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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Mikael Norman

2021-01-26

Dnr BOU 2021-110

Barn- och ungdomsnämnden

Lokalisering förskolor och grundskolor i innerstaden
2035
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att
genomföra lokaliseringsutredning Lokalisering förskolor och
grundskolor i innerstaden 2035 i samarbete med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter.
Ärende
Möjligheterna att utöka innerstadens befintliga förskole- och
grundskoleenheter, samt möjligheterna att tillskapa nya förskole- och
grundskoleenheter behöver utredas, genom en lokaliseringsutredning med en
tidshorisont på ca 15 år. Detta bör ske som ett samarbetsprojekt mellan
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, samt Lejonfastigheter.
Projektet bör kunna startas upp i mars 2021 och återrapporteras november
2021.
Som underlag för lokaliseringsutredningen bör Inriktning för friytor, förskolor
och grundskolor användas.
__________
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Bakgrund
De senaste åren har det visat sig vara svårt att lokalisera framför allt förskolor i
innerstaden. Större förskoleenheter medför större friyta, och potentiell mark i
innerstaden räcker inte till. Samtidigt har byggtakten för bostäder senaste åren
varit mycket hög, vilket genererat ett allt större lokalbehov för förskola och
grundskola. Risken finns att förskolor enbart kan etableras i stadens
ytterområden där tillgången på mark är bättre, vilket vore olyckligt eftersom
det skulle leda till ökad vardagspendling då framförallt innerstadens invånare
blir hänvisade till förskolor långt ifrån hemmet. Trenden är att allt fler väljer att
bo kvar i innerstaden längre, och antalet barn i innerstaden ökar.
En lokaliseringsutredning kan ta ett samlat grepp, och utreda innerstadens
kapacitet gällande potentiella förskole- och grundskoleplatser. Detta kommer
utgöra ett värdefullt underlag för lokalförsörjningsplanen, samt underlätta vid
framtida detaljplanearbete. Att istället försöka tillgodose platsbehovet i varje
enskilt projekt ger nödvändigtvis inte de bästa lösningarna, ställningstaganden
riskerar att göras utifrån otillräckligt underlag då helhetsbilden saknas.
Underlaget Inriktning för friytor, förskolor och grundskolor problematiserar
mer djupgående kring enhetstorlekar, friyteriktvärden, och ianspråktagande av
allmän platsmark än vad tidigare Vägledning för förskolor och grundskolor i
samhällsplaneringen gör. Inriktningsdokumentet ska ses som en uppdaterad
version som är bättre anpassad till Boverkets rekommendationer, samt till
barnkonventionen som blev lag 1 jan 2020. En alltmer stillasittande livsstil
även hos små barn riskerar dessutom att medföra stora folkhälsoproblem i en
framtid varför tillgång till friyta är betydelsefull.
Ekonomiska konsekvenser
En lokaliseringsutredning kommer kunna ta ett samlat grepp för att utreda
kapaciteten i innerstaden. Därmed bör mer kostnadseffektiva lösningar
erhållas.
Kommunala mål
Lokaliseringsutredningen bidrar i första hand till följande tre övergripande
kommunala mål:


Ett attraktivt och tryggt Linköping



Hög kunskap med skolor i framkant



Hållbar ekonomi

Jämställdhet
Att utreda möjligheterna till förskole- och grundskoleplatser i Linköpings
innerstad förbättrar förutsättningarna för att alla, oavsett läge för bostad, ska
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kunna erbjudas förskole- och grundskoleplats på rimligt avstånd från sin bostad
eller arbete.
Lokaliseringsutredningen genomförs med Inriktning för friytor, förskolor och
grundskolor som underlag. Barnkonventionen som är svensk lag sedan 1 jan
2020 är utgångspunkt för inriktningsdokumentet.
Samråd
Arbetet ska utföras med en projektgrupp med deltagare från Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
Lejonfastigheter.
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om arbetets initiering och slutsats.
Uppföljning och utvärdering
Underlaget Inriktning för friytor, förskolor och grundskolor bör utvärderas
efter utförd lokaliseringsutredning, för att fastställa om dessa bör antas som
riktlinjer gällande för hela kommunen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby
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