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Kommunfullmäktige

Motion av Mohammad Hassan (L) om att utreda en ny skola
mellan Gottsunda och Sunnersta
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet.

I avgörandet delatagande
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik
Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V),
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Linda
Eskilsson (MP), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M)
Uppsala 23 november 2016
Marlene Burwick/Ingela Persson
Ärendet
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7
december 2015, fullmäktige besluta att snarast påbörja utredning för att en ny skola byggs för
åk F-9 mellan Gottsunda och Sunnersta som finansieras med försäljning av marken där
dagens skola ligger.
Motionen återges som bilaga 1.
Beredning
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret.
Nämndbehandling
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 28 september 2016 föreslagit att motionen
besvaras med hänvisning till föredragningen i ärendet. (L)-ledamoten har avgivit särskilt
yttrande. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.
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Föredragning
Utbildningsnämnden har den 30 mars 2016 beslutat om plan för strategisk försörjning av
utbildningslokaler 2016-2020. Planen har tagits fram i samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och Skolfastigheter AB.
Planen revideras kontinuerligt och utbildningsnämnden kommer att åter ta upp planen för
beslut i november 2016.
I samband med nämndens beslut togs också beslutet att utredning av en ny skola mellan
Gottsunda och Sunnersta, som eventuellt ersätter Gottsundskolan och Treklangens skola, ska
ingå i den kommande lokalförsörjningsplanen.
Förslaget i motionen är därför tillgodosett i den del som avser utredningsuppdrag. Motionen
tar också upp frågan om finansiering av skolan. När nämnden tagit ställning till utredningen
får bedömas om finansieringsfrågan är aktuell att gå vidare med.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Motion om att utreda en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta
Idag lägger vi stor vikt vid att planera samhället utifrån hållbarhetens tre dimensioner: det sociala,
det ekonomiska och det miljömässiga. Om vi tar hänsyn till de tre dimensionerna och tillämpar det i
fallet Gottsundaskolan så kan vi snabbt konstatera att något måste göras.
Gottsundaskolan (och även Treklangens lokaler) möter inte den moderna pedagogikens behov — i
stället måste vi skapa en skola som möter det framtida Uppsala med högre krav på funktionalitet,
inspiration och inte minst integrering. Lokalerna i Gottsundaskolan är så gamla och slitna att de
knappast är värda att renovera. Treklangens lokaler är förvisso renoverade, men det har varit många
fukt- och mögelproblem genom åren. Det verkar inte gå att komma tillrätta med problemen. Enligt
Liberalerna vore det mer ekonomiskt att ersätta dessa två skolor med en ny skola, för att också göra
det ännu mer naturligt med mötesplatser mellan såväl barn som föräldrar från olika bakgrunder. Där
skolorna idag ligger borde det ges plats åt bostäder.
Den nya skolan bör placeras mellan Gottsunda och Sunnersta, så att barn från dessa bägge områden
kan mötas. Det är positivt av integrationsmässiga skäl. I nuläget finns en mental gräns mellan de som
bor i Sunnersta och de som bor i Gottsunda. Trots att Gottsundaskolan är en av de bästa i Uppsala,
förknippas skolan med områdets oförtjänta rykte som ett problemområde. Skolan väljs på grund av
detta oförtjänta rykte bort till förmån för skolor i andra områden. En ny skola skulle kunna vända
denna negativa trend.
Som ett led i den omfattande omvandlingen av Gottsunda centrum som genomförts, och som
fortfarande pågår, kan bostäder byggas där Gottsundaskolan och Treklangen ligger idag. Läget vid
Gottsunda centrum är inte optimalt för skollokaler, men lämpar sig desto bättre för bostäder. Många
bostäder skulle kunna få plats på denna yta och kan därmed vara en del i lösningen på
bostadsbristen. I och med vårt förslag kan vi leva upp till hållbarhetens tre dimensioner. Vi förbättrar
det sociala, vi säljer marken där skolorna ligger på idag och får därmed resurser för en ny och bättre
skola som också är byggt utifrån dagens miljöeffektiviseringar och fri från mögel och fukt.
Skolan är grunden till varje människas frihet och alla elever i vår kommun bör ha rätt till en skola med
lokaler som går deras behov till mötes. Att satsa på skolan är en investering för framtiden.
Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna på:
Att snarast påbörja utredning för att en ny skola byggs för åk F-9 mellan Gottsunda och
Sunnersta som finansieras med försäljning av marken där dagens skola ligger.

Mohammad Hassan
Kommunalråd (L)
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§ 157
Motion av Mohammad Hassan (L) om att utreda en ny skola mellan Gottsunda och
Sunnersta, UBN-2016-1891
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet.
Särskilt yttrande
Anna Manell (L) lämnar ett särskilt yttrande. Liberalerna vill understryka att det är viktigt att
skolan i Gottsundaområdet också blir verldighet och inte stannar vid en utredning, i enlighet
med motionens intention.
Ärendet
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7
december 2015, fullmäktige besluta att snarast påbörja utredning för att en ny skola byggs för
åk F-9 mellan Gottsunda och Sunnersta som finansieras med försäljning av marken där
dagens skola ligger. Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen tillsammans med
kommunledningskontoret.

Föredragning
Utbildningsnämnden har den 30 mars 2016 beslutat om plan för strategisk försörjning av
utbildningslokaler 2016-2020. Planen har tagits fram i samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och Skolfastigheter
Planen revideras kontinuerligt och utbildningsnämnden kommer att åter ta upp planen för
beslut i november 2016.
1 samband med nämndens beslut togs också beslutet att utredning av en ny skola mellan
Gottsunda och Sunnersta, som eventuellt ersätter Gottsundskolan och Treldangens skola, ska
ingå i den kommande lokalförsörjningsplanen.
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Davidsson Per (KLK)
Stefan Bergström (UBF)
Katarina Håkansson (UBF)

2016-04-15

UBN-2016-1891

Utbildningsnämnden

Motion av Mohammad Hassan (L) om att utreda en ny skola
mellan Gottsunda och Sunnersta
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet.
Ärendet
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7
december 2015, fullmäktige besluta att snarast påbörja utredning för att en ny skola byggs för
åk F-9 mellan Gottsunda och Sunnersta som finansieras med försäljning av marken där
dagens skola ligger.
Motionen bifogas.
Beredning
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret.
Föredragning
Utbildningsnämnden har den 30 mars 2016 beslutat om plan för strategisk försörjning av
utbildningslokaler 2016-2020. Planen har tagits fram i samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och Skolfastigheter AB.
Planen revideras kontinuerligt och utbildningsnämnden kommer att åter ta upp planen för
beslut i november 2016.
I samband med nämndens beslut togs också beslutet att utredning av en ny skola mellan
Gottsunda och Sunnersta, som eventuellt ersätter Gottsundskolan och Treklangens skola, ska
ingå i den kommande lokalförsörjningsplanen.
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Förslaget i motionen är därför tillgodosett i den del som avser utredningsuppdrag. Motionen
tar också upp frågan om finansiering av skolan. När nämnden tagit ställning till utredningen
får bedömas om finansieringsfrågan är aktuell att gå vidare med.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

