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Bildningsnämnden

Framtida organisation av gymnasie- och
gymnasiesärskolan i Linköpings kommun
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att utbildningarna på Anders Ljungstedts
gymnasium ska omlokaliseras.
2. Bildningsnämnden uppdrar till utbildningskontoret att till november 2017
återkomma med förslag på programutbud på Nya Kungsberget.
3. Bildningsnämnden uppdrar till utbildningskontoret att till februari 2018
återkomma med plan för utbildningsutbud på övriga kommunala
gymnasieskolor.
Ärende
Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett
omställningsbehov vad gäller nämndens lokaler.
I juni 2017, § 325, informerades kommunstyrelsen om det vinnande förslaget i
arkitekttävlingen för Nya Kungsberget. I samband med att det vinnande
bidraget presenterades uppdrog kommunstyrelsen till berörda nämnder att
tillsammans med Lejonfastigheter ta fram detaljerade investerings- och
hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen under våren 2018.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

I rapporten gällande framtida organisation av gymnasie- och
gymnasiesärskolan som redovisades till bildningsnämnden i juni 2017, § 88,
konstaterades att kommande stadsbebyggelse och Ostlänkens dragning medför
att det på sikt inte finns några förutsättningar för Anders Ljungstedts
gymnasium att ligga kvar på nuvarande plats. Bildningsnämnden gav även i
samband med redovisningen av utredningsuppdraget utbildningskontoret i
uppdrag att till nämndens sammanträde i november utreda förutsättningar och
möjligheter för en utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan.
Omlokalisering av utbildningar från Anders Ljungstedts gymnasium,
framtagandet av programutbud på Nya Kungsberget samt eventuell utökning
av Birgittaskolans gymnasieverksamhet behöver behandlas utifrån ett
helhetsperspektiv där även eventuella konsekvenser för programutbud på
övriga kommunala gymnasieskolor behöver beaktas.
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Bildningsnämnden föreslås besluta om att nuvarande utbildningar på Anders
Ljungstedts gymnasium ska omlokaliseras samt ge utbildningskontoret i
uppdrag att till nämndens sammanträde i november återkomma med förslag på
framtida utbildningsutbud på Nya Kungsberget.
Bildningsnämnden föreslås även uppdra till utbildningskontoret att till
nämndens sammanträde i februari återkomma med plan på framtida
utbildningsutbud på övriga kommunala gymnasieskolor. Detta mot bakgrund
av fastställt utbildningsutbud på Nya Kungsberget samt planerad redovisning
av förutsättningar och möjligheter att utöka gymnasieskolan på Birgittaskolan.
__________
Beslutsunderlag:
Framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i Linköpings kommun (sep 17).docx

Bakgrund
Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett
omställningsbehov vad gäller nämndens lokaler. Utmaningarna utgörs dels av
en demografisk elevökning inom gymnasieskolan där nya utbildningsplatser
behöver tillskapas. Under de senaste åren har sökmönstret till gymnasieskolans
nationella program förändrats. Behovet av utbildningsplatser är störst på de
högskoleförberedande programmen vilket i förlängningen medför ett behov för
nämnden att se över sitt lokalutnyttjande. Befintliga verksamhetslokaler för
gymnasieskolans yrkesprogram behöver i större utsträckning följa elevantalet
på programtypen.
I november 2016, § 142, gav bildningsnämnden utbildningsdirektören i
uppdrag att utreda:




Yrkesutbildningarnas framtida organisering med anledning av nationellt
och lokalt vikande söktryck samt ekonomisk bärighet för yrkesprogram
inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Nya Kungsbergets framtida programutbud
Konsekvenser för programutbud, kapacitet och platsantal på övriga
kommunala gymnasieskolor

Utredningsuppdraget redovisades till bildningsnämnden i juni 2017, § 88. Mot
bakgrund av genomförda fokusgrupper, workshops och enkätundersökningar
identifieras i rapporten ett antal huvudområden för organisering av framtida
gymnasie- och gymnasiesärskolan i Linköpings kommun. Utifrån detta
diskuteras i rapportens avslutande delar ett antal scenarier vad gäller
programutbud för de kommunala gymnasieskolorna.
Bildningsnämnden gav även i samband med redovisningen av
utredningsuppdraget utbildningskontoret i uppdrag att till nämndens
sammanträde i november utreda förutsättningar och möjligheter för en
utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan.
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Anders Ljungstedts gymnasium
Anders Ljungstedts gymnasium är Linköping kommuns till ytan största skola.
Skollokalernas totala area är c:a 35 000 kvm, varav huvudbyggnaden har en
area på c:a 32 000 kvm. Övriga byggnader, Fordonshall, Byggtält och
Skolidrottshall har en total area på c:a 3 000 kvm. Skolans byggdes som en av
landets största gymnasieskolor med plats för upp till cirka 2 500 elever.
Stor del av skolans lokaler är specialsalar och specialanpassade verkstäder för
de yrkesförberedande programmens olika behov. En förändring av dessa
lokalytor är idag svår att genomföra. Programmens olika karaktärsämnen, och
dess behov av större specialanpassade ytor, påverkas obetydligt av antalet
elever på de olika programmen. En förändring av dessa lokaler är möjlig först
då nya lokalprogram tagits fram utifrån programmens och organisation av
framtida undervisning.
Utbildningskontoret har under våren 2017 påbörjat en lokalutredning i syfte att
frigöra sammanhängande lokalytor på Anders Ljungstedts gymnasium. De
lokalytor som tomställs ska vara möjliga för fastighetsägaren att nyttja till
annan kommunal eller extern verksamhet.
Utvecklingsplan för Linköpings innerstad antogs i mars 2016 av
kommunfullmäktige och är styrande för framtida utveckling av staden.
Linköpings innerstad föreslås i utvecklingsplanen utvidgas över Stångån och
Kinda kanal. Området Stångebro och yttre Stångebro kommer i framtiden
utgöra en naturlig del av innerstaden. Expansionen möjliggörs av den tänkta
placeringen av nya stationen öster om Stångån.
Ostlänken är en 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsväg som ska byggas
mellan Stockholm och Linköping. Den ökade trafiken kommer innebära att det
i Linköping krävs fler spår och fler plattformar, vilket föranleder behovet av en
ny stationsbyggnad i Linköping. I maj 2016 presenterades den
överenskommelse som Linköping slutit med Sverigeförhandlingen. Parterna i
förhandlingen har i samsyn enats om den nya stationens placering på
Stångebro, öster om Stångån och väster om väg 35, i den korridor som
beslutades av järnvägsutredningen 2010.
I rapporten gällande framtida organisation av gymnasie- och
gymnasiesärskolan som redovisades till bildningsnämnden i juni 2017, § 88,
konstaterades att kommande stadsbebyggelse och Ostlänkens dragning medför
att det på sikt inte finns några förutsättningar för Anders Ljungstedts
gymnasium att ligga kvar på nuvarande plats.
Förutom den riksrekryterande flygteknikerutbildningen erbjuds läsåret 2017/18
åtta av de totalt tolv nationella yrkesprogrammen samt samtliga fem
introduktionsprogram på Anders Ljungstedts gymnasium. Förutom detta
erbjuds även fem av de nationella programmen inom gymnasiesärskolan på
enheten.
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Nya Kungsberget
Bildningsnämnden gav i samråd med barn- och ungdomsnämnden i juni 2015,
§ 96, utbildningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för en ny
gymnasieskola inom Kungsbergsområdet. Kommunstyrelsen gav den 1 mars
2016 bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden tillstånd att tillsammans med fastighetsägaren Lejonfastigheter
genomföra en arkitekttävlan för Nya Kungsberget. Som tävlingsjury tillsattes
även en politisk referensgrupp för projektet.
Enligt tävlingsprogrammet för Nya Kungsberget ska det sammantagna
kvarteret innehålla gymnasie- och grundskola, kulturskola, idrottshallar samt
publika verksamheter. Nämndernas underlag till arkitekttävlan har sin grund i
bildningsnämndens och barn- och ungdomsnämndens behov av
utbildningsplatser där Nya Kungsbergets sammantagna kapacitet för
grundskolan 7-9 och gymnasieskolan uppgår till ca 1800 elever. I underlaget
till arkitekttävlan för Nya Kungsberget är det fastslaget att restaurang och
livsmedelsprogrammet ska förläggas i skolans huvudbyggnad. Önskemålet är
att Nya Kungsbergets gymnasieprogram ska vara publika och bidra till den
kommande stadsmiljön i kvarteret.
I juni 2017, § 325, informerades kommunstyrelsen av om det vinnande
förslaget i arkitekttävlingen, ”Laterna Magica”.

Det vinnande arkitektbidraget ”Laterna Magica”, ritat av Arkitema.

I samband med att det vinnande bidraget presenterades uppdrog
kommunstyrelsen till berörda nämnder att tillsammans med Lejonfastigheter ta
fram detaljerade investerings- och hyreskostnadskalkyler för beslut i
kommunstyrelsen under våren 2018.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut behöver bildningsnämnden senast
under hösten 2017 besluta om framtida programutbud på Nya Kungsberget. Då
inga nyetableringar av gymnasieprogram är gjorda på många år behöver nya
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lokalprogram för aktuella gymnasieprogram och andra eventuella verksamheter
utarbetas för att ha beräkningsunderlag inför redovisning av investerings- och
hyreskostnadskalkyler till kommunstyrelsen under våren 2018.
Omställningsbehov för gymnasieskolan i Linköping
Omlokalisering av utbildningar från Anders Ljungstedts gymnasium,
framtagandet av programutbud på Nya Kungsberget samt eventuell utökning
av Birgittaskolans gymnasieverksamhet behöver behandlas utifrån ett
helhetsperspektiv där även eventuella konsekvenser för programutbud på
övriga kommunala gymnasieskolor behöver beaktas.

Omlokalisering
av utbildningar
ALG

Utbildningsutbud
Nya
Kungsberget

Utökning av
gymnasieskolan
Birgittaskolan

Totalt
utbildningsutbud
Linköpings
kommunala
gymnasieskolor

Utbildningsutbud
övriga
kommunala
gymnasieskolor

Utbildningsutbudet på Nya Kungsberget behöver dels möta ett ökat behov av
utbildningsplatser för de högskoleförberedande programmen, men utbudet
behöver samtidigt kompletteras med delar av de yrkesprogram som idag
erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium. I utredningsuppdraget kring
framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i Linköping
konstateras att många representanter från verksamheten förordar en större
blandning av program på de kommunala gymnasieskolorna. Detta ligger även i
linje med majoritetens samverkansprogram för 2015-2018 där
programfördelningen mellan gymnasieskolorna pekas ut som en av flera
viktiga faktorer i syfte att minska segregationen inom gymnasieskolan.
Omlokaliseringen av utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium samt
behovet av fler utbildningsplatser på de högskoleförberedande programmen
innebär att bildningsnämnden inte enbart behöver se till framtida
utbildningsutbud på Nya Kungsberget och Birgittaskolan. En omlokalisering
av Anders Ljungstedts gymnasiums utbildningar innebär även att övriga
kommunala gymnasieskolors utbud behöver tas i beaktning. Detta både utifrån
det övergripande uppdraget om effektivisering av kommunens
lokalutnyttjande, men även som en konsekvens av ambitionen att i större
utsträckning blanda olika program på de olika skolorna.
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Vissa utbildningar på Anders Ljungstedts gymnasium som exempelvis fordonsoch transportprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet har väldigt
specifika lokaler som till del även är nyrenoverade. Det är därför angeläget att
dessa lokaler utnyttjas så lång tid som möjligt. Detta ger även tid till att på sikt
hitta en tillfredställande lösning för lokalisering av dessa utbildningar, vilka på
grund av de specifika lokalkraven för utbildningarna inte lika enkelt kan
inrymmas i någon av nämndens befintliga lokaler.
Omlokalisering av utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium behöver
göras över tid och etappvis. Mot denna bakgrund är det av vikt att detta sker
med stöd av en sammanhållen plan där Nya Kungsbergets programutbud,
utökning av Birgittaskolans gymnasium samt utbildningsutbud på övriga
kommunala skolor ingår.
För att bildningsnämnden ska kunna fastställa ett utbildningsutbud på Nya
Kungsberget förutsätter detta ett beslut gällande omlokalisering av
utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium.
Åtgärdsförslag
Bildningsnämnden föreslås besluta om att nuvarande utbildningar på Anders
Ljungstedts gymnasium ska omlokaliseras.
Bildningsnämnden föreslås ge utbildningskontoret i uppdrag att till nämndens
sammanträde i november återkomma med förslag på framtida utbildningsutbud
på Nya Kungsberget.
Förslaget ska utgå från behovet av platser på högskoleförberedande program
samt det behovet av utbildningslokaler som följer av en omlokalisering av
utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium.
Förslaget ska beakta slutsatser och bedömningar från utredningsuppdraget
Framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i Linköpings
kommun, som redovisades till bildningsnämnden i juni 2017, § 88.
Bildningsnämnden föreslås uppdra till utbildningskontoret att till nämndens
sammanträde i februari återkomma med plan på framtida utbildningsutbud på
övriga kommunala gymnasieskolor. Detta mot bakgrund av fastställt
utbildningsutbud på Nya Kungsberget samt planerad redovisning av
förutsättningar och möjligheter att utöka gymnasieskolan på Birgittaskolan.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Informations enligt 19 § MBL har skett den 5 september 2017. Förhandling
enligt 11 § MBL har genomförts den 19 september 2017.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Alla rektor och enhetschefer
kommunala gymnasieskolor

