annat än att det kan 
sägas upp med nio månaders uppsägningstid, om nu kommunen avser att i första hand utnyttja befintliga lokaler i 
Almtunskolan för att utöka antalet ”almtunaelever”.) 
  
Jag vore tacksam för skyndsamt svar.  
  
                                         
Med vänliga hälsningar, 
  
  
Henrik Leffler 
Jurist/Legal Counsel                             

  
SLU ‐ Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences 
Almas allé 8 
Box 7070, SE‐750 07 Uppsala 
Sweden 
+46 ‐ (0)18 ‐ 67 20 75 
henrik.leffler@slu.se  
  
  
  

Från: Henrik Leffler  
Skickat: den 9 mars 2016 14:22 
Till: 'Utbildningsnämnden (UBN)' <utbildningsnamnden@uppsala.se> 
Kopia: 'Gunilla Leffler' <Gunilla.Leffler@svenskakyrkan.se> 
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan 
  
  
Hej!  
  
Har ni något svar på frågorna nedan?  
  
Vänliga hälsningar,  
  
  
/Henrik Leffler 
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Från: Engström Lotta [mailto:Lotta.Engstrom@uppsala.se] För Utbildningsnämnden (UBN) 
Skickat: den 7 mars 2016 10:17 
Till: Henrik Leffler <henrik.leffler@slu.se> 
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan 
  
Hej! 
Vi har tagit emot och registrerat din synpunkt som kommer att sammanställas och presenteras för nämnden innan 
beslut i ärendet tas. 
Din fråga kommer du att få svar på från handläggare inom kort. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Lotta Engström   
Registrator  
__________________________________________________________ 
Utbildningsförvaltningen 
Uppsala kommun, Staben för kansli - enheten för arkiv och registratur  
Stationsgatan 12, 753 75  Uppsala   
Telefon 018-727 08 21 
  
  
  
Från: Henrik Leffler [mailto:henrik.leffler@slu.se]  
Skickat: den 7 mars 2016 10:14 
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF) 
Kopia: Gunilla Leffler 
Ämne: SV: Evakuering av Almtunaskolan 
  
  
Hej! 
  
Jag har en tilläggsfråga: Är planen att det utökade elevantalet skall tillgodoses genom att Almtunaskolan väsentligt 
byggs ut (jag antar att det får bli en flygel till på den), eller genom att Imanskolans hyreskontrakt sägs upp och 
Almtunas elever får plats i de lokalerna?  
  
  
Vänliga hälsningar,  
  
  
/Henrik Leffler 
  
  

Från: Henrik Leffler  
Skickat: den 7 mars 2016 10:10 
Till: 'utbildningsforvaltningen@uppsala.se' <utbildningsforvaltningen@uppsala.se> 
Kopia: 'Gunilla Leffler' <Gunilla.Leffler@svenskakyrkan.se> 
Ämne: Evakuering av Almtunaskolan 
  
  
Hej! 
  
Jag fick meddelande om att Almtunaskolan planeras att evakueras HT 2018, för att elevantalet skall kunna utökas till 
700 elever.  

‐        Jag antar att utökningen av elevantalet innebär att skolan skall erbjuda åk 6 framöver – stämmer det?  
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‐        I så fall, kommer de som nu går i åk 4 (de som är födda 2005) att få gå i ”Almtunaskolan” (dvs i de klasser 
och med de lärare som de gått i flera år, om än i Brantingskolans lokaler)?  

o   Om svaret är nej, men skolan skall ha en åk 6 efter renoveringen, så förstår jag det som att 
Almtunaskolan inte kommer att ha en åk 6 endast under just 2018‐19 och möjligen 2019‐20 – är det 
rätt uppfattat?  

o   Vad är i så fall skälet till det? 
  
Jag undrar också om hur den administrativa beredningen nu fram till beslutet den 30 mars går till: kommer det ett 
AU‐sammanträde eller motsvarande någon gång strax, och hur ser beredningen ut i övrigt?  
  
Jag vore tacksam för skyndsamt svar.  
  
  
  
Med vänliga hälsningar, 
  
  
Henrik Leffler 
Jurist/Legal Counsel                             

  
SLU ‐ Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences 
Almas allé 8 
Box 7070, SE‐750 07 Uppsala 
Sweden 
+46 ‐ (0)18 ‐ 67 20 75 
henrik.leffler@slu.se  
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Från:                                           Stjerndorff Kristian
Skickat:                                      den 7 mars 2016 09:43
Till:                                              Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                                        VB: Åkerlänna skola
 
Uppföljningsflagga:             Följ upp
Flagga:                                       Har meddelandeflagga
 
För registrering, diarieföring och svar till ursprungsskribenten om att så har skett.
 
 
Vänligen
 
KRISTIAN STJERNDORFF
Projektledare Strategisk lokalförsörjning

Postadress: Uppsala kommun,
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 44 89
Epost: kristian.stjerndorff@uppsala.se
 
Från: Skarelius Lille Mimmi 
Skickat: den 7 mars 2016 09:14
Till: Stjerndorff Kristian
Ämne: VB: Åkerlänna skola
 
Hej!
 
Här är lite nya idéer och synpunkter!
 
Tar du med det i utredningen? Diarieför du?
 
Hälsningar
Mimmi
 
Från: Annika Gustavsson Lif [mailto:annikasvartarbo@telia.com] 
Skickat: den 5 mars 2016 11:47
Till: Skarelius Lille Mimmi
Ämne: Åkerlänna skola
 
Hej Mimmi!
 
Vill börja med att säga att jag tycker att det var ett bra möte i bygdegården i torsdags, eller alltså,
informationen från kommunens sida kändes korrekt och relevant. Att sedan människor i affekt har en tendens
att bli aningens långrandiga och enkelspåriga gissar jag ingår i processen. Jag vet att det inte är du som ska ha
detta, men jag minns inte vilken adress ni sade man skulle maila till så jag hoppas du kan vidarebefordra.
 
Jag har funderat lite på en sak som kanske skulle kunna hjälpa till att lösa den akuta situationen för skolan hos
oss, eller i alla fall att ha med i vågskålen. Jag vill vara noga med att betona att för dem de verkligen berör, dvs
föräldrarna till barnen, så tror jag inte att det är bevarandet av just Åkerlänna skola som är viktigt. Jag vet att
det är många som gärna ser en ihopslagning med Jumkils skola eftersom den också ligger nära och åt rätt håll
för de allra flesta, villket gör att det är att dessa två år som Jumkils skola är stängd som skulle vara bra om
Åkerlännaskolan kunde få hänga kvar.
 
Kvalitéerna som finns just i Åkerlänna, med naturen utanför fönstret och små grupper och totalt få elever är ju
svårt att finna i staden. Utan att ha tillgång till statistik så har jag ändå en känsla av att det finns fler barn i

mailto:kristian.stjerndorff@uppsala.se
mailto:annikasvartarbo@telia.com
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stan än här ute som behöver stöd och hjälp mycket på grund av den stökiga miljön som stora grupper innebär.
Barn som kanske egentligen är väl fungerande men som inte fungerar utan assistent eller extralärare delvis på
grund av miljön. Jag tänker mig att miljön i sig kanske i vissa fall är en del av problemet. Skulle man kunna
tänka sig att se över situationen med dessa barn och se om det skulle vara en vinst för dem och deras
välmående, en ekonomisk vinst om det går att minska på stödpersonal, definitivt en vinst för Åkerlänna om
det kan bidra med fler elever samt den samhälleliga vinsten det skulle innebära att agera utanför boxen. Om
det fanns möjlighet att bjuda ut dessa barn och föräldrar till Åkerlänna för att visa vad som finns så kan jag
inte se annat än att man som förälder skulle vilja ha den miljön för sitt barn.
 
 
Detta i linje med mitt förslag om flyktingar, jag inser att det krävs betydande resurser för båda lösningarna,
men det gör det ju oavsett var de ska undervisas.
 
Jag ser för övrigt fram emot att få höra om de nya förslag du hade för vår bygd!! ὠ�
 
Hälsningar! // Annika Gustavsson Lif
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Från:                                therese skogh <tessi76@hotmail.com>
Skickat:                           den 7 mars 2016 11:33
Till:                                  Utbildningsnämnden (UBN); Andersson Caroline; Eskilsson Linda; Lagerqvist

Christopher (Politiker)
Ämne:                             Synpunkter inför beslut kring Åkerlänna skola
 
Kategorier:                     Grön kategori
 
Jag vill härmed lämna mina synpunkter på förslaget att lägga ner Åkerlänna skola i egenskap av
förälder till en elev. Min son kommer till hösten att börja i Åk 5, han har alltså 1 år kvar på Åkerlänna
skola. Vi funderade tidigare på hur vi skulle göra inför Åk 5, om vi skulle byta skolan redan nu eller
vänta tills Åk 6. Vi vägde naturligtvis fördelar och nackdelar till vårt beslut och vi tog hänsyn till vad
vår son själv ville. Valet blev då att stanna kvar på skolan sista året innan Åk 6 och högstadiet. Vi
valde alltså aktivt att inte ansöka om plats på annan skola. Vår son förberedde sig på detta och vi såg
fram emot hösten med ro. Den 1 mars får vi sedan läsa i UNT att utbildningsnämnden lagt fram ett
förslag om att lägga ner Åkerlänna skola. Vi reagerar såklart med stor oro och rädsla för vad som nu
ska ske. Samtidigt får vi läsa och höra massor av förtvivlade barn och föräldrar som inte fått plats på
den skola man har velat. Så nu undrar ju jag vart det finns plats för vår son??? Beskedet kommer ju
minst sagt sent, beslutet tas inte förrän 31 mars, då är det två och en halv månad kvar av terminen. Jag
förstår inte riktigt hur man kan göra så mot barnen?
 
Vi är en av alla familjer som drabbats i till följd av förslaget. Vårt dilemma just nu består ju i att
ansöka om plats på annan skola, vilken skola det finns plats på är ju mycket oklart. Det är ju dessutom
så att om vi väljer annan skola än Åkerlänna så är ju chansen mycket större att den läggs ner med
motiveringen att det är för få barn. Och inväntar vi beslutet 31 mars, så stänger ju skolvalet och våra
möjligheter att välja annan skola. Detta är ett moment 22 som jag vill veta hur ni tänker kring?
 
Följer vår son med till Skuttunge skola så handlar det för hans del om att byta skola igen efter 1 år.
Jag vet dessutom att många av eleverna i Skuttunge väljer Björklinge i högstadiet, detta är helt
uteslutet för oss eftersom den skolan ligger alldeles för långt bort. Detta innebär att min son kommer
att skiljas från de eventuella nya kamrater han skaffar sig under året i Skuttunge. Min önskan är på
grund av allt ovanstående att vi kan få en möjlighet att få en plats på en skola som har femmor plus ett
högstadium så han slipper byta skola igen. Vi är en ganska liten grupp familjer, min önskan är att vi
inte blir dubbelt straffade när vår skola läggs ner utan att vi kan få plats där vi önskar. Jag är
övertygad om att vi alla inte kommer att välja samma skola så det borde gå att lösa om man vill. Jag
önskar att vi kan ha en dialog kring detta och lösa det på bästa sätt för våra barn. Snälla låt oss inte bli
dubbelt straffade till följd av en nedläggning.
 
Vänliga hälsningar Therese Skogh och Anders Eriksson, föräldrar till Carl i Åk 5 på Åkerlänna skola
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Från:                                           Stjerndorff Kristian
Skickat:                                      den 7 mars 2016 17:37
Till:                                              'therese skogh'
Ämne:                                        Skolval vid eventuell nedläggning av Åkerlänna skola
 
Hej
 
Tack för ditt engagemang och ditt intresse genom att skicka in dina synpunkter.
Det du skriver redovisas för nämndens politiker innan de behandlar frågan.
 
På din direkta fråga om hur ni ska agera med skolval för att få en bra lösning för er son så har vi idag lagt ut
förtydligad information om detta på skolans hemsida. http://akerlannaskola.uppsala.se/nyheter/skolval‐‐
kompletterande‐information‐om‐alternativ/
Hoppas det ger dig svar och stöd i vilka alternativ ni har.
 
 
 
Vänligen
 
KRISTIAN STJERNDORFF
Projektledare Strategisk lokalförsörjning

Postadress: Uppsala kommun,
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018727 44 89
Epost: kristian.stjerndorff@uppsala.se
 

http://akerlannaskola.uppsala.se/nyheter/skolval--kompletterande-information-om-alternativ/
mailto:kristian.stjerndorff@uppsala.se
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Från:                                Skarelius Lille Mimmi
Skickat:                           den 7 mars 2016 15:47
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                             VB: Tidplan och kontakt ang. Åkerlänna skola.
 
Hej!
 
Kan ni diarieföra detta i ärendet om försörjning av skollokaler?
 
Hälsningar
Mimmi
 
Från: Skarelius Lille Mimmi 
Skickat: den 7 mars 2016 14:44
Till: Carola Eriksson
Ämne: Re: Tidplan och kontakt ang. Åkerlänna skola.
 
Hej! Absolut kan vi göra det. Fritidsförslaget ansåg vi vara en del av 1) alternativ för evakuering av
Jumkils elever till Åkerlänna skola.                                                       Vi har alltså tagit med oss
förslaget och ser över mjöligheten. Vi kommer att återkomma med mer information under veckan. 

Hälsningar MImmi 

7 mars 2016 kl. 14:37 skrev Carola Eriksson <carola@agora.se>:

Hej
 
Tack för tidplanen 
 
kan du lägga till 2 adresser i utskicken?
ragge77@
 
Dock saknar vi förslaget om Fritids i Jumikil för jumkilseleverna. Och hoppas att ni har
den frågan med er. 
 
 

MVH
Carola Eriksson

 
Den 4 mars 2016 14:00 skrev Skarelius Lille Mimmi
<Mimmi.SkareliusLille@uppsala.se>:
Hej!
 
Igår när vi träffades lovade jag att återkoppla om tidplan och kontaktinformation.
 
Tidplan och mailadress för synpunkter på förslaget finns i bifogad bild.
 
Under nästa vecka kommer vi att återkomma med mötesanteckningar. De
följdutredningar som vi idag identifierat är:
 

mailto:carola@agora.se
mailto:Mimmi.SkareliusLille@uppsala.se
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1) Alternativ för Jumkils evakuering, dvs till Åkerlänna
2) Tillgång på barnomsorg i Åkerlänna samt lokal till detta
3) Fylla på Åkerlänna skola med flykting/nyanlända genom bussning.
 
Vi går igenom mötesanteckningar och fler följdutredningar kan tillkomma.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mimmi Skarelius Lille
Landsbygdsstrateg 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
______________________________________________________
Postadress: Uppsala kommun,
Stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018 727 12 49
Epost:mimmi.skareliuslille@uppsala.se
Webbadress: www.uppsala.se
 
 

tel:018%C2%A0727%2012%2049
mailto:mimmi.skareliuslille@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Stjerndorff Kristian

Ämne: Privat meddelande på Facebook om Åkerlänna skola

 
Jocke Bäver Sjöström.:  
Hämtat från Uppsala Kommuns hemsida: Landsbygdsutveckling Utvecklingsförutsättningar Uppsala kommun har Sveriges största 
landsbygdsbefolkning. Uppsala ska därför också vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Villkoren för att leva, verka och 
bo i olika bygder och små tätorter skiljer sig från förhållandena i staden, men också sinsemellan. För att nå målet om att vara en av
landets bästa landsbygdskommuner, inklusive goda utvecklingsmöjligheter för landsbygdsnäringar, behövs bland annat förstärkt 
bredbandstäckning och upprätthållande av service. Ansvar för hela Uppsala Uppsala har goda förutsättningar för en positiv 
utveckling. Allt fler människor vill bo och verka här. Uppsala med omnejd är en av Sveriges snabbast växande och mest 
kunskapsintensiva regioner. Två universitet, ett universitetssjukhus och en god arbetsmarknad med en rad kunskapsintensiva 
branscher lockar människor hit. Närhet till utbildning och jobb bidrar till en stark framtidstro. Men Uppsala är också en delad 
kommun, med stadsdelar och orter som inte är fullt ut delaktiga i den positiva utvecklingen. Under flera år har dessutom 
kommunens ekonomi missköts. Samhälleliga strukturer och normer utgör hinder i många människors vardag. Ojämställdheten 
mellan kvinnor och män kvarstår. Klimatkrisen ställer krav på vår kommun. Nu krävs gemensamt ansvar och framtidsreformer som 
moderniserar Uppsala. Vi har starkt fokus på ekonomi i balans och ekonomisk styrning. Nu måste vi bygga en stad för alla och ge 
landsbygden förutsättningar att utvecklas. Uppsala ska arbeta hårdare för att möta ekonomiska, sociala och miljömässiga 
hållbarhetskrav. Uppsala har en levande landsbygd Många av de företag som håller igång Uppsalas näringsliv finns på 
landsbygden. Det handlar om allt från hantverkare och transportföretag till lokala jordbrukare och livsmedelsproducenter. De gröna 
näringarna bidrar till lokala lösningar på globala miljöutmaningar. Det närmaste decenniet blir landsbygden allt viktigare som lokal 
producent av mat, förnybar energi och biomassa. Ett hållbart Uppsala förutsätter att möjligheterna med en levande landsbygd tas 
tillvara. En ökad befolkning i tätorterna ger förutsättningar för att basservicen på landsbygden ska kunna vidmakthållas, samtidigt 
som jordbruksmarken och de areella näringarnas utvecklingsförutsättningar värnas. Och så funderar ni på att lägga ner Åkerlänna 
skolan? ????? Med typ 5 månaders varsel era förbannade idioter Är det för att ni ska ha råd med alla svartingjävlar? WA! 
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Stjerndorff Kristian

Från: Enefalk Tobias för Webbredaktion
Skickat: den 10 mars 2016 09:31
Till: Dal Barosen Malin; Stjerndorff Kristian
Kopia: Webbredaktion
Ämne: SV: Privat meddelande på Facebook om Åkerlänna skola

Hej, 
 
Tack för underlaget! Tycker det ser bra ut. 
 
Så här ser alltså det slutgiltiga svaret ut som ska diarieföras: 
 
 
Hej Jocke, 
 
Vi har tagit emot dina synpunkter och diariefört dem med diarienummer UBN‐2015‐0597 #20. Synpunkten redovisas 
till utbildningsnämnden innan beslut fattas. 
 
Det är helt korrekt att Uppsala kommun har högt ställd vision gällande landsbygd. Det är även därför det genomförs 
satsningar i landsbygden – inklusive inom området skola och förskola. 
 
Motivet till att lägga ner Åkerlänna skola handlar om att det är väldigt få elever till hösten, vilket i sin tur gör att vi 
har svårt att uppnå den lagstadgade kvalitet som skollagen kräver. Det handlar exempelvis om tillgång till löpande 
skolhälsovård och specialpedagoger, legitimerade lärare i varje ämne och på varje lektion. Det har precis gått att 
uppnå hittills, men till nästa höst kan det inte längre garanteras. Detta då det redan låga elevunderlaget sjunker till 
en mycket låg nivå med 22 elever till hösten. Inga vårdnadshavare till de barn som finns i området som ska börja 
förskoleklass har valt Åkerlänna skola till hösten. Det finns inte heller något som tyder på att elevantalet kan öka till 
de ca 70 elever som behövs för att en skola ska kunna garantera kvalitet enligt dagens lagkrav.   
 
Detta är ingen ny problematik och det har varit känt, både hos kommunen och i bygden, att Åkerlänna skola haft ett 
vikande elevunderlag. Även tidigare har förslag funnits om nedläggning på grund av detta. Det korta varslet om 
förslag på nedläggning beror på att skolvalet inför kommande höst var klart först i januari och då stod det klart att 
elevnivån skulle bli så kritisk som den nu är.  
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Tobias Enefalk, webbredaktionen 
 
Från: Dal Barosen Malin  
Skickat: den 10 mars 2016 09:23 
Till: Stjerndorff Kristian; Webbredaktion 
Ämne: SV: Privat meddelande på Facebook om Åkerlänna skola 
 
Sorry, jag tappade den bara. Absolut, den ska vara med. 
Malin 
 

Malin Dal Barosen 
Kommunikationsstrateg 
Kommunledningskontoret  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12  



Oxsätra 8/32016 
 
 
 
Ang: Förslag till beslut om nedläggning av Åkerlänna skola  
 
Vi boende i Åkerlännas bygd yrkar härmed att förslaget om nedläggning av 
Åkerlännas skola bordläggs, fram till dess att våra alternativa lösningar har hunnit 
utredas på ett adekvat sätt. 
 
Vi har i bygden skapat en arbetsgrupp som tittar närmare på en lösning för att 
fortsätta driva skolan i Åkerlänna i kommunal regi. Vi kommer härmed hjälpa er i 
kommunen med förslag till en lösning, som inte bara gynnar oss föräldrar och barn i 
Åkerlänna, utan även barn och föräldrar i Jumkil, barn och föräldrar i Bälinge, 
Åkerlännas bygd: så som affären, svenska kyrkans verksamhet och 
idrottsföreningen. Vi hjälper härmed kommunen att uppnå sitt inriktningsmål om att 
bli “en av Sveriges bästa landsbygdskommuner”. 
 
Bakgrunden till detta förslag är det samarbete som Jumkil och Åkerlännas skolor har 
haft under många år. 
 
Förslaget i korthet: 
Flytta Jumkils skolelever till Åkerlänna skola under den planerade renoveringen av 
Jumkils skola. För att underlätta för Jumkilselevernas föräldrar ha kvar 
fritidsverksamheten i Jumkil. Där skulle Jumkils bygdegård kunna vara ett alternativ 
(som faktiskt har varit fritids under en tid). 
 
Fördelar med Åkerlänna skola: 
Samma rektorsområde 
Har redan ett pågående samarbete  
Stora fräscha klassrum 
Flera grupprum 
Nyrenoverade toaletter 
stort fint personalrum 
skog 
fotbollsplaner 
elljusspår precis vid skolan 
liten skog på skolan 
väl underhållen skola (nymålad i somras) och lokalerna har en förmåga att skapa 
harmoni och arbetsro hos eleverna 
 
 



Ytterligare fördelar: 
Minskad resttid för våra barn i Åkerlänna då de inte behöver resa till Skuttunge. 
Många av Jumkils barn kommer ha kortare restid till Åkerlänna kontra Bälinge som 
är kommunens förslag. 
Bättre lokaler än i Bälingeskola 
Mer utrymme än i Bälingeskola 
Bättre sammanhållning mellan eleverna då skolorna kommer att integreras 
 
Avslutningsvis: 
Vi anser att det förslag till beslut som kommunen har presenterat har gjorts på 
felaktiga grunder. Enligt de svar som vi fått från politikerna under torsdagensmöten i 
skolan och bygdegården (Den 3mars) så har de tagit beslutet utifrån vad 
Jumkilselevernas föräldrar önskar. Det innebär att varken Bälingeelevernas 
föräldrars synpunkter, eller Åkerlännas föräldrars synpunkter har tagits någon som 
helst hänsyn till. Vi i Åkerlänna bygd är beredda att vara med och skapa framtidens 
blomstrande landsbygd. Vi möter gärna några ansvariga politiker för att diskutera 
förslaget vidare. 
 
 
Hälsningar 
Arbetsgruppen: “Rädda Åkerlänna Skola” 
 
 
Genom 
Viktoria Blomdal 
 
blomdal.viktoria@gmail.com 
0739340174 
 
 
 
 
 
 

mailto:blomdal.viktoria@gmail.com
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Stjerndorff Kristian

Från: Skarelius Lille Mimmi
Skickat: den 4 mars 2016 14:01
Till: Skarelius Lille Mimmi
Kopia: Stjerndorff Kristian
Ämne: Tidplan och kontakt ang. Åkerlänna skola. 
Bifogade filer: Tidplan .pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej! 
 
Igår när vi träffades lovade jag att återkoppla om tidplan och kontaktinformation.  
 
Tidplan och mailadress för synpunkter på förslaget finns i bifogad bild.  
 
Under nästa vecka kommer vi att återkomma med mötesanteckningar. De följdutredningar som vi idag identifierat 
är:  
 
1) Alternativ för Jumkils evakuering, dvs till Åkerlänna 
2) Tillgång på barnomsorg i Åkerlänna samt lokal till detta 
3) Fylla på Åkerlänna skola med flykting/nyanlända genom bussning.  
 
Vi går igenom mötesanteckningar och fler följdutredningar kan tillkomma.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Mimmi Skarelius Lille 
Landsbygdsstrateg  
Stadsbyggnadsförvaltningen   
______________________________________________________ 
Postadress: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12  
Telefon: 018 727 12 49  
E-post:mimmi.skareliuslille@uppsala.se  
Webbadress: www.uppsala.se 
 



Stadsbyggnadsförvaltningen 

Utbildningsnämnden  
skolformsutskott 16 

mars 

Fram till beslutet är det möjligt att påverka, i alla nedanstående behandlingar redovisas inkomna synpunkter fram till respektive datum. 
Skickas till: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  

Utbildningsnämnden  
arbetsutskott 18 mars 

Utbildningsnämnd 
Beslut 

Följdutredningar  
Exempelvis:  

Evakuering Jumkil- 
Åkerlänna 

Nämndhandlingar 
inklusive 

följdutredningar 
publiceras  

16 
mars 

18 
mars 30mars 
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Stjerndorff Kristian

Från: Sofie <luttan44@hotmail.com>
Skickat: den 9 mars 2016 07:39
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: Nedläggningshot Åkerlänna.

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

 
 
Hej, 
Med anledning av nedläggshot HT 16 för Åkerlänna skola har jag några frågor som jag hoppas du kan hjälpa mig att 
få svar på?  
Vi har bildat en arbetsgrupp i vår by som är i verket att rädda våran skola i Åkerlänna. Vi har förslag som vi vill 
presentera för er kommunen och till Jumkils skola och deras elever och föräldrar. Det jag har försökt leta efter i 
dokument mm hittar jag inget svar. Förslaget är ju att Jumkil ska evakueras till Bälinge. Då blir min fråga,  vet du vilka 
lokaler som är tänkta till Jumkils elever?  Storlek på likal mm.Och är deras fritids också tänkt vara i Bälinge? Och iså 
fall vart ska det vara?  
Hoppas du kan svara på min fråga asap då vi har fått ta del om detta beslut med kort varsel och inte har så mycket 
tid på oss. 
Mvh 
Sofie Hovberg n min iPhone 
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Stjerndorff Kristian

Från: Stjerndorff Kristian
Skickat: den 10 mars 2016 09:17
Till: 'Sofie'
Ämne: SV: Nedläggningshot Åkerlänna.

Hej Sofie 
Tyvärr kan vi just nu inte ge dig svar på de detaljfrågor som du undrar över. 
Klart är att Jumkil ska ha sitt fritids i Bälinge. 
  
Planeringen av hur lokalerna i Bälinge skola ska användas pågår och kommer att avgöras under våren. En grund för 
det arbetet är att Jumkil är en evakuerad verksamhet som ska fortsätta som separat skolorganisation men i övrigt 
finns inget klart med exakta rum eller placering av fritids mm. 
 
 
 
KRISTIAN STJERNDORFF 
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Postadress: Uppsala kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018‐727 44 89 
E‐post: kristian.stjerndorff@uppsala.se 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Sofie [mailto:luttan44@hotmail.com]  
Skickat: den 9 mars 2016 07:39 
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF) 
Ämne: Nedläggningshot Åkerlänna. 
 
 
 
Hej, 
Med anledning av nedläggshot HT 16 för Åkerlänna skola har jag några frågor som jag hoppas du kan hjälpa mig att 
få svar på?  
Vi har bildat en arbetsgrupp i vår by som är i verket att rädda våran skola i Åkerlänna. Vi har förslag som vi vill 
presentera för er kommunen och till Jumkils skola och deras elever och föräldrar. Det jag har försökt leta efter i 
dokument mm hittar jag inget svar. Förslaget är ju att Jumkil ska evakueras till Bälinge. Då blir min fråga,  vet du vilka 
lokaler som är tänkta till Jumkils elever?  Storlek på likal mm.Och är deras fritids också tänkt vara i Bälinge? Och iså 
fall vart ska det vara?  
Hoppas du kan svara på min fråga asap då vi har fått ta del om detta beslut med kort varsel och inte har så mycket 
tid på oss. 
Mvh 
Sofie Hovberg n min iPhone 
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Stjerndorff Kristian

Från: Stjerndorff Kristian
Skickat: den 10 mars 2016 10:31
Till: Sofie
Ämne: Re: SV: Nedläggningshot Åkerlänna.

Hej 
 
Egentligen är det inte konstigt alls.  Grundförutsättningen ‐ att tillräckligt många rum och yta finns i Bälinge skola är 
säkerställt och sedan planeras det praktiskt när man sätter organisationen för nästa år. 
 
Varje skola går inför varje år igenom hur man ska använda sina lokaler precis som man ser över vilken personal man 
ska ha. Skolorganisationen är helt enkelt hela tiden levande och förändras utifrån hur verkligheten, tex skolval, 
personal mm ser ut. 
 
 
 
Kristian Stjerndorff 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Uppsala kommun 
 
> 10 mars 2016 kl. 10:15 skrev Sofie <luttan44@hotmail.com>: 
>  
> Hej. 
> Ok tack för svar.  
> Låter konstigt att inte veta hur det kommer se ut innan beslutet fattades?  
> Med vänlig hälsning, 
> Sofie 
>  
> Skickat från min iPhone 
>  
>> 10 mars 2016 kl. 09:16 skrev Stjerndorff Kristian <Kristian.Stjerndorff@uppsala.se>: 
>>  
>> Hej Sofie 
>> Tyvärr kan vi just nu inte ge dig svar på de detaljfrågor som du undrar över. 
>> Klart är att Jumkil ska ha sitt fritids i Bälinge. 
>>  
>> Planeringen av hur lokalerna i Bälinge skola ska användas pågår och kommer att avgöras under våren. En grund 
för det arbetet är att Jumkil är en evakuerad verksamhet som ska fortsätta som separat skolorganisation men i 
övrigt finns inget klart med exakta rum eller placering av fritids mm. 
>>  
>>  
>>  
>> KRISTIAN STJERNDORFF 
>> Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
>> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
>> Postadress: Uppsala kommun, 
>> stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
>> Besöksadress: Stationsgatan 12 
>> Telefon: 018‐727 44 89 
>> E‐post: kristian.stjerndorff@uppsala.se 
>>  
>> ‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
>> Från: Sofie [mailto:luttan44@hotmail.com]  
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>> Skickat: den 9 mars 2016 07:39 
>> Till: Utbildningsförvaltningen (UBF) 
>> Ämne: Nedläggningshot Åkerlänna. 
>>  
>>  
>>  
>> Hej, 
>> Med anledning av nedläggshot HT 16 för Åkerlänna skola har jag några frågor som jag hoppas du kan hjälpa mig 
att få svar på?  
>> Vi har bildat en arbetsgrupp i vår by som är i verket att rädda våran skola i Åkerlänna. Vi har förslag som vi vill 
presentera för er kommunen och till Jumkils skola och deras elever och föräldrar. Det jag har försökt leta efter i 
dokument mm hittar jag inget svar. Förslaget är ju att Jumkil ska evakueras till Bälinge. Då blir min fråga,  vet du vilka 
lokaler som är tänkta till Jumkils elever?  Storlek på likal mm.Och är deras fritids också tänkt vara i Bälinge? Och iså 
fall vart ska det vara?  
>> Hoppas du kan svara på min fråga asap då vi har fått ta del om detta beslut med kort varsel och inte har så 
mycket tid på oss. 
>> Mvh 
>> Sofie Hovberg n min iPhone 
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Stjerndorff Kristian

Från: Roger Eriksson <roger.eriksson@novation.se>
Skickat: den 9 mars 2016 15:36
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: Gällande Åkerlänna Skola

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hejsan! 
Jag vill lämna lite synpunkter på förslaget! 
 
Har politiker och skolledning gjort allt man kan för att fylla på med elever till Åkerlänna skola?  
Man kan bland annat ordna bussar från de skolor som är fyllda till brädden, en del elever behöver lite mindre klasser 
och bussarna kan gå åt andra hållet också… 
Tycker också att de kommunala skolorna är lite sämre på att promota sina skolor än friskolorna! 
 
Sedan togs det upp på mötet om flera avslag på bygglov för några i bygden, det skulle tas vidare till berörda 
personer blev det sagt, såg inte det i anteckningarna. 
För det blir inte lätt att få inflyttning om det inte går att bygga nya hus.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Roger Eriksson 
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Stjerndorff Kristian

Från: Jakobsson Stefan
Skickat: den 10 mars 2016 16:04
Till: Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne: VB: Orolig förälder

Kategorier: Orange kategori

Bör diarieföras. Evakuering Åkerlänna.. 
 
Vänligen 
 
Stefan Jakobsson 
Rektor Jumkil och Åkerlänna skolor 
__________________________________________ 
Telefon: 018-727 79 10 
E-post: stefan.jakobsson2@uppsala.se 
 
Från: Carola Eriksson [mailto:bluegreengrey77@gmail.com]  
Skickat: den 9 mars 2016 14:24 
Till: Jakobsson Stefan 
Ämne: Orolig förälder 
 
Hej Stefan 

Som Förälder till Elever på Åkerlänna skola förstår jag inte varför man inte väljer att evakuera Jumkil till 
Åkerlänna skola som är lika stor som Jumkilskolan idag. Och låter våra (få) elever få bonda och sedan lägga 
ner Åkerlänna (om det nu måste ske) och låta våra elever flytta med till Jumkil när den skolan står klar. 
Vilket vore mest logiskt och bäst för eleverna? Då jumkil lär vara Åkerlännabornas första val om Skolan här 
läggs ner i vilket fall. Den ligger ju ändå på vägen till Uppsala där de flesta jobbar. OCH är en liten skola. 
  
Man skulle då slippa röra ihop Jumkils Elver med bälinge i två år som sen ska slitas från sina nya kompisar 
och blanda Åkerlännas Elever med Skuttunge för att slita upp även dem från sina nya vänner och börja i 
Jumkilskolan som bör vara Åkerlänna föräldrarnas önskan redan idag men som blir svårt om de inte har en 
skola förrän om två år.  
 
Alla av dessa nackdelar jag radar upp med att flytta Åkerlänna och Jumkils eleverna till olika skolor Skulle 
dessa helt eliminireas om De fick dela skola.  
 
Samt att erbjuda Jumkilarna Fritids i Jumkilsgården som är nyrenoverad och har varit Fritids förut. Skulle 
underlätta enormt för Logistiken. 
 
Några andra frågor.  
Hur blir det med Fritids i Jumkil Respektive Åkerlänna i Sommar? 
Jumkil stängs 10 juni om jag har rätt info. 
 
Om beslutet om nerläggning Åkerlänna skola går igenom vart går vi på Fritids i Sommar? 
 
Och nu föreslår man att vi ska göra ett skolval om att byta skola om vi inte väljer föreslagen skola för 
Åkerlänna. dvs Skuttunge. Som vi får ta tillbaka OM skolan blir kvar. Har man då ens tänkt på vad som 
händer om några föräldrar väljer att fortsätta på sitt val = ännu färre elever som blir kvar i Åkerlänna skola?
 
Allt känns oerhört krystat med få svar och många frågor inför ett beslut som tas inom så kort tid. 
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Jag känner mig inte säker för mitt barns skolval OM åkerlänna läggs ner. Då jag inte vet något om skolorna 
jag kan välja på och inte får adekvat tid att ta fram de fakta jag behöver för att känna att jag gör ett väl 
genomtänkt val. Så jag slipper flyta mitt barn igen om ett år för att det blev ett förhastat beslut. 
 
Det här är väldigt grundläggande frågor och funderingar som jag hoppas kunna få svar på omgående. 
 
Se även nedan PS med konkret förslag som jag inte på något sätt kan se hinder i som förälder. 
 
Tack på förhand 
 
Hälsningar 
Carola Eriksson & Tomas Strandgren  
Åkerlänna 
018-356145 och 0706561030 
 
PS  
EXEMPEL På hur det skulle kunna se ut i Åkerlänna skola med jumkilseleverna 
 
Åkerlänna skola, 4 klassrum, 3 gruppgrum + matsal för grupparbeten mm 
 
Siffror för HT -16,  
 
88 eleverTotalt Åkerlänna + Jumkil          
Varav:  
68 elever från Jumkil 
20 elever från Åkerlänna 
 
Gruppinbdelning utifrån antal i per klass: 
 
F-Klass                  12st 
1:or                                             22st 
2-3:or                                  28st 
4-5:or                                  26st 
 
Resurser: 
Jumkils lärare 
Fritidspersonal även under skoltid (som idag) 
2-3 an 1 resursperson 
1:an ev 1 resursperson 
Kan fördelas där et behövs som bäst m Möjlighet till grupptimmar i grupprum, där även matsalen kan fylla 
funktion som tillgänglig arbetsyta. 
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Stjerndorff Kristian

Från: Åsa Grauman <asagrauman@hotmail.se>
Skickat: den 10 mars 2016 21:27
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: utökning/renovering av Fredrika Bremer skolan

Kategorier: Orange kategori

Hej! 
 
Här kommer synpunkter kring den strategiska försörjningsplanen av utbildningslokaler, Fredrika Bremer 
skolan.   
 
Vad bra att ni bygger ut Fredrika Bremer skolan. Ett önskemål från oss föräldrar på skolan är att man 
bygger på höjden och spar mycket yta till en stor skolgård där barnen kan springa av sig ordentligt på 
rasterna. En förhoppning är även att Fredrika Bremers skolans nuvarande skolgård får en ordentlig 
upprustning i samband med byggnationen. Den är i dagsläget mycket eftersatt. Mer växtlighet på 
skolgården skulle öka trivseln och kan ge skugga soliga dagar. I dag finns där endast taggbuskar.  
 
Med vänliga hälsingar Åsa Grauman, mamma till elev i 1b i Fredrika Bremer skolan  
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Stjerndorff Kristian

Från: Lars Mandahl <lars.mandahl@telia.com>
Skickat: den 10 mars 2016 21:31
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: Förslag inför mötet 30 mars om strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020

Kategorier: Orange kategori

Förslag inför mötet 30 mars om strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020 
 
Om den föreslagna renoveringsplanen för Almtunaskolan beslutas, rekommenderar vi starkt att det tidigare förslaget 
om att Almtunaskolan blir en F-5 skola från och med läsåret 17/18 dras tillbaka. 
 
Eftersom renoveringsplanen innebär att utökningen av skolan blir större än vad som tidigare var planerat, finns ingen 
anledning att göra Almtunaskolan till en F-5 skola HT 2017. Vid inflyttningen HT 2020 kommer, i och med utökningen, 
nya förutsättningar att gälla, och då är det mycket olyckligt att göra en kortsiktig omfattande förändring som innebär 
stora konsekvenser för elever och personal.  
 
Lämna Almtunaskolan orörd till evakueringen HT 2018 och låt de elever som har möjlighet att gå klart mellanstadiet 
på Almtunaskolan fram tills dess få göra det. Utred och ta ett nytt beslut om Almtunaskolans framtid utifrån de nya 
förutsättningarna. Vår förhoppning är att Almtunaskolan kan fortsätta vara en F-6 skola även i framtiden. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lars Mandahl 
Astri Lindgren Mandahl 
Föräldrar till barn i klass 4B på Almtunaskolan 
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Stjerndorff Kristian

Från: lars.mandahl@telia.com
Skickat: den 15 mars 2016 13:24
Till: Stjerndorff Kristian; Astri Lindgren Mandahl
Ämne: Re: Svar gällande Almtunaskolan

Hej Kristian! 
  
Tack för svar på vårt förslag. 
  
Jag förstår att frågan om årskurser beror på skolval och befolkningsutveckling. Men frågan om årskurser måste 
också bero på andra hänsynstaganden, som kommande förändringar i antalet utbildningsplatser på en skola. 
  
Om kunskapen om ökant antal utbildningsplatser för Almtunaskolan hade funnits i december 2015 hade troligtvis 
beslutet blivit något annat. Jag föreslår att ni backar bandet och tänker efter hur beslutet skulle sett ut då och 
ändrar till det på mötet 30 mars. 
  
Det blir ett bättre beslut utifrån de förutsättingar som råder nu.  
  
  
  
Med vänlig hälsning 
Lars Mandahl 
  
   

‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐ 
Från : Kristian.Stjerndorff@uppsala.se 
Datum : 2016‐03‐15 ‐ 10:08 (UTC) 
Till : Kristian.Stjerndorff@uppsala.se 
Ämne : Svar gällande Almtunaskolan 

Hej  
   
Ni är flera som ställt liknande frågor gällande Almtunaskolan.  Här kommer ett samlat övergripande svar på de 
faktafrågor ni ställt.  
Både frågorna och synpunkterna är registrerade och redovisas till Utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott behandlar ärendet nu på fredag och utbildningsnämnden den 30 mars.  
   
Almtuna skolan är tänkt att renoveras och byggas till med ytterligare yta. I samband med planeringen av detta 
kommer även frågan om Imanskolans lokaler att hanteras.    
   
Den nu föreslagna lösningen med evakuering är planerad att påbörjas 2018 och påverkar därför inte de tidigare 
besluten om skolorganisationen de två kommande läsåren. Frågan om årskurser på en skola beror på skolval och 
befolkningsutveckling. Varje år sker en översikt av detta.  
   
   
   
   
KRISTIAN STJERNDORFF 
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
--------------------------------------------------------  
Postadress: Uppsala kommun,  
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12  
Telefon: 018-727 44 89  
E-post: kristian.stjerndorff@uppsala.se  
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Stjerndorff Kristian

Från: Erika Jonsson Laukka <Erika.Jonsson.Laukka@ki.se>
Skickat: den 10 mars 2016 22:00
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: Almtunaskolan

Kategorier: Orange kategori

Hej! 
 
Vi skulle vilja framföra våra synpunkter rörande omflyttning av elever och utbyggnad av Almtunaskolan. 
Vi har redan tidigare hört av oss och påpekat att förslaget att göra om Almtunaskolan till en f‐5 skola är ett förslag 
som påverkar elever, lärare och skola på ett negativt sätt. 
Vi har inte fått något svar på våra synpunkter och för oss är det fortfarande mycket oklart vilka alternativ som finns 
för vår son som kommer att börja 6:an HT 2017 – samma höst som den föreslagna förändringen skulle träda i kraft. 
Hans önskemål är att fortsätta i sin klass som han trivs med tom 6:an för att sedan söka in till en skola som har intag 
from åk 7. 
 
I ljuset av den den föreslagna renoveringsplanen för Almtunaskolan, där hela skolan ska evakueras hösten 2018 ser 
vi ännu starkare skäl till att det tidigare förslaget om att Almtunaskolan blir en F‐5 skola från och med läsåret 17/18 
dras tillbaka alternativt skjuts på framtiden. Eftersom renoveringsplanen innebär att utökningen av skolan blir större 
än vad som tidigare var planerat, finns ingen anledning att göra Almtunaskolan till en F‐5 skola HT 2017. Vid 
inflyttningen HT 2020 kommer, i och med utökningen, nya förutsättningar att gälla, och då är det mycket olyckligt 
att göra en kortsiktig omfattande förändring innan dess som innebär stora konsekvenser för elever och personal.  
 
Vi föreslår att Almtunaskolan lämnas orörd fram till evakueringen HT 2018 och att de elever som har möjlighet att gå 
klart mellanstadiet på Almtunaskolan fram tills dess tillåts göra det. Sedan kan en ny utredning ge underlag till ett 
nytt beslut om Almtunaskolans framtid utifrån de nya förutsättningar som råder då. Vår förhoppning är att 
Almtunaskolan kan fortsätta vara en F‐6 skola även i framtiden. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Erika och Petri Laukka 
Föräldrar till barn i åk 4 och åk1 på Almtunaskolan 
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Stjerndorff Kristian

Från: Magnus Fasth <magnus.fasth@gmail.com>
Skickat: den 10 mars 2016 23:16
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: Almtunaskolan

Kategorier: Orange kategori

Hej, 
 
i och med den planerade ombyggnaden och utökningen av Almtunaskolan finns det inte längre någon 
anledning att ändra skolan till F-5. De argument som presenterats tidigare är i och med detta inte längre 
giltiga. Jag tycker därför det är rimligt att skolans nuvarande utformning bör behållas både fram till och 
under renoveringen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Magnus Fasth 
Lyckan 7, Uppsala 
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Stjerndorff Kristian

Från: Stjerndorff Kristian
Skickat: den 15 mars 2016 10:26
Till: 'Magnus Fasth'
Ämne: SV: Svar gällande Almtunaskolan

Hej igen 
 
Jag förstår att frågan både berör och engagerar.  Det är dock inte meningen att vi som tjänstemän ska göra debatt 
eller enskilda diskussioner gällande den strategiska planeringen.  Vi försöker besvara faktafrågor och varken bemöta 
eller ge tyckande och tänkande. 
 
Dina följdsynpunkter är diarieförda och även de redovisas till politikerna inför beslutet. 
 
 
Vänligen 
 
KRISTIAN STJERNDORFF 
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
-------------------------------------------------------- 
Postadress: Uppsala kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 44 89 
E-post: kristian.stjerndorff@uppsala.se 
 
Från: Magnus Fasth [mailto:magnus.fasth@gmail.com]  
Skickat: den 15 mars 2016 10:21 
Till: Stjerndorff Kristian 
Ämne: Re: Svar gällande Almtunaskolan 
 
Hej Kristian, 
 
kan du utveckla det där med Skolval och befolkningsutveckling? När det redovisades på senaste samrådet 
på Almtunaskolan så var det ganska uppenbart att utbildningsnämnden inte har koll på varken det ena eller 
andra. Ändå används detta som bortförklaring och underlag för det ni kallar "den strategiska planeringen".  
 
Varför kan inte beslut omprövas när prognoserna inte stämmer och förutsättningarna förändras?  
 
Varför anpassar ni inte planeringen till den faktiska verkligheten? Tycker du inte att hänvisningen till 
skolvalet är en väldigt dålig ursäkt för en dåligt planerad lokalförsörjning för grundskolan i den centrala 
staden? Är det i linje med den strategiska planeringen att ingen ska veta var till vilka skolor eleverna 
faktiskt hänvisas? Vad är poängen med så dålig styrning? 
 
Hälsningar 
 
Magnus 
 
tis 15 mars 2016 kl 10:08 skrev Stjerndorff Kristian <Kristian.Stjerndorff@uppsala.se>: 

Hej 

  

Ni är flera som ställt liknande frågor gällande Almtunaskolan.  Här kommer ett samlat övergripande svar 
på de faktafrågor ni ställt.  
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Både frågorna och synpunkterna är registrerade och redovisas till Utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet nu på fredag och utbildningsnämnden den 30 mars. 

  

Almtuna skolan är tänkt att renoveras och byggas till med ytterligare yta. I samband med planeringen av 
detta kommer även frågan om Imanskolans lokaler att hanteras.   

  

Den nu föreslagna lösningen med evakuering är planerad att påbörjas 2018 och påverkar därför inte de 
tidigare besluten om skolorganisationen de två kommande läsåren. Frågan om årskurser på en skola beror 
på skolval och befolkningsutveckling. Varje år sker en översikt av detta.  

  

  

  

  

KRISTIAN STJERNDORFF 
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
-------------------------------------------------------- 

Postadress: Uppsala kommun, 

stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 44 89 

E-post: kristian.stjerndorff@uppsala.se 
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Stjerndorff Kristian

Från: Stjerndorff Kristian
Skickat: den 15 mars 2016 10:08
Till: Stjerndorff Kristian
Ämne: Svar gällande Almtunaskolan

Hej 
 
Ni är flera som ställt liknande frågor gällande Almtunaskolan.  Här kommer ett samlat övergripande svar på de 
faktafrågor ni ställt.  
Både frågorna och synpunkterna är registrerade och redovisas till Utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott behandlar ärendet nu på fredag och utbildningsnämnden den 30 mars. 
 
Almtuna skolan är tänkt att renoveras och byggas till med ytterligare yta. I samband med planeringen av detta 
kommer även frågan om Imanskolans lokaler att hanteras.   
 
Den nu föreslagna lösningen med evakuering är planerad att påbörjas 2018 och påverkar därför inte de tidigare 
besluten om skolorganisationen de två kommande läsåren. Frågan om årskurser på en skola beror på skolval och 
befolkningsutveckling. Varje år sker en översikt av detta.  
 
 
 
 
KRISTIAN STJERNDORFF 
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
-------------------------------------------------------- 
Postadress: Uppsala kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 44 89 
E-post: kristian.stjerndorff@uppsala.se 
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Stjerndorff Kristian

Från: Romanus Lars
Skickat: den 11 mars 2016 13:31
Till: 'Carola Eriksson'
Kopia: blomdal.viktoria@gmail.com; Stjerndorff Kristian; Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne: SV: Anhåller om möte snarast möjligt

Hej Carola! 
Enligt det vi meddelade i Åkerlänna ska synpunkter och förslag sändas till Kristian Stjerndorff eller till 
utbildningsnämnden. Det är den väg ni ska använda. 
 
LARS ROMANUS 
Chef kommunal grundskola 
 
Uppsala kommun  
Utbildningsförvaltningen, Grundskola 
Besöksadress: Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 67 14 
E-post: lars.romanus@uppsala.se 

 
 
 
 
Från: Carola Eriksson [mailto:bluegreengrey77@gmail.com]  
Skickat: den 11 mars 2016 13:13 
Till: Romanus Lars 
Kopia: blomdal.viktoria@gmail.com 
Ämne: Anhåller om möte snarast möjligt 
 
Hej Lars, 
 
Vi i arbetsgruppen Rädda Åkerlänna Skola har nu under veckan satt ihop ett förslag som vi ser som ett 
hållbart underlag för att Åkerlänna skola ska hålla och leverera den kvalitet ni anser saknas idag.  
 
Eftersom tiden är knapp inför det kommande beslutstagandet vill vi få till detta möte snarast möjligen. 
 
Som jag ser det har vi två alternativ.  
1. Vi träffas i skolan i Åkerlänna 
2. Vi träffas i uppsala  
 
Du kan nå mig på: 018-356145 alt 0706561030 och även epost carola@agora.se 
alternativt kontakta Viktoria Blomdahl på 073-934 01 74, epost blomdahl.viktoria@gmail.com 
 
Hälsningar 
Carola Eriksson 
För Rädda Åkerlänna Skola 
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Från:                                claes.littorin@landsbygdspartiet.org
Skickat:                           den 12 mars 2016 13:20
Till:                                  Utbildningsnämnden (UBN)
Ämne:                             Åkerlänna skola.
 
Uppföljningsflagga:       Följ upp
Flagga:                            Har meddelandeflagga
 
 

Hej!
 
Med anledning av nedläggningshotet av Åkerlänna skola, så vill Landsbygdspartiet oberoende informera att vi motsätter
oss detta.
 
För det första så kör kommunen dessvärre sin vanliga "överraskningspolitik" och ska med en månads varsel ta beslut om
nedläggning. Man informerar inte föräldrar eller ortsbefolkning, trots att dessa planer fortgått sen långt före årsskiftet.
 
För det andra så väljer man att evakuera Jumkils skolbarn, som ska flyttas pga om och nybyggnad av den skolan, till
Bälinge skola istället för att rädda kvar Åkerlänna åtminstone två år. Åkerlännabarnen ska flytta till Skuttunge istället from i
höst.
 
För det tredje så finns sedan tidigare ett strategiskt beslut som var blocköverskridande, att inte lägga ner några
landsbygdsskolor.
 
För det fjärde så skriver socialdemokraterna  vackert i sitt valmanifest 2014 så här: "Investera i Uppsalas
landsbygd!" Så står det i socialdemokraternas framtidskontrakt för 2014–2018." Uppsala är en expansiv
storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför
centralorten Uppsala. Alla Uppsalabor, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda
kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Så är det inte i dag.
Landsbygden erbjuder en varierad natur och en rik kulturmiljö och skulle kunna rymma långt fler
bostäder och arbetsplatser än i dag. Trots det hamnar landsbygdsborna ofta i stadens skugga och får
inte samma möjligheter att påverka den kommunala planeringen. Det vill vi ändra på. Utan en levande
landsbygd blir det inte heller en hållbar stadsutveckling.". 
 
Detta rimmar knappast väl med den politik som man nu för. Där man tidigare hade ambitionen att lägga
ner ett äldreboende i Knutby, Björkgården, men där man fick backa pga felaktiga beslutsunderlag.
 
Åkerlännaföräldrarna har haft dialog med Jumkilsföräldrarna, som ställer sig positiva till att flytta sina
barn till fina Åkerlänna skola, istället för en trångbodd Bälingeskola med väldigt stora klasser.
 
Uppsala kommun ska bygga grundskolor för 5000 elever. Varför lägger man då ned en fungerande fin
skola, istället för att bussa barn dit? Det går ju tydligen alldeles utmärkt att bussa Åkerlännabarnen i
motsatt riktning. Så varför inte spara in ca 100 av dessa platser och x antal miljoner och istället låta
Åkerlänna skola finnas kvar?
 
Att det dessutom sannolikt kommer bli trångbott på de flesta av Uppsalas skolor i och med att
kommunen kommer ta emot många ensamkommande flyktingbarn, gör det än mer märkligt att man ens
överväger att lägga ner en väl fungerande idyllisk landsbygdsskola.
 
Vi i Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun kräver att kommunen istället planerar för flytt av
Jumkilsbarnen till Åkerlänna. Detta ger en respit för Åkerlänna skola på åtminstone två år. Sen får man
se hur elevunderlaget ser ut då och ta ett nytt, denna gång väl genomtänkt, beslut angående
Åkerlänna. Men om man hotar med nedläggning hela tiden, så stimulerar man ju knappast barnfamiljer
att flytta till bygden. Det är förmodligen en långsiktighet som avgör att dessa vågar ta steget fullt ut och
flytta ut till fina landsbygdsskolor, inte att man med jämna mellanrum hotar med nedläggning. 
 
Vi vill utveckla landsbygden. Majoritetsstyret i Uppsala kommun verkar vilja avveckla den!
 
 
Mvh Claes Littorin
Ordf LPo Uppsala kommun.
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Från:                                Charlotta Fasth <charlotta.fasth@gmail.com>
Skickat:                           den 13 mars 2016 11:26
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                             Almtunaskolan F‐5
 
Hej!
Som förälder till en blyg och försiktig kille som går i årskurs 4 på Almtunaskolan tycker jag det är
väldigt olyckligt att årskurs 6 försvinner från Almunaskolan. Det är både osäkerheten att årskurs 6 tas
bort och att Almtunaskolan är hänvisade till skolvalet och inte till någon naturlig skola i
fortsättningen som blir olyckligt.
 
Jag antar att för många barn fungerar det utmärkt men för känsliga barn som behöver kontinuitet och
behöver tryggheten att ha med sig kamrater som de känner blir det olyckligt. Att fortsätta till Vaksala
där storebror går och där de dessutom har musik i dagsläget och känner till skolan hade vår son mått
jättebra av. Nu blir det en osäkerhet och jag märker att han redan nu mår dåligt.
 
Jag undrar också vad planen är i framtiden? Var är tanken att alla årskurs 6 som bor i centrala staden
ska ta vägen i framtiden? Om årskurs 6 på Almtuna tas bort och Vaksala görs 2parallellig kommer
det att saknas många platser i åk 69 i framtiden i centrala staden. Lösningen att ta bort årskurs 6 från
Almtuna känns välidigt kortsiktig och onödig.
 
Jag tror dessutom att de flesta elever mår bra av att inte behöva börja högstadiet förrän i 7:an istället
för i 6:an som nu blir fallet.
 
Eftersom renoveringsplanen innebär att utökningen av skolan blir större än vad som tidigare var planerat, finns
ingen anledning att göra Almtunaskolan till en F5 skola HT 2017. Vid inflyttningen HT 2020 kommer, i och med
utökningen, nya förutsättningar att gälla, och då är det mycket olyckligt att göra en kortsiktig omfattande
förändring som innebär stora konsekvenser för elever och personal. 
 
Jag skulle vilja veta vad den långsiktiga planen för årskurs 69 är i centrala staden  hur ska det ökande
behovet mötas (det är ju inte bara årskurs 15 som kommer att behövas centralt på sikt)?
 
Hälsningar
 
Charlotta Fasth, mamma till två barn i Almtunaskolan (årskurs 1 och 4) och ett barn i årskurs 7 på Vaksalaskolan
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Från:                                           Johan Sjöblom <Johan.Sjoblom@slu.se>
Skickat:                                      den 14 mars 2016 10:25
Till:                                              Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                                        Bälinge skola?
 
Hej,
I den strategiska försörjningsplanen för 2016‐2020 så framgår det att Bälinge skolas renovering/utbyggnad ska
skjutas till 2020.
Vad innebär detta konkret, mer än det som står i dokumentet? 
Är det 2020 som byggstart planeras eller ska det vara klart till 2020?
Byggprocessen för skolan kommer ju att ta ett antal år, så hur planeringen ligger är av intresse.
I och med att jag har barn som går och kommer att gå i skolan så är jag mycket intresserad av vad som
planeras.
Tacksam för svar.
 
Vänliga hälsningar
Johan Sjöblom
..............................................................
Johan Sjöblom
Biträdande säkerhetschef

Tel: 018‐67 35 46
Mobil: 070‐236 71 42
Fax: 018‐67 28 54
Box 7020, 750 07 Uppsala

Besöksadress
Almas allé 8(Ulls hus)
756 51 Uppsala

www‐sidor SLU Säkerhet
https://internt.slu.se/PageFiles/81117/SLU_Logo_mail.png
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Stjerndorff Kristian

Från: Stjerndorff Kristian
Skickat: den 15 mars 2016 11:08
Till: 'nakano.hylander@telia.com'
Kopia: Romanus Lars; Andersson Caroline; Schulin Amanda (S)
Ämne: SV: Gamla Uppsala skola

Hej 
 
Jag har kontrollerat uppgiften och enligt det jag fått fram så stämmer inte uppgiften att Trafikverket erbjudit sig att 
bygga en ny skola. I ett tidigt skede av planeringen av spårombyggnaden fördes inledande diskussioner om hur 
skolan och dess verksamhet skulle hanteras. Bland annat fanns farhågor om att byggtiden och den framtida 
tågtrafiken skulle kunna innebära att skolverksamhet inte skulle kunna bedrivas på skoltomten.  Har du andra 
uppgifter skulle det vara intressant att veta var de kommer ifrån för att kunna belägga dessa. 
 
I samband med den verkliga planeringen konstaterades det dock att det var under byggtiden som skolverksamhet 
måste flyttas. Trafikverket har därför svarat för större delen av inhyrning av de moduler skolan idag är i. Viss del 
svarar Uppsala kommun för eftersom det är en utökning av elevtalet. 
 
Vi har även till andra frågeställare redogjort för hyressituationen för modulerna. Just nu pågår övertagandet av 
hyreskontrakten från Trafikverket till Uppsala kommun. I samband med detta har de stora inledande kostnaderna 
(mark, etablering mm) redan betalat och hyran kommer nu att bli lägre. Den enskilda skolan drabbas heller inte 
direkt av hyran eftersom utbildningsförvaltningen har ett utjämningssystem där hyreskostnaderna omfördelas 
mellan alla skolor. 
 
 
Vänligen 
 
KRISTIAN STJERNDORFF 
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
-------------------------------------------------------- 
Postadress: Uppsala kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 44 89 
E-post: kristian.stjerndorff@uppsala.se 
 
Från: Schulin Amanda (S)  
Skickat: den 9 mars 2016 12:02 
Till: Stjerndorff Kristian 
Kopia: Romanus Lars; Andersson Caroline 
Ämne: VB: Gamla Uppsala skola 
 
Hej, 
 
Jag kom på att det kanske är du som är rätt person att svara på detta? 
 
Med vänliga hälsningar 
 
AMANDA SCHULIN 
Politisk sekreterare (S) 
 
Postadress: Uppsala kommun, 
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 0767 - 98 31 16 
E-post: amanda.schulin@uppsala.se 
 
Från: Schulin Amanda (S)  
Skickat: den 9 mars 2016 11:52 
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Till: Romanus Lars 
Kopia: Andersson Caroline 
Ämne: Gamla Uppsala skola 
 
Hej, 
 
Jag pratade med en medborgare, Lars Hylander, som undrar varför Gamla Uppsala skola är evakuerad till moduler. 
Han påstår även att Trafikverket erbjudit sig att bygga en helt ny skola i området men att kommunen tackat nej. 
 
Lovade att återkoppla till honom med en förklaring. Kan du hjälpa mig? 
 
Han har mail nakano.hylander@telia.com och telefonnummer 070‐415 37 32 
Jag kan även maila honom svar men skulle behöva lite underlag.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
AMANDA SCHULIN 
Politisk sekreterare (S) 
 
Postadress: Uppsala kommun, 
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 0767 - 98 31 16 
E-post: amanda.schulin@uppsala.se 
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Från:                                info@sindra.net
Skickat:                           den 14 mars 2016 18:26
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF); info@sindra.net
Ämne:                             Synpunkt/skolklagomål från uppsala.se
 

Synpunkt/skolklagomål från uppsala.se

ID 1763
Verksamhet Grundskola
Kategori Lokaler/Miljö
Enhet/skola Åkerlänna

Namn Marianne Hagelin Gille
Telefon
Epost info@sindra.net

Synpunkt/
klagomål

Jag anser att ni har "kört över" både personal, elever och föräldrar när ni inte
informerat för länge sedan om era planer att lägga ned Åkerlänna skola. Det finns
helt klart andra bättre lösningar som ni borde ta i beaktande. Förslaget att
Jumkils skolas elever skjutsas till Åkerlänna de två år som de behöver vara i
andra lokaler är en betydligt bättre lösning än att lägga ned en mycket väl
fungerande skola i Åkerlänna. Håll det ni lovar om den levande landsbygden.
Hälsningar Marianne Hagelin Gille

Datum 20160314 18:25:55
 

mailto:info@sindra.net
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Stjerndorff Kristian

Från: Linda Zillén <linda.zillen@softhouse.se>
Skickat: den 15 mars 2016 12:58
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: Almtunaskolan - inför AU möte

Hej, 

 

Jag skriver med anledning av planerna för den strategiska lokalförsörjningen i kommunen och i 
synnerhet när det gäller Almtunaskolan då förslag om renovering av skolan tagits fram. 

 

Om den föreslagna renoveringsplanen för Almtunaskolan beslutas, rekommenderar vi starkt att det tidigare förslaget 
om att Almtunaskolan blir en F-5 skola från och med läsåret 17/18 dras tillbaka. 
 
Eftersom renoveringsplanen innebär att utökningen av skolan blir större än vad som tidigare var planerat, finns ingen 
anledning att göra Almtunaskolan till en F-5 skola HT 2017. Vid inflyttningen HT 2020 kommer, i och med utökningen, 
nya förutsättningar att gälla, och då är det mycket olyckligt att göra en kortsiktig omfattande förändring som innebär 
stora konsekvenser för elever och personal.  
 
Lämna Almtunaskolan orörd till evakueringen HT 2018 och låt de elever som har möjlighet att gå klart mellanstadiet 
på Almtunaskolan fram tills dess få göra det. Utred och ta ett nytt beslut om Almtunaskolans framtid utifrån de nya 
förutsättningarna. Vår förhoppning är att Almtunaskolan kan fortsätta vara en F-6 skola även i framtiden. 

 

Vänligen bekräfta vilket diarienummer detta ärende får. 

 

Med vänlig hälsning, 

Linda Zillén med familj 

  

___________________________________________________ 
 
Linda Zillén | VD | Softhouse Consulting Stockholm AB 
Tegnérgatan 37  
111 61 Stockholm 
Tfn: +46 (0)768 640334 
linda.zillen@softhouse.se 
www.softhouse.se 
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Stjerndorff Kristian

Från: Andersson Caroline
Skickat: den 15 mars 2016 19:23
Till: Ingmar Jansson
Kopia: Unn Harsem; Utbildningsnämnden (UBN); Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: Re: Skolorna Åkerlänna / Jumkil

Kategorier: Orange kategori

Hej Ingmar och Unn 
 
Hoppas allt är bra med er.  
 
Jag har all respekt för att det kan finnas önskemål om att skjuta på beslutet. Men från majoritetens sida vill vi inte göra 
det. Jag tycker att det är principiellt fel att bryta ut frågorna ur det stora ärendet. I ett fall tvingades vi till det pga tidsbrist. 
Det gällde förskolebussen i Vänge och berodde på att föräldrar riskerade att stå utan besked om förskoleplats om vi inte 
hade fattat det beslutet. Jag ser inte att några sådana omständigheter råder här. Vi beslutar om en 
lokalförsörjningsplanen utifrån ett helhetsperspektiv där stadens och landsbygdens perspektiv vägs samman till en helhet 
utifrån krav på kvalitet och inom beslutade investeringsramar.  
 
Erik Pelling och jag ska förmodligen träffa representanter från Åkerlänna som vill berätta om alternativa lösningar på 
fredag. Vi ska lyssna till de synpunkterna. I övrigt följer vi fortsatt tidplan. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Caroline  
 
CAROLINE ANDERSSON 
Kommunalråd (S) 
------------------------------------------------------ 
Postadress: Uppsala kommun,  
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 13 51 
E-post: caroline.andersson@uppsala.se 
 
 

Från: Ingmar Jansson <ingmar.jansson@gmail.com> 
Datum: tisdag 15 mars 2016 13:09 
Till: Caroline Andersson <caroline.andersson@uppsala.se> 
Ämne: Skolorna Åkerlänna / Jumkil 
 
Hej Caroline  
Det var ett tag sedan vi sågs, jag har ansvar för landsbygdfrågor i nordvästra kommunen för Centern. 
Jag har haft kontakt med rektorn för ett 6‐7 månader sedan så jag känner till problemet. Centers Unn kom mede ett 
förslag som jag tyckte var bra , att bryta ut Åkerlänna / Jumkil skolor i den stora omläggningen och behandla deras öden 
separat.Det blir ett slag för Åkerlänna där befolkligen är så aktiva med egen affär bra fungerade bygdegård, bra 
idrottsanläggningar.  
Vi inom Centern ska försöka komma med en bra lösning på problemet men försöka ordna med mera tid innan beslut tas .
Mvh Ingmar Jansson 



20160316 doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1362463&VIEW=WORKPORT

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1362463&VIEW=WORKPORT 1/1

Från:                                Krisĕna Gold <krisĕna.gold@ericsson.com>
Skickat:                           den 16 mars 2016 11:27
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                             Rekommendaĕon angående Almtunaskolan
 
Kategorier:                     Orange kategori
 
Till Utbildningsförvaltningen!
 
Om den föreslagna renoveringsplanen för Almtunaskolan beslutas, rekommenderar jag starkt att det tidigare
förslaget om att Almtunaskolan blir en F5 skola från och med läsåret 17/18 dras tillbaka.

Eftersom renoveringsplanen innebär att utökningen av skolan blir större än vad som tidigare var planerat, finns
ingen anledning att göra Almtunaskolan till en F5 skola HT 2017. Vid inflyttningen HT 2020 kommer, i och
med utökningen, nya förutsättningar att gälla, och då är det mycket olyckligt att göra en kortsiktig omfattande
förändring som innebär stora konsekvenser för elever och personal. 

Lämna Almtunaskolan orörd till evakueringen HT 2018 och låt de elever som har möjlighet att gå klart
mellanstadiet på Almtunaskolan fram tills dess få göra det. Utred och ta ett nytt beslut om Almtunaskolans
framtid utifrån de nya förutsättningarna. Vår förhoppning är att Almtunaskolan kan fortsätta vara en F6 skola
även i framtiden.
 
Vänligen åtekom med skrivelsens diarenummer för framtida referens.
 
Med Vänliga Hälsningar Kristina Gold
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Från:                                Svante Lenke <svante.lenke@ericsson.com>
Skickat:                           den 16 mars 2016 12:20
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                             Almtunaskolan
 
Kategorier:                     Orange kategori
 
Till Utbildningsförvaltningen!
 
Om den föreslagna renoveringsplanen för Almtunaskolan beslutas, rekommenderar jag starkt att det tidigare
förslaget om att Almtunaskolan blir en F5 skola från och med läsåret 17/18 dras tillbaka.

Eftersom renoveringsplanen innebär att utökningen av skolan blir större än vad som tidigare var planerat, finns
ingen anledning att göra Almtunaskolan till en F5 skola HT 2017. Vid inflyttningen HT 2020 kommer, i och
med utökningen, nya förutsättningar att gälla, och då är det mycket olyckligt att göra en kortsiktig omfattande
förändring som innebär stora konsekvenser för elever och personal. 

Lämna Almtunaskolan orörd till evakueringen HT 2018 och låt de elever som har möjlighet att gå klart
mellanstadiet på Almtunaskolan fram tills dess få göra det. Utred och ta ett nytt beslut om Almtunaskolans
framtid utifrån de nya förutsättningarna. Vår förhoppning är att Almtunaskolan kan fortsätta vara en F6 skola
även i framtiden.
 
Vänligen återkom med skrivelsens diarenummer för framtida referens.
 
Med Vänliga Hälsningar Svante Lenke
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Från:                                           Eriksson Catarina
Skickat:                                      den 16 mars 2016 14:52
Till:                                              Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne:                                        VB: Reak唀휄oner
 
Hej,
Skickar en fundering från en förälder vidare till er, se nedan.
 
 
 
Vänliga hälsningar
 
CATARINA ERIKSSON
rektor Gamla Uppsala skola
________________________________________
Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun
Adress: Vattholmavägen 95, 754 40 Uppsala
Telefon: 018727 59 90
Epost: catarina.eriksson@uppsala.se

Från: Eriksson Catarina
Skickat: den 2 mars 2016 15:33
Till: Åhman Louise
Ämne: SV: Reaktioner

Hej Louise,
Här kommer en synpunkt från en förälder:
 
 
Hej Catharina!
 
https://www.uppsala.se/contentassets/b3b330898a2a422b9a334acd1ed2573c/strategiskforsorjningav
utbildningslokaler20162020.pdf
 
Spännande läsning...! Innebär det att skolan blir kvar i paviljongerna till efter 2020, samt att skolans tänkta
utveckling med fler elever inte blir av?
 
Iom att jag vet att paviljongerna kostar en hel del jämfört med vanliga lokaler, är det något som drabbar barnens
utbildning eller hanteras det med andra pengar? Måste ju säga att jag tycker det är högst anmärkningsvärt att det
är så seg planering för en ny skola, men jag antar att du känner likadant :)
 
 
 
Vänliga hälsningar
 
CATARINA ERIKSSON
rektor Gamla Uppsala skola
________________________________________
Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun
Adress: Vattholmavägen 95, 754 40 Uppsala
Telefon: 018727 59 90
Epost: catarina.eriksson@uppsala.se

Från: Åhman Louise
Skickat: den 1 mars 2016 16:29
Till: Eriksson Catarina
Ämne: Reaktioner

Hej Catarina,
 
Har du få☀嬄 några reak唀휄oner eller frågor om nyheten om Gamla Uppsalas lokaler (från medarbetare eller
föräldrar)? Bra för oss a☀嬄 veta.
 

mailto:catarina.eriksson@uppsala.se
https://www.uppsala.se/contentassets/b3b330898a2a422b9a334acd1ed2573c/strategisk-forsorjning-av-utbildningslokaler-2016-2020.pdf
mailto:catarina.eriksson@uppsala.se


20160317 doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1362601&VIEW=WORKPORT

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1362601&VIEW=WORKPORT 2/2

Vänliga hälsningar
 
LOUISE ÅHMAN
Kommunika唀휄onsstrateg

Postadress: Uppsala kommun,
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
Telefon: 018‐727 46 98
Mobil: 072‐519 65 27
E‐post: louise.ahman@uppsala.se
www.uppsala.se
 

mailto:louise.ahman@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


20160317 doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1363076&VIEW=WORKPORT

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?FILEREF=1363076&VIEW=WORKPORT 1/1

Från:                                Åsa Bergström <asa@b‐strom.se>
Skickat:                           den 17 mars 2016 08:08
Till:                                  Utbildningsförvaltningen (UBF)
Kopia:                             anders@bergqvist.se
Ämne:                             Almtunaskolan
 
Hej,
 
Om den föreslagna renoveringsplanen för Almtunaskolan beslutas, rekommenderar vi starkt att det tidigare förslaget om
att Almtunaskolan blir en F5 skola från och med läsåret 17/18 dras tillbaka.

Eftersom renoveringsplanen innebär att utökningen av skolan blir större än vad som tidigare var planerat, finns ingen
anledning att göra Almtunaskolan till en F5 skola HT 2017. Vid inflyttningen HT 2020 kommer, i och med utökningen,
nya förutsättningar att gälla, och då är det mycket olyckligt att göra en kortsiktig omfattande förändring som innebär
stora konsekvenser för elever och personal. 
 
Vi anser att man bör lämna Almtunaskolan orörd till evakueringen HT 2018 och låta de elever som har möjlighet att gå
klart mellanstadiet på Almtunaskolan fram tills dess få göra det. Utred och ta ett nytt beslut om Almtunaskolans framtid
utifrån de nya förutsättningarna. Vår förhoppning är att Almtunaskolan kan fortsätta vara en F6 skola även i framtiden.
 
Mvh,
Åsa och Anders, föräldrar till barn i åk 2 och 4 på Almtunaskolan
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Stjerndorff Kristian

Från: Gunilla Leffler <gunilla.leffler@icloud.com>
Skickat: den 17 mars 2016 13:36
Till: Utbildningsförvaltningen (UBF)
Ämne: skrivelse till kommunen

Hej! 
Om den föreslagna renoveringsplanen för Almtunaskolan beslutas, rekommenderar vi starkt att det tidigare 
förslaget om att Almtunaskolan blir en F-5 skola från och med läsåret 17/18 dras tillbaka.  
 
Eftersom renoveringsplanen innebär att utökningen av skolan blir större än vad som tidigare var planerat, 
finns ingen anledning att göra Almtunaskolan till en F-5 skola HT 2017. Vid inflyttningen HT 2020 
kommer, i och med utökningen, nya förutsättningar att gälla. Då är det mycket olyckligt att nu göra en 
kortsiktig omfattande förändring som innebär stora konsekvenser för elever och personal.  
 
Lämna Almtunaskolan orörd tills evakueringen HT 2018 och låt de elever som har möjlighet att gå klart 
mellanstadiet på Almtunaskolan fram tills dess få göra det! Utred och ta ett nytt beslut om Almtunaskolans 
framtid utifrån de nya förutsättningarna. Vår förhoppning är att Almtunaskolan kan fortsätta vara en F-6 
skola även i framtiden. Vi är övertygade om att det är bäst för barnens lärande, för lärarnas arbetsmiljö och 
för Almtunaskolan som helhet. 
  
Jag får be om uppgift om vilket diarienummer detta ärende (dvs min skrivelse) har fått.  
 
Hälsningar 
Gunilla Leffler 
mamma till barn i årskurs 1 och årskurs 4 på Almtunaskolan, samt ett som börjar F-klass ht 2018 
Hammarbygatan 11a, tel 0766-22 58 05, gunilla.leffler@icloud.com 
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Stjerndorff Kristian

Från: Stjerndorff Kristian
Skickat: den 17 mars 2016 17:19
Till: 'Viktoria Blomdal'
Ämne: SV: SV: Anhåller om möte snarast möjligt

Hej 

Tack så mycket – mycket bra förtydliganden och underlag. Det visar tydligt ert förslag i praktiken utifrån de 
synpunkter som framförts vid mötena och genom skrivelser.  Jag ser till att dessa praktiska aspekter belyses i 
följdutredningen så att politikerna har samtliga underlag för båda alternativen – både möjligheter och hinder för 
båda. 

Tyvärr kommer jag inte kunna vara med på mötet på fredag tillsammans med Caroline mfl.  Hon har lovat att 
återföra det som framkommer och eventuella muntliga tillägg som ni gör vid mötet. 

När det gäller din faktafråga gällande avtalet för gymnastik/slöjd i Jumkil så har vi samma inställning som du framför 
– det är en avgörande resurs för den kommunala skolan i Jumkil. Det betyder att vi kommer att starta förhandlingar
för att se över både föreningens ekonomiska underlag under evakueringstiden samt ett mer långsiktigt avtal än det 
som idag gäller.  

Vänligen 

KRISTIAN STJERNDORFF
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
-------------------------------------------------------- 
Postadress: Uppsala kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 44 89 
E-post: kristian.stjerndorff@uppsala.se

Från: Viktoria Blomdal [mailto:blomdal.viktoria@gmail.com]  
Skickat: den 16 mars 2016 22:40 
Till: Stjerndorff Kristian 
Ämne: Re: SV: Anhåller om möte snarast möjligt 

Hej Kristian! 

Vi har försökt lägga fram vårt förslag så kort och koncist som möjligt, för att det skall vara enkelt att 
överskåda. Eftersom du efterfrågar alla aspekter kan vi göra vissa tillägg: 

Precis som vi skriver i bifogat dokument önskar vi att Jumkil och Åkerlännas skolor slås ihop i Åkerlänna 
under Jumkils evakueringstid. Vi tänker oss att Jumkil har kvar fritidsverksamhet i Jumkil, då förslagsvis i 
Bygdegården som vi varit i kontakt med och de ställer sig positiva till att fungera som fritids under 
evakueringstiden(Kontakt:Birgitta Karlsson 0733476253). 

Vi tänker oss att fritidspersonalen åker bussen med eleverna till Åkerlänna skola, och fungerar som resurs 
där tills skoldagens slut när de åker tillbaka tillsammans med eleverna till Jumkil. Vi har även varit i kontakt 
med några föräldrar, samt ett par representanter för skolrådet i Jumkil som är positiva till vårat förslag. 

Vi har en gymnastiksal i Åkerlänna som fungerar fint för mindre klasser, men det finns en stor fin 
gymnastiksal samt slöjdsal i Jumkil som inte omfattas av renoveringen (dessa utnyttjar vissa klasser från 
Åkerlänna redan idag) och dessa kan fortsätta nyttjas vid behov även under evakueringen. (Hur har ni tänkt 
med gymnastiksalen i Jumkil under evakueringen vid flytt till Bälinge? Har ni hyreskostnad för den oavsett? 
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eller tänker ni avbryta samarbetet med den ekonomiska förening som driver gymnastiksalen? hur klarar den 
sig då i så fall?). Slöjd och gymnastiksal saknas i Skuttunge och eleverna blir där körda med buss till 
Björklinge. 

Åkerlänna och Jumkils årskullar tillsammans blir: F-klass:12st, 1-or:22st, 2-or:17st, 3-or:11st, 4-or:9st och 
5-or:17st totalt:88st 
Förslagsvis så skulle det kunna se ut så här: 
F-klassen en grupp i ett klassrum(12st) 
1-or: en grupp i ett klassrum (22st) 
2-3-or en grupp i ett klassrum (28st) 
4-5-or en grupp i ett klassrum (26st) 

Sen finns det grupprum för att dela grupper och göra grupptimmar. Tillgång till resurser med fritidspersonal 
som är med under skoltid, de kan fördelas där de behövs bäst och då finns bra möjligheter till grupptimmar. 
Tillsammans har vi ett bra elevunderlag för att skapa kvalité i undervisningen. 

Det är viktigt för vår landsbygd med en skola, och vi kan inte förstå om kommunen lägger ner en skola när 
det finns möjlighet för att fortsätta ha den kvar (om än bara ytterligare två år). Precis som vi skriver i det 
bifogade dokumentet viktigt för allt runt oss så som affär, idrott, kyrka, bussar mm. mm. Då har vi inte ens 
nämnt det viktigaste, som är våra barn. Vi har redan ett samarbet med Jumkil, så som friluftsdagar, 
fritidsdagar, skoldanser osv. Det underlättar för dem i sitt relationsbyggande, motivation, och lust till att gå i 
skolan.  

Oavsett utgång i detta ärende kräver vi i arbetsgruppen "Rädda Åkerlänna Skola" att få vara med och vara 
delaktiga i besluten kring vår bygds framtid, d.v.s. om vad som skall hända med våra barn. För en dialog 
tillsammans med oss, så skall vi hitta den bästa lösningen. 

Hör gärna av er vid ytterligare frågor 
Med vänliga hälsningar 
Arbetsgruppen: "Rädda Åkerlänna Skola" 

genom 
Viktoria Blomdal 
Blomdal.viktoria@gmail.com 
0739340174 

Den 15 mars 2016 23:06 skrev Stjerndorff Kristian <Kristian.Stjerndorff@uppsala.se>: 
Hej 

Jag förstår er önskan att presentera ert förslag som helhet och Caroline avgör formerna samt tid för detta.  

Jag vill dock gärna väga in alla aspekter i det underlag som tas fram utifrån det alternativ som 
framförts.  Har ni utvecklat det är det alltså önskvärt att ni skickar in det.   

Kristian Stjerndorff  

Uppsala kommun 

15 mars 2016 kl. 18:15 skrev Carola Eriksson <bluegreengrey77@gmail.com>: 
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Hej. 

Vi har efterfrågat och senare bjudit in till möte att presentera vårt förslag i helhet. I 
bordläggnings yrkandet så har ni även ett förslag i korthet som vi skickat på epost OCH 
lämnat in personligen. 

Caroline svarade senast idag på ett äldre mail från mig med förslag att träffas på fredag kl 13. 
Inkl Erik Pelling. Vilket är lite svårt då vi jobbar. Men får se över i värsta fall. 

Men vi har som sagt bjudit in till möte på onsdag men inte fått respons? 

mvh 
Carola 

Den 15 mar 2016 17:53 skrev "Stjerndorff Kristian" <Kristian.Stjerndorff@uppsala.se>: 

Hej 

Vi håller just nu på och slutför den följdutredning som utlovades vid mötena i Åkerlänna. 

Det skulle vara bra att få ert förslag för att på ett bra sätt se till att allt faktiskt är med. 

Jag kan dock inte se att något samlat förslag från arbetsgruppen har kommit in till oss. 

(Endast de enskilda personer, tex ni två, har framfört.) 

Vänligen 

KRISTIAN STJERNDORFF
Projektledare Strategisk lokalförsörjning 
--------------------------------------------------------

Postadress: Uppsala kommun,

stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 44 89

E-post: kristian.stjerndorff@uppsala.se
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Från: Romanus Lars  
Skickat: den 11 mars 2016 13:31 
Till: 'Carola Eriksson' 
Kopia: blomdal.viktoria@gmail.com; Stjerndorff Kristian; Utbildningsnämnden (UBN) 
Ämne: SV: Anhåller om möte snarast möjligt 

Hej Carola! 

Enligt det vi meddelade i Åkerlänna ska synpunkter och förslag sändas till Kristian Stjerndorff eller 
till utbildningsnämnden. Det är den väg ni ska använda. 

LARS ROMANUS

Chef kommunal grundskola 

Uppsala kommun  
Utbildningsförvaltningen, Grundskola

Besöksadress: Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 67 14

E-post: lars.romanus@uppsala.se

Från: Carola Eriksson [mailto:bluegreengrey77@gmail.com]  
Skickat: den 11 mars 2016 13:13 
Till: Romanus Lars 
Kopia: blomdal.viktoria@gmail.com 
Ämne: Anhåller om möte snarast möjligt 

Hej Lars, 

Vi i arbetsgruppen Rädda Åkerlänna Skola har nu under veckan satt ihop ett förslag som vi 
ser som ett hållbart underlag för att Åkerlänna skola ska hålla och leverera den kvalitet ni 
anser saknas idag.  

Eftersom tiden är knapp inför det kommande beslutstagandet vill vi få till detta möte snarast 
möjligen. 
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Som jag ser det har vi två alternativ.  

1. Vi träffas i skolan i Åkerlänna

2. Vi träffas i uppsala

Du kan nå mig på: 018-356145 alt 0706561030 och även epost carola@agora.se 
alternativt kontakta Viktoria Blomdahl på 073-934 01 74, epost 
blomdahl.viktoria@gmail.com 

Hälsningar 
Carola Eriksson 
För Rädda Åkerlänna Skola 
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Från:   Eriksson Mats (Webbredaktör)
Skickat:   den 2 mars 2016 08:16
Till:    Dal Barosen Malin; Ryberg Johan; Utbildningsförvaltningen (UBF)
Kopia:   Webbredaktion
Ämne:    Twitterinlägg gällande  lokalförsörjning och skolval

Uppföljningsflagga:   Följ upp
Flagga:          Slutfört

Kategorier:   Gul kategori

Lokalförsörjning

@untse @Uppsalakommun Och samtidigt stänger man ner gymnasieskolor? Var ska dessa elever gå i
för skolor sen när de ska börja gymnasiet?
Fjantomen replied to untse 8 hours ago

Skolval

Skolvalet i Uppsala med "relativ närhet" är ett jävla skämt. Varför engagera eleverna när deras val ändå
förbises? @Uppsalakommun #skolvalet
waltari 14 hours ago

https://app.sproutsocial.com/messages/profile/untse/
https://app.sproutsocial.com/messages/profile/Uppsalakommun/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://twitter.com/Fjantomen/status/704812740666400768
https://app.sproutsocial.com/messages/profile/Uppsalakommun/
https://app.sproutsocial.com/discovery/#%23skolvalet
javascript:void(0)
https://twitter.com/waltari/status/704722837387476993


STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

Möte med föräldrar på Åkerlänna skola 
2016-03-03 

Närvarande: 
Berörda föräldrar, ca 30st 
Caroline Andersson (S), ordförande Utbildningsnämnden 
Linda Eskilsson (MP), vice ordförande Utbildningsnämnden 
Stefan Jacobsson, rekor Åkerlänna skola 
Lars Romanus, skolchef 
Kristian Stjerndorff, projektledare Strategisk lokalförsörjning 
Malin Dal Barosen, kommunikationsstrateg (anteckningar) 

Åsikter som framfördes vid mötet: 
• Bygden behöver skolan!

• Kvalitet, vi förstår vad ni säger men vi upplever att vi har kvalitet. Trygga barn!

• För kort om tid mellan förslag och beslut för att hitta lösning.
Svar: Det är en svår politisk process som också tar tid.

• Vi vill till Bälinge, varför har Jumkil fått vår plats?

• Varför lyssnar ni på Jumkils föräldrar och inte på oss?

• Ni borde ha sett att Jumkil skulle kunna evakueras hit så att vi hade fått fler elever?
Svar: Utmaningen är att det bara är en lösning för två år och sedan tillbaka till samma läge.

• Vi är en bygd som vill överleva. Vad kan vi göra?

• Vi hade hellre gått till nya skolan i Jumkil om två år. Kan man inte titta på att lösa fritidsfrågan för
Jumkilbarnen och på så sätt få dem att tycka att det är mer attraktivt att barnen går i skolan i Åkerlänna
under evakueringsperioden?
Svar: Jumkils föräldrar har i diskussionerna om evakuering varit tydliga med att de inte vill det och då
väljer annan skola. Vi tar med oss detta och tittar på det igen.

• I de låga åldrarna är ju  kvalitet väldigt mycket en fråga om trygghet och anknytning – kanske inte lika
viktigt med den andra kvaliteten?

• Vi vill ha mer tid på oss att jobba med att få fler till skolan!

• Fyra hörnstenar krävs för att få en bygd att leva: Skola, butik, kommunikationer och idrottsförening

• Varför avslår ni bygglov?

• Ni lyssnar bara på de som bor nära kärnan i Uppsala!

• Svar om syn på att skola läggs ner:
Skolskjuts är också en trygghet för bygden

Underbilaga 2 B 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
www.uppsala.se



• Svar om kvalitet:

− Kvalitetskrav handlar idag om legitimerade lärare, kollegialt lärande, gruppdynamik, tillgång till 
elevhälsa mer än en gång i veckan, kamratrelationer osv. 

− Skuttunge har tex språk och talgrupp – en någon större skola kan innehålla mer. Med något större 
skola avses skolor som Skuttunge som har ca 70 elever. 

− Det är en välfungerande skola just nu – hur kan vi hitta samarbeten som får den att fortsätta leva? 

− Alla skolor ska ha elevhälsoteam: kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog 
(lagstadgat) 

− F-3-skola med 14 elever blir en lärare 

− Vi har ett strukturstöd som täcker denna skola 

• Vad händer med fastigheten?
Svar: Tittar på alternativ utbildningsverksamhet, andra kommunala verksamheter, sälja,
långtidsuthyrning, rivning. Målsättning är inte tomt hus.



STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 

Möte på bygdegården 
2016-03-03 

Närvarande: 
Boende i bygden, ca 100 personer 
Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor 
Lars Romanus, skolchef 
Kristian Stjerndorff, projektledare Strategisk lokalförsörjning 
Mimmi Skarelius Lille, landsbygdsstrateg 
Maria Hasselgren, Pressansvarig 
Malin Dal Barosen, kommunikationsstrateg (anteckningar) 

Åsikter som framfördes vid mötet: 
• Vi föreslår att Jumkil får fritids och evakueras till Åkerlänna istället för till Bälinge. Elever

bussas till fritids. 

• Vad kan vi göra för att rädda vår skola? Kan vi samarbeta med andra? Vi har trygga barn och
kvalitet på många sätt.

• Skolan viktig för att fler med barn ska flytta hit!

• Åk 6 ska börja i stan i höst. Samarbetet med Jumkil upphör i och med evakuering.

• Har Åkerlänna och Jumkil diskuterats som en kombination?

• Jumkil ville till Bälinge. Våra elever vill inte till Skuttunge men vi har inget val.

• Flytta eleverna från Jumkil till oss och låt de som inte vill gå där välja Bälinge.

• Ni har tidigare lovat att skolan inte var i fara.

• Betyder inte samarbetet Åkerlänna/Jumkil något?

• Varför så kort fönster att lägga in åsikter, hitta lösningar?

• Ni ska inför valet att Åkerlänna skola skulle få vara kvar?  Skolan var billig och har nya
lokaler.

• Skolan en del av bygdens hjärta.

• Vi trivdes i skolan, vi kände allihop!
Svar: Det fria skolvalet har förändrat förutsättningarna – detta är även utmaning för Jumkil

• Finns ju inte plats i Bälinge för Jumkil, trångt redan nu.

• För de flesta är det 2 mil till Skuttunge.

• Om vi väljer senar än alla andra till andra skolor än Skuttunge, får vi plats då?

• Vad kan vi göra? Kan vi få de här två åren (Jumikl hit)?
Svar: Vi måste titta på det i igen innan beslut.

• Finns det något skollokalerna kan användas till? Företagshotell?

• Kvalitet här, mycket barn i Bälinge skola

• Har Skuttunge kvalitetet i lagstadgad mening?
Svar: Ja, de är 70 elever. 5 legitimerade lärare och elevhälsa samordnas med Björklinge.
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• Hur många barn måste det finnas i Skuttunge för att garantera kvalitet? 
Svar: 20 elever idag måste upp till åtminstone 70 elever, nationella lagstiftningen hårdare. 

• Bussa ut flyktingbarn för att få fler barn! 

• Väldigt kort varsel 

• Svaga argument kring att vi på sikt tappar kvalitet – vi har legitimerade lärare idag.  
Svar: 20 elever på 6 åk – 20 elever bär inte upp 3 tjänster 

• Ni flyttade sexorna för att bli av med elever för att komma till det här förslaget – ni har stegat 
ner! 

• Svårt att bygga här. Ni hänvisa i avslagna bygglov till öppna till öppna landskap osv. 

• Hur många barn går det i Bälinge? Ni ska bekosta 750 tkr busstransport har jag läst. 

• Finns det plan att bygga dagis? Det är fullt/trångt nu.  
Svar: Vi jobbar vidare med förskolefrågan. 

• Ge oss de två åren! Vi har inte en suck med kort varsel! Vi vill ha kvar skolan! Vi vill ha kvar 
kärnan i vår bygd! Skuttunge fel håll. Bättre slås ihop med Jumkil om två år. 

• Jobbar man aldrig över kommungränser?  
Svar: Finns regelverk som gör det möjligt att söka över kommungränser. 

• Ni regerar ihop med miljöpartiet. Att köra från Jumkil till Åkerlänna mer miljövänligt. 
 



STRATEGISK FÖRSÖRJNING AV 
UTBILDNINGSLOKALER 
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Handläggare Datum
Lokalberedningsgrupp Utbildningslokaler 2016-03-18

Följdutredning:    
Fakta uppgifter samt alternativ lösning Åkerlänna skola 

Denna följdutredning syftar till att belysa förutsättningar och fakta gällande förslaget om 
nedläggning av Åkerlänna skola. Det tar utgångs punkt i: 

- Belysa efterfrågade faktauppgifter gällande elevunderlag. 
- Belysa efterfrågade faktauppgifter gällande mätt trygghet. 
- Utifrån synpunkter och förslag från Åkerlännas föräldrar samt bygd utreda 

alternativ lösning att fylla Åkerlänna skola under åtminstone 2016-2017 genom 
att evakuera Jumkils skola dit istället för till Bälinge skola.  

Elevunderlag Åkerlänna 
Skolan har idag 38 elever i (årskurserna F, 1, 3, 4, 5, 6) och till hösten kommer det att 
finnas 22 elever kvar (i årskurserna 1, 2, 4, 5).  Av de 6 eleverna i skolområdet har en 
redan börjat ett år tidigare i Åkerlänna skola men resterande 5 har i skolvalet sökt annan 
skola.  

Historisk underlag och valmönster 
För nu aktuella årskullar 2009 - 2004 har följande spridning av eleverna skett: 
Födelseår Enhetsnamn Antal Andel

Björklinge skola 3-5 1 6% 
 Bälinge skola 1 6% 
 Jumkils skola 2 13% 
 Kvarngärdesskolan 1 6% 
 Skuttunge skola 1 6% 
 Västra Stenhagenskolan 1 6% 
 Åkerlänna skola 9 56% 

2004 Total 16
Björklinge skola 3-5 2 29% 

 Bälinge skola 1 14% 
 Åkerlänna skola 4 57% 

2005 Total 7
 Bälinge skola 1 17% 
 Domarringens skola 1 14% 
 Åkerlänna skola 4 57% 

2006 Total 6
Annan kommun IKE 1 14% 
Björklinge skola 3-5 1 14% 

 Jumkils skola 2 29% 
 Kvarngärdesskolan 1 14% 
 Skuttunge skola 1 14% 
 Åkerlänna skola 1 14% 

2007 Total 7
Björklinge skola F-2 1 8% 

 Domarringens skola 1 8% 
 Jumkils skola 2 17% 
 Liljeforsskolan 1 8% 
 Åkerlänna skola 7 58% 

2008 Total 12
Annan kommun IKE 1 17% 

 Åkerlänna skola 5 83% 
2009 Total 6
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Då Åkerlänna skola haft plats för eleverna kan det antas att föräldrarna gjort ett eget val 
till annan skola men orsakerna till detta kan vara mycket skiftande och går ej att bedöma 
översiktligt. 

Framtida underlag 
Kommande årskullar 2011 - 2015 ger följande underlag idag. I sista kolumnen redovisas 
möjligt utfall utifrån historiskt valmönster. 
Födelseår Nuvarande 

befolkning 
Valmönster 
60% 

2011 6 4
2015 13 8
2013 15 9
2014 8 5
2015 5 3

Mätt nöjdhet och trygghet 
Uppsala kommun genomför löpande enkäter där elever får svara på ett flertal frågor 
gällande sin skola. Resultaten finns i sin helhet i webbtjänsten Hitta & Jämför. Här 
redovisas resultatet för de nu aktuella skolorna avseende trygghet och elevinflytande. 
Jag känner mig trygg i skolan (%) 

Bälinge skola Jumkils skola Skuttunge skola Åkerlänna skola
2015 84 Deltog ej 95 90 
2014 96 Få svarande Få svarande 83 
2013 79 Få svarande 100 Få svarande 
2012 100 Få svarande 100 89 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (%) 

Bälinge skola Jumkils skola Skuttunge skola Åkerlänna skola
2015 80 Deltog ej 89 90 
2014 92 Få svarande Få svarande 92 
2013 69 Få svarande 94 Få svarande 
2012 92 Få svarande 100 78 

Alternativ att fylla Åkerlänna skola under 2016-2017 genom att evakuera 
Jumkil dit istället för till Bälinge skola.  
Grundförutsättningar: 

 Jumkil skola ska renoveras under två år – permanenta lokaler behövs för 
evakueringen. 

 Evakuering är planerad till Bälinge skola. Några grunder för detta var praktiska: 
 Tillgång till idrott vid skolan 
 Tillgång till slöjd vid skolan 

Organisatoriska effekter – fritidshem 
Fritidshem för Jumkils elever kan anordnas vid Bälinge skola alternativt Åkerlänna skola 
utan organisatoriska svårigheter. Åkerlännas elever kan vid flytt till Skuttunge ges 
fritidshem i deras nuvarande organisation. 

Fritidshem kan inte anordnas i Jumkil. Fritidshem helt skilt från huvudskolan medför ett 
flertal organisatoriska brister – tex arbetsmiljö, säkerhet och bemanning. Det innebär 
även en svårighet att uppnå det pedagogiska uppdraget för fritidshemmet som förlängning 
av skolverksamheten. Frågan har utretts grundligt då den utgjorde ett önskemål från 



Jumkils föräldrar i samband med dialogen om evakuering till Bälinge. Lösningen skulle 
även innebära en extra fritidshemsorganisation. 
 
 
Organisatoriska effekter – klasser 
Jumkils elever kan bibehålla klassorganisationen vid evakuering till Bälinge men vid 
evakuering till Åkerlänna måste klasserna förändras när Åkerlännas elever ska integreras 
i samma organisation. 
 
Åkerlännas elever får förändringar i klassorganisationen oavsett alternativ. 
 
 
Organisatoriska effekter – personal 
Vid evakuering till Bälinge kan Jumkils personalgrupp flyttas som oförändrad 
organisation. Justeringar kan dock ske utifrån samordning med Bälinge och i den löpande 
översynen av bemanning som sker vid alla skolor. 
 
Vid evakuering till Åkerlänna kan motsvarande lösning användas men alla Åkerlännas 
elever får då ny personal när de integreras i den organisationen.   
 
Vid nedläggning av Åkerlänna flyttas personalen där till andra skolor enligt gällande 
rutiner vid övertalighet. 
 
Alternativ lösning är att de två personalgrupperna samorganiseras till en ny gemensam 
organisation och de innebär att både elever från Jumkil och Åkerlänna får ny personal. 
Resterande personal från båda personalgrupperna flyttas till andra skolor enligt gällande 
rutiner. 
 
Verksamheten ser även en svårighet i att rekrytera och behålla personal i utkanten av 
kommunen.  
 
 
Ekonomiska faktorer - organisation: 
Organisatoriskt bör personalkostnaderna bli ungefärligt desamma men viss fördyring 
genom att det är svårare att få optimal organisation på flera små enheter. En tveksamhet 
finns även gällande risken att personal väljer att söka andra tjänster på grund av det ökade 
avståndet till Åkerlänna. 
Totala bedömningen är att alternativet innehåller delar som ger högre kostnader men att 
det inte kan ses som en avgörande ekonomisk faktor. 
 
 
Ekonomiska faktorer - hyreskostnader: 

Ursprungsförslag Alternativt förslag 
Jumkil till Bälinge Åkerlänna till Skuttunge Jumkil till Åkerlänna 
- 853 000 (Jumkils skola) - 780 000 (Åkerlänna skola) - 783 000 (Jumkils skola) 

Totalt: - 1 561 000 Totalt: - 853 000 
Kostnadsminskningen för Jumkil skola gäller endast under renoveringens två år. 
Notering: Hyra för Idrott/Slöjd i Jumkil är eget avtal och kvarstår. 
Notering: Direkt besparing Åkerlännas skola kan inte garanteras för kommunen som 
helhet då det kräver att lokalen hyrs ut till annan verksamhet eller säljs vilket kan ta tid. 
 
 
 



Ekonomiska faktorer - busskostnader: 
Ursprungsförslag Alternativt förslag 

Jumkil till  
Bälinge 

Åkerlänna till 
Skuttunge 

Skuttunge 
Idrott/Slöjd 

Jumkil till 
Åkerlänna 

Åkerlänna 
Idrott/Slöjd 

750 000 1 000 000 Finns idag 1 000 000 1 – 2 000 000 

Totalt: 1 750 000 Totalt: 2 – 3 000 000 
 
 
Omfattning och restider i skolskjuts vid evakuering till Bälinge respektive 
Åkerlänna: 

 Ursprungsförslag Alternativt förslag 
Grupp Jumkil till  

Bälinge 
Åkerlänna 
till 
Skuttunge 

Skuttunge 
Idrott/Slöjd 

Jumkil till 
Åkerlänna 

Åkerlänna 
Idrott/Slöjd 

Restid ToR 24 30 16 30 30
Per individ - min/v 120 150 32 150 60
Antal elever som 
omfattas 

66 22 22 66 88

Totalt gruppen - min/v 7 920 3 300 704 9 900 5280
Totalt alla grupper – 

min/v: 
Totalt: 11 924 min/vecka 

Totalt: 15 180 
min/vecka 

Grupperna beräknade till: Åkerlänna 22 barn, Jumkil 66 barn 
Notering: Restiderna avser från nuvarande skolor – för enskilda elever tillkommer resa 
från hemmet. 
 
 
 
 
Bilaga: 
Utbildningsförvaltningen underlag och beskrivning av evakueringslösningarna 
 
 



Handläggare Datum
Ingela Pettersson 2016-03-15 

Följdutredning av evakuering av Jumkils elever till Åkerlänna 

I den lokalstrategiska planen som blev offentlig 1/3- 2016 ligger ett förslag till beslut att lägga ned 
Åkerlänna skola hösten 2016. I dialog med föräldrar vid Åkerlänna skola har frågan lyfts om det går att 
följdutreda möjligheterna att Jumkils skola evakueras till Åkerlänna. I den här bilagan beskrivs 
bakgrunden till beslutet om Jumkils evakuering till Bälinge samt vilka för respektive nackdelar det skulle 
innebära att Jumkils skola istället evakueras till Åkerlänna. 

Bakgrund till beslutet att evakuera Jumkil skola till Bälinge 

Skolfastigheter fattade i maj 15 beslut om att Jumkil skola ska evakueras hösten 16. 
Grundskolan fick i uppdrag att i samråd med skolsfastigheter ta fram ett förslag till evakueringslösning till 
befintligt bestånd. 
En arbetsgång med samverkan till förslag till samtycke lades upp inom grundskolan. Skolfastigheter fattade 
beslut om evakuering av Jumkils elever F-5 till Bälinge skola den 14/12-2015 
I framtagandet till underlag till beslut beaktades följande perspektiv 

Utgångspunkter vid framtagandet till förslaget 
 Verksamhetsperspektiv  

säkra att verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt skollag och läroplaner 
 Personalperspektiv

arbetsmiljöansvar 
 elevperspektiv

barn i samma åldrar, restid, 
 ekonomi

hålla nere kostnaderna så att inte hyran blir för hög vid återflytt 

I utredningen tittade man på flera olika förslag. Möjliga skolor till evakuering som granskades var 
Skuttunge, Åkerlänna, Björkvall och Bälinge. 

Motivering till beslutet att evakuera till Bälinge 
Flytt av verksamheten till Bälinge skola säkerställer att vi uppfyller de krav som ställs enligt skollag och 
läroplaner. I Bälinge skola erbjuds 3 undervisningssalar, ytterligare en sal som ger delningsmöjligheter, 
specialsalar för slöjd, musik och idrott samt arbetsrum för kurator och psykolog. Det finns möjlighet att 
använda kompetens i praktisk estetiska ämnen. På Bälinge skola finns fritidsverksamhet. Evakuering till 
Bälinge möjliggör att ha en samanhållen verksamhet F-5 vilket underlättar återflytt. 
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Förslaget gör att det finns tillgång till en större personalgrupp som minskar sårbarhet och ökar det 
kollegiala utbytet. Möjlighet finns att samordna tjänster fram för allt i praktiska estetiska ämnen. Då hela 
verksamheten F-5 kan flyttas över till Bälinge minskar risken för ensamarbete i annan lokal. Flytt tillbaka 
möjliggörs genom att personalgrupperna fortfarande är knutna anställningsmässigt till sina respektive 
enheter.

På Bälinge skola finns elever i samma ålder vilket ökar möjligheterna att skapa nya kontakter. Eleverna 
kommer att erbjudas skolskjuts till och från skolan samt fritidshem. Personal väntas följa med som tryggar 
kontinuitet.      

De kostnader som uppkommer ligger främst i förlängda bussturer och taxi motsvarande ca 750 kkr 
Samordningsfördelar med personal på Bälinge skola kan minska vissa kostnader.  

Bälinge skolas elevunderlag har minskat över åren. Elevunderlaget väntas ytterligare sjunka till hösten 16 
varför plats kommer att finnas motsvarande 3 + 1 klassrum de närmaste två åren med start HT16. 
Antagningsenheten har klargjort att det går att bussa elever från Jumkil till Bälinge med befintlig trafik som 
kan förlängas. Restiden anses som rimlig. 

Konsekvensbeskrivning av evakuering av Jumkils elever till Åkerlänna 

En flytt av Jumkils elever till Åkerlänna gör att elevantalet ökar till ca 85st på skolan. Evakuering till 
Åkerlänna möjliggör att ha en samanhållen verksamhet F-5, men kräver att klasserna blandas för att få 
plats. En utgångspunkt vid evakuering av Jumkils elever är att hålla samman klasserna för att underlätta 
återflytten 

Åkerlänna skola saknar specialsalar för slöjd och idrott vilket medför att barnen måste bussas till antingen 
Bälinge eller Björklinge för att läroplanens mål ska uppfyllas. 

På Åkerlänna skola finns fritidsverksamhet. Föräldrar till elever i Jumkil vill inte evakueringen ska 
innebära att hämtandet av barn på fritidshemmet försvåras. Helst vill man ha fritidshemmet kvar i Jumkil. 
En utredning av detta har gjorts och konstaterats ej möjligt av arbetsmiljöskäl. En evakuering till Åkerlänna 
bedöms försvåra för föräldrar att hämta och lämna sina barn på fritidshemmet. 

Vi ser att det blir allt svårare att rekrytera personal till skolor i utkanten av kommunen då utbudet ökar 
centralt. Vid nyrekrytering kan det bli svårt att få legitimerade lärare. Ny rektor måste rekryteras.  

Kostnader väntas öka med mellan 1,5-3 Miljoner för att bussa elever .Hyreskostnaden för Åkerlänna skola 
kvarstår, vilket totalt utgör en kostnad på 780 kkr 

Slutligen 
Utifrån ovanstående konsekvensbeskrivning bedöms en evakuering av Jumkils skola till Åkerlänna inte 
vara motiverad. Kostnaderna skulle samtidigt öka. Barn och föräldrar får spendera mer tid på vägarna.  
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