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Tjänsteskrivelse
Datum
2018-02-01

Diarienummer
UN-2017/206

Utbildningsnämnden

Återrapportering uppdrag gällande lokal för idrottsundervisning vid
nya skolan Alsike Nord
UN-2017/206
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ta emot återrapportering daterad 2018-02-01.
Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden, UN-2017/206 § 65 att utreda
möjligheterna för en temporär idrottshall för skolan i Alsike Nord fram till den planerade
idrottshallen är färdigställd. Om en tillfällig byggnad inte är möjlig att uppföra ska utredningen
visa hur idrottsämnet i så fall kan lösas.
Den nya skolan i Alsike Nord beräknas stå klar för inflyttning oktober 2018. Sporthallen
beräknas vara färdigställd till höstterminen 2020. Anledningen till senareläggningen av
sporthallsbygget är komplexiteten kring dagvattenhanteringen i området. Platsen för
sporthallen påverkas av dagvattenhanteringen från Alsike Nord etapp 2, vilket innebär att
detaljplanen för sporthallen har fått invänta dessa utredningar. Detaljplanen för sporthallen
beräknas nu vara klar för antagande i samhällsutvecklingsnämnden den 16 april 2018 men
innan byggnationen av sporthallen kan påbörjas måste anläggningsarbeten i form av flyttning
av en dagvattendamm, ledningsflytt och en höjning av Brunnbyvägen vara utfört.
Förvaltningen har utrett möjligheter och kostnader för en tillfällig idrottshall inkl. dusch och
omklädningsmöjligheter i väntan på sporthallen. Bedömd kostnad för denna tillfälliga lösning
under två år är ca 8 mkr. Idrottshallen i form av en tältfunktion beräknas kosta ca 4,7 mkr och
en paviljonglösning med dusch- och omklädningsmöjligheter ca 3,3 mkr. Förvaltningen anser
att detta är en för hög kostnad. Dessutom finns det risk för bristande kvalitet när det gäller
funktionen på tältlösningar och det finns inte heller möjligheten att ha dubbla lektioner i hallen
som kommer att vara skolans behov.
Under perioden november 2018- augusti 2020 planerar idrottslärarna utifrån läroplanen ett
alternativt upplägg av idrotten för eleverna i åk 5-9 på den nya skolan i Alsike
Nord. Idrottspassen för eleverna förlängs och genomförs i lokal en gång per vecka. Detta
sker både i Alsike idrottshall och i simhallen i Hälsohuset. Friidrott, bollspel och orientering
genomförs utomhus under höst och vår. Det planeras även att genomföras danslektioner i
skolans lokaler. Lärarna kommer regelbundet att genomföra teoripass med eleverna i
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skollokalerna. För eleverna i åk 5 kommer några idrottspass att utövas i Brännkärrsskolans
lokaler som är möjliga att nyttja för några gymnastikpass sent under skoldagarna ett par
dagar per vecka. Det kan även bli aktuellt att vid vissa tillfällen förflytta eleverna till förhyrd
idrottslokal eller utomhusarena i Uppsala för att genomföra inom- och utomhusfriidrott.
Skolans planering utgår från att den intilliggande skolidrottsplatsen kommer att vara
färdigställd och kunna nyttjas från våren 2019. Projektering och upphandling för denna pågår
och planeringen är att arbetena ska vara färdigställda till november 2018. Skolidrottsplatsen
planeras att innehålla en gräsyta för bollspel, löparabana, längdhoppsgrop, möjlighet till
kulstötning m.m.
Möjlighet till dusch och omklädning kommer att kunna iordningsställas i bottenplanet i den
nya skolan genom att iordningställa ett outnyttjat utrymme på ca 120 kvm som hittills inte
behövts för skolan behov och då inte heller varit med i hyreskontraktet. Skolledningens
bedömning är att ett iordningställande av dusch- och omklädningsmöjlighet i skolans
bottenplan är att föredra framför en paviljonglösning med motsvarande funktion. Utrymmet är
begränsat så det finns inte möjlighet till dubbla enheter utan det blir ett omklädningsrum för
tjejer och ett för killar. Under en begränsad tid av två år i väntan på den nya sporthallen
bedöms denna lösning fungera för skolans behov.

Ekonomisk konsekvensanalys
Bedömningen från Kommunfastigheter är att det kommer att kosta ca 800 000 kr att
iordningställa dusch- och omklädningsdelen källaren. Denna kostnad ska jämföras med de
3,3 mkr som paviljonglösningen bedöms kosta. Dusch- och omklädningsdelen kommer att
finnas kvar även när sporthallen är klar och kommer då att kunna nyttjas av skolans elever
och personal.
Det blir en tillkommande hyra på ca 100 000 kr per år för dusch- och omklädningsdelen som
nu kommer att iordningställas i skolan.
Driftkostnaden för den planerade sporthallen har enligt tidigare handling, UN-2016/366
bedömts uppgå till ca 4 600 000 kr per år.
Vid eventuellt behov av att vid vissa tillfällen hyra särskilda lokaler i Uppsala eller CIK samt
kostnader för busstransport till dessa anläggningar beräknas en årlig kostnad på ca 50 000
kr att tillkomma.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Hans Åhnberg

Utbildningschef
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Beslutet ska expedieras till
Akten
Lokalförsörjningschef
Kommunfastigheter
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

