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Nr 238. Motion av Eva 
Christiernin m fl (S) om att 
etablera en kommunal 
högstadieskola i östra Uppsala 
KSN-2013- 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla  motionen. 
 
Uppsala den 20 november 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Mohamad Hassan/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Magnus 
Åkerman, Mats Gyllander, Christopher 
Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Mohamad Hassan, Peter Nordgren (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor 
(KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmári Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm 
Bill (M), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Eva Christiernin m fl (alla S) föreslår i 
motion, väckt den 30 september 2013, att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att 
snarast möjligt etablera en kommunal 
högstadieskola inom området 
Årsta/Salabacke/Skölsta/Slavsta. Bilaga. 
 

Föredragning 
Motionen har ej remitterats till berörda 
nämnder med anledning av att ett nämnd- 
och förvaltningsgemensamt arbete 
genomförts hösten 2013 omfattande den 
strategiska försörjningen av pedagogiska 
lokaler under perioden 2014-2018 och  
även vissa utbyggnadsåtgärder åren 
därefter. I arbetet har behovet av 
elevplatser prognostiserats och förslag till 
åtgärder för att lokalmässigt möta de 
förändrade behoven belysts för alla stads- 
och landsbygdsdelar i kommunen. Planen 
omfattar samtliga skolformer.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 
november 2013 att fastställa planen 
Strategisk försörjning av pedagogiska 
lokaler avseende kommunens behov av 
platser och kapacitet samt strategiska 
åtgärder för den långsiktiga infrastrukturen 
för lokalförsörjningen. Planens 
fastighetsåtgärder överlämnades till 
Uppsala Skolfastigheter AB för 
genomförande av åtgärder i samråd med 
styrelsen för Vård och bildning, barn- och 
ungdomsnämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.   
 
För området Salabacke/Årsta ingår i 
planen en ny skola i Årsta för de högre 
årskurserna 6-9 med 360 elevplatser, med 
möjlighet till utökning med ytterligare 120 
platser till totalt 480 platser. 
Kommunstyrelsen har därmed fattat ett 
beslut som innebär att en kommunal 
högstadieskola ska etableras i enlighet med 
förslaget i motionen.  
  
 






