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Dnr BOU 2016-494

Barn- och ungdomsnämnden

Grundsärskola i Nya Kungsberget
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt utbildningsdirektören att hos
Lejonfastigheter tydliggöra behovet av en grundsärskola för 75 elever i Nya
Kungsberget.
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden tydliggör behovet till fastighetsägaren
Lejonfastigheter av en ny grundsärskola i Nya Kungsberget.
Behovet av nya och anpassade elevplatser inom grundsärskolan kommande år
är stort. Att nya elevplatser skapas i Nya Kungsberget är en nödvändighet för
att kommunen skall kunna bereda plats för kommunens elevantal inom
grundsärskolan.
Planering och projektering av Nya Kungsberget behöver intensifieras så att
byggnation och tidplan med färdigställande kan fastställas.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås att till Lejonfastigheter tydliggöra
behovet och beställa projektering av en enhet för grundsärskola i Nya
Kungsberget för c:a 75 elever. Enheten för grundsärskolan är ett tillägg till
tidigare tydliggörande om en grundskola för c:a 900 elever. Utgångspunkt är
att Nya Kungsberget planeras för att ta emot elever i årskurs 7-9. Vid eventuell
framtida placering av andra årskurser på skolan ska utbildnings- och
samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma vägledning gällande
friyta/utemiljö vara styrande för antalet elever som kan komma att placeras på
skolan.
Pågående detaljplanearbete för fastigheten ska möjliggöra en grundskola och
grundsärskola i enlighet med nämndens behov och annan skol- eller övrig
verksamhets som ryms inom kommande planbestämmelse och byggrätt.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen tog den 1 mars 2016, § 56, beslut om att barn- och
ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
tillsammans med fastighetsägaren Lejonfastigheter får genomföra
arkitekttävlan för Nya Kungsberget. Som tävlingsjury tillsattes en politisk
referensgrupp för projektet.
Kultur- och fritidsnämnden ställde sig genom ett inriktningsbeslut i november
2016, § 175, bakom förslaget att flytta Linköpings kulturskola till Nya
Kungsberget.
Nya Kungsberget beskrivs i tävlingsprogrammet som ett framtida nav för
utbildning, lärande, idrott, kultur, upplevelser och stadsliv. Byggnadernas
utformning ska sända tydliga signaler om kunskap och kreativitet. Nya
Kungsberget planeras för att inom kvarteret innehålla skola, kulturskola,
idrottshallar samt publika verksamheter. Utformningen av Nya Kungsberget
ska ge bästa möjliga stöd för den pedagogiska verksamheten inom skolan såväl
som kulturskolan.
I juni 2017, § 325, informerades kommunstyrelsen om det vinnande förslaget i
arkitekttävlingen, ”Laterna Magica”. I samband med att det vinnande bidraget
presenterades uppdrog kommunstyrelsen till berörda nämnder att tillsammans
med Lejonfastigheter ta fram investerings- och hyreskostnadskalkyler samt att
återkomma med dessa för beslut i kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har i sina Lokaloch investeringsplaner för 2019- 2028 tagit upp medel för planerad skola och
kulturskola och idrottshallar.
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Åtgärdsförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås att genom en förnyad beställning till
Lejonfastigheter tydliggöra behovet av en grundsärskola i Nya Kungsberget.
Antalet elever inom grundskolans högre årskurser ökar och kommunen saknar
anpassade skollokaler för denna elevgrupp.
Planering och projektering av Nya Kungsberget behöver intensifieras så att
byggnation och färdigställande kan tidsättas. Att nya elevplatser skapas i Nya
Kungsberget är en nödvändighet för att kommunen skall kunna bereda plats för
kommunens ökande elevantal inom grundskolan.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås att till Lejonfastigheter tydliggöra
behovet och beställa projektering av en grundsärskola i Nya Kungsberget med
c:a 75 elevplatser. Enheten för grundsärskolan är ett tillägg till tidigare
tydliggörande om en grundskola för c:a 900 elever. Utgångspunkt är att Nya
Kungsberget planeras för att ta emot elever i årskurs 7-9. Vid eventuell
framtida placering av lägre årskurser på skolan ska utbildnings- och
samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma vägledning gällande
friyta/utemiljö vara styrande för antalet elever som kan komma att placeras på
skolan.
Pågående detaljplanearbete för fastigheten ska möjliggöra en grundskola och
grundsärskola i enlighet med nämndens behov och annan skol- eller övrig
verksamhets som ryms inom kommande planbestämmelse och byggrätt.
Ekonomiska konsekvenser
Utbildningskontoret och Lejonfastigheter kommer att återkomma till nämnden
och kommunstyrelsen med en investerings- och hyreskostnadskalkyl när
projektering av nya skolan är genomförd.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet

Oavsett var i kommunen man bor ska man ha möjlighet att påverka och bidra
till Linköpings utveckling. Jämlikheten ska öka och alla invånare ska kunna
känna trygghet, såväl socialt som ekonomiskt. Sociala insatser ska vara
förebyggande, ha barnen i fokus samt bygga på samverkan, helhetssyn och
långsiktighet.
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor

Alla barn och ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar att nå
kunskapsmålen och sin fulla potential. Kommunen ska verka för att utjämna
uppväxtvillkoren för barn och ungdomar och ge möjlighet till en trygg miljö
från förskola till gymnasium. I Linköping ska det finnas en mångfald av
pedagogiska inriktningar och utbildningsutbud. Skolan ska fungera som en
mötesplats för personer med olika bakgrunder och erfarenheter Linköpings
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kommun ska ha en nära och strukturerad samverkan med universitetet i syfte
att höja kunskapsresultaten.
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och till en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Linköpingsborna ska ha
god tillgång till ren luft, rent vatten och en giftfri miljö. Den som är i behov av
stöd och hjälp ska kunna få det enkelt. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska
utmärkas av trygghet, hög kvalitet, ökat självbestämmande för den enskilde
och goda villkor för personalen.
En kreativ kommun

Ett varierat kultur - och fritidsutbud som riktar sig till alla Linköpingsbor ska
finnas i kommunens olika stadsdelar och orter och även locka besökare. I
Linköping ska det finnas en god samverkan mellan kommun och föreningsliv.
Alla barn och unga ska kunna ta del av ett rikt och meningsfullt fritids- och
kulturliv samt möjligheten att skapa själva.
Information enligt lag (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet
Information enligt MBL §19 har skett 2018-05-22.
Förhandling enligt MBL §11 har skett 2018-06-05. De fackliga
organisationerna hade inget att erinra.
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