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1. Yttrande avges gällande Planprogram Skäggetorp.
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till förslaget till planprogram för
Skäggetorp och den dialog process som används vid framtagandet av
programmet.
Nämnden ser i förskola och skola tydliga effekter av den bostadssegregation
som Skäggetorp är ett exempel på och menar i likhet med programförslaget att
en utbyggnad av Skäggetorp måste innebära att en blandning av boende och
upplåtelseformer skapas.
Kommunen behöver i kommande marktilldelning tydligt styra mot att blandade
boendeformer nås. Nämnden ser behovet av att möjlighet ges att nya
verksamheter kan tillkomma i området.
Det är av stor vikt att det fortsatta utvecklingsarbetet av området och
kommande detaljplaner medger förutsättningar för transporter och besök till
allaktivitetshuset och dess verksamhet.
Trygghetsfrågorna är av stor vikt utifrån barn- och ungdomsnämndens
synvinkel. Barn- och ungdomsnämnden vill betona åtgärder kopplat till de ytor
som idag finns vid Skäggetorp centrum.
Planprogrammets vision kan nås genom ett långsiktigt och uthålligt samarbete
mellan kommunens olika förvaltningar och andra intressenter.
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Yttrande
Planprogrammet för Skäggetorp beskriver hur stadsdelen Skäggetorp fysiskt
kan/ska utvecklas på längre sikt. En omfattande dialog med boende och
intressenter i och även delvis utanför stadsdelen har lett fram till ett material
som beskriver vad stadsdelen behöver för att bli en ännu bättre plats att bo och
verka i. Visionen för Skäggetorp är att stadsdelen skall öppna upp sig och
byggas samman med övriga staden, Barriärer ska minskas och människor ska
lättare kunna mötas och komma närmare varandra.
Barn- och ungdomsnämnden har på olika sätt, bl.a. genom elevdeltagande,
varit delaktiga i den utvidgade dialogprocess som skett i Skäggetorp. Nämnden
ställer sig positiva till detta nya arbetssätt som på ett tydligare sätt fångat in
olika intressegruppers tankar och visioner.
I planprogrammet beskrivs på olika sätt den segregation som råder och som
medför att många av de boende är avskurna från andra delar av Linköping. I
den sociala konsekvensbeskrivningen framgår bl.a. följande:
Skäggetorp bedöms vara den stadsdel som är mest segregerad från resterande
Linköping. Skäggetorp belastas av dåligt rykte och låg socioekonomisk
standard. Arbetslösheten i stadsdelen är hög, medan utbildningsnivån är låg
och där skolresultaten är sämre än snittet för Linköping. En politisk
målsättning är därför att försöka bryta denna segregation genom att bygga en
mer sammanhållen stad.
I de uppföljningar och utvärderingar som görs av utbildningskontoret gällande
elevresultat i bostadsområdet Skäggetorp framkommer att Skäggetorp är den
stadsdel där flest elever saknar behörighet till nationella program på
gymnasieskolan trots en hög kvalitet på skolorna i området. I Skäggetorp har
94 % av eleverna ett annat modersmål än svenska och det är en hög
genomströmning av elever på skolorna. Föräldrarnas utbildningsbakgrund är av
hög betydelse för elevernas förutsättningar och måluppfyllelse i skolan. I
Skäggetorp är utbildningsnivån lägre än i andra stadsdelar.
Skolkommissionens slutbetänkande SOU 2017:35 slutbetänkande tar upp
frågan om bristen på likvärdigheten i den svenska skolan. I sina överväganden
framkommer bl.a. följande:
•

Kommissionen menar att den bristande likvärdigheten är ett allvarligt
problem.

•

Den finns ett viktigt värde i att elever med olika bakgrund möts i
skolan.

•

I och med att en stor andel av Sveriges elever fortfarande går i en
kommunal skola, och att dessa skolor i första hand fördelar sina platser
utifrån närhetsprincipen, är det givet att boendesegregationen har stor
betydelse för skolsegregationen i Sverige.

3 (4)

Skolan och förskolan har ett uppdrag att arbeta kompenserande för en ökad
likvärdighet. För elever på högstadiet arbetar nämnden idag på olika sätt för att
öka likvärdigheten. En av dessa strategier är centralt placerade högstadieskolor.
Där elever från olika bostadsområden och bakgrund går tillsammans.
Nämndens lokaliseringsstrategi för förskolor och skolor upp till och med
årskurs 6 innebär att barn och elever behöver beredas plats i närheten av sitt
hem. Barn- och ungdomsnämnden har inte själv tillräckliga verktyg för att lösa
problemen med segregationen. Detta innebär att barn- och ungdomsnämnden
behöver stöd i de föreslagna åtgärder som finns i planprogrammet.
Kommunens olika förvaltningar kan i samhällsplaneringen skapa
förutsättningar för ökad likvärdighet och minskad bostadssegration.
Planprogrammet tar upp kommunens möjlighet till att styra upplåtelseformer
vid kommande markanvisningar för att skapa ett bostadsområde med olika
bostäder och upplåtelseformer. Programmet beskriver även olika strategier för
att nå målet med en förändrad sammansättning av upplåtelseformer.
Barn- och ungdomsnämnden anser och ställer sig bakom programmets
skrivning om att pröva nya vägar och att kraftigt driva frågan om en förändrade
boendeformer.
I planprogrammet beskrivs även behovet för nya verksamheter att etablera sig i
Skäggetorp. Fokus är att den fysiska utvecklingen i stadsdelen med bostäder
och verksamheter som ska bidra till ekonomisk stimulans, såväl som till
utveckling av områdets sociala miljöer, vilket ska få fler målgrupper att vilja
besöka och flytta till Skäggetorp. Ur barn- och ungdomsnämndens synvinkel
skulle nya verksamheter kunna generera positiva effekter med nya
samverkanspartners för både skola och förskola.
Det är bra och nödvändigt att allaktivitetshuset i Skäggetorp tas upp och
beaktas i planprogrammet. Nämnden vill påtala att det är angeläget att göra
allaktivitetshuset tillgängligt för boende i andra områden än Skäggetorp. Detta
behöver ske i samband med att allaktivitetshuset startar sin verksamhet. Det är
även av stor vikt att det fortsatta utvecklingsarbetet av området och kommande
detaljplaner medger förutsättningar för transporter och besök till
allaktivitetshuset och dess verksamhet.
Trygghetsfrågorna är av stor vikt utifrån barn- och ungdomsnämndens
synvinkel. Barn- och ungdomar rör sig i området både dagtid och kvällstid. I
programmet tas trygghetsaspekten upp på flera sätt. Att skapa fler stråk i
området där många aktiviteter finns samlade är ett sätt. Parkerna ska kännas
välkomnande året om, även under den mörka delen av året. Bra belysning
skapar större tillgänglighet, ökar känslan av trygghet. Bostadsgårdar ska
öppnas upp och inte vara slutna som många av dem är idag.
Barn- och ungdomsnämnden vill utöver detta betona de otrygga ytor som idag
finns kopplade till Skäggetorp centrum. Det är angeläget att trygghetsfrågorna
särskilt beaktas i detta sammanhang.
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Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens synpunkter:
 Nämnden ställer sig positivt till förslaget till planprogram för
Skäggetorp och den utvidgade dialogprocess som använts vid
programmets framtagande.
 Kommunen behöver i det fortsatta arbetet tydligt styra marktilldelning
för att nå programmets mål om bostäder i olika upplåtelseformer
 Kommunens olika förvaltningar behöver tillsammans med övriga
intressenter arbeta långsiktigt och uthålligt för att nå programmets
visioner
 Möjlighet till nya verksamheter att etablera sig i området är viktig för
att nå visionen om en levande stadsdel.
 Det är av stor vikt att det fortsatta utvecklingsarbetet av området och
kommande detaljplaner medger förutsättningar för transporter och
besök till allaktivitetshuset och dess verksamhet.
 Trygghetsfrågorna är av stor vikt utifrån barn- och ungdomsnämndens
synvinkel. Barn- och ungdomsnämnden vill särskilt betona åtgärder
kopplat till de ytor som idag finns vid Skäggetorp centrum.
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