
 

Behov av grundskoleplatser i  
Rosendal ht 2020 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att uttala ett behov av 180 grundskoleplatser (6 klasser åk F – 5) i Rosendal eller i dess 
närområde till höstterminen 2020 samt 

att det förberedes för ytterligare 180 platser i ett eventuellt steg 2. 

Bakgrund 
Rosendals skola är nu i tillfälliga lokaler på Polacksbacken. Det tillfälliga bygglovet för 
dessa går ut i januari 2021 och då är den permanenta skolan ännu inte klar. Det är inte 
möjligt att förlänga detta bygglov. Andra lokaler kommer alltså behövas. Behovet av 
skolplatser i den sydvästra delen av Uppsala överstiger kapaciteten i de lokaler som nu 
står till buds och därför behövs det nya tillfälliga lokaler. Dessutom är Rosendals skola 
redan en enhet som behöver hållas ihop. 

För att möjliggöra att platserna finns till angiven tidpunkt kan inte frågan invänta 
beslut i nästkommande lokalförsörjningsplan. 

Föredragning 
Rosendals skola har försenats, senast på grund av att Stadsbyggnadsförvaltningen 
pausade beställningen till Skolfastigheter AB i väntan på att den juridiska 
konstruktionen i avtalet om R-ytan (rekreation) var utrett. R-ytan ligger i direkt 
anslutning till skoltomten och är i detaljplanen avsatt för idrott och bollplan. Ett avtal 
om nyttjanderätt är en förutsättning för att utemiljön ska bli tillräckligt god för de 750 
elever som skolan byggs för. 

Behovet har inte kunnat tillgodoses i gällande lokalförsörjningsplan (UBN-2018-6703, 
KSN-2018-3133) eftersom förseningen kom till Utbildningsförvaltningens kännedom 
efter att lokalförsörjningsplanen godkändes. 

Stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har redan förslag på tänkbar mark 
för att ställa upp moduler. Utbildningsförvaltningen bedömer att utbildningsnämnden 
behöver uttala ett behov av grundskoleplatser för att beställning ska kunna ske. För att 
möjliggöra att platserna finns till angiven tidpunkt kan inte frågan invänta beslut i 
nästkommande lokalförsörjningsplan. 

Datum: Diarienummer 
2019-04-16 UBN-2019-3340 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 
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Sida 2 (2) 

Konsekvenser för barn och elever 

Det är angeläget att tillgodose behovet av fler grundskoleplatser i Uppsala tätorts 
sydvästra delar när moduluppställningen på Polacksbacken måste avvecklas trots att 
Rosendals skola då inte är klar. 

Vidare är det angeläget att hålla ihop Rosendals skola under denna period. 

Ekonomiska konsekvenser   

Kostnaden och därmed hyran för moduluppställningen är svår att uppskatta innan 
placering av uppställningen är beslutad. Bland annat kostnad för etablering och 
avetablering av moduler, som påverkas av markens beskaffenhet, har betydelse för 
totala kostnaden och hyra. 

 

 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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