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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Christer Gunnarsson

2019-02-19

Dnr BOU 2019-148
Dnr BIN 2019-159
Dnr KS 2019-187

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Nya Kungsberget, reviderad utformning
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att arbeta
vidare med utformning av högstadium och särskola i Nya Kungsberget,
med plats för upp till 700 respektive 75 elever.
2. Utbildningsdirektören återrapporterar terminsvis till nämnden status kring
det fortsatta arbetet med Nya Kungsberget.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att upphäva tidigare
beslut om gymnasieskola i Nya Kungsberget, dnr KS 2016-714, § 325 och
dnr KS 2016-70, § 56.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ger barn- och ungdomsnämnden tillstånd att i arbeta
vidare med utformning av högstadium och särskola, med plats för upp till
700 respektive 75 elever, i Nya Kungsberget.
2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om gymnasieskola i Nya
Kungsberget, dnr KS 2016-714, § 325 och dnr KS 2016-70, § 56.
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3. Kommunstyrelsen ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att
tillsammans med Lejonfastigheter återkomma med detaljerade investeringsoch hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen.
Ärende
Den nya politiska majoriteten har i januari 2019 lämnat besked gällande det
fortsatta arbetet med utformningen av grundskola och särskola i Nya
Kungsberget. Skolbyggnaden ska innehålla grundskola för 700 elever i årskurs
7-9 och särskola för årskurs 7-9 för 75 elever. Nya Kungsberget ska byggas i
standard och kostnadsnivå motsvarande en normal högstadieskola. Den inre
arbetsmiljön för lärare och elever ska vara prioriterad för yttre gestaltning.
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Årsskiftet 2017/2018 fick Utbildningskontoret politiska signaler om att
bildningsnämndens ursprungliga plan med en gymnasieskola i Nya
Kungsberget inte längre var aktuellt. Något politiskt beslut om att upphäva
tidigare beslut om gymnasieskola i Nya Kungsberget har inte tagits i
bildningsnämnden eller i kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås be kommunstyrelsen att få arbeta vidare
med utformning av högstadium och särskola i Nya Kungsberget, med plats för
upp till 700 respektive 75 elever.
Bildningsnämnden föreslås be kommunstyrelsen upphäva tidigare beslut om
gymnasieskola i Nya Kungsberget.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås få i uppdrag, att tillsammans med
Lejonfastigheter, återkomma med detaljerade investerings- och
hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Nya Kungsberget, reviderad utformning, 2019-02-19.docx

3 (4)

Bakgrund
Kommunstyrelsen tog den 1 mars 2016, beslut om att barn- och
ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden,
tillsammans med fastighetsägaren Lejonfastigheter, fick genomföra en
arkitekttävlan för Nya Kungsberget. Visionen för Nya Kungsberget var att
skapa ett centrum för utbildning, kultur och idrott. Nya Kungsberget planerades
för att innehålla högstadium, gymnasieskola och Kulturskolans verksamhet.
Kommunstyrelsen godkände framtagna tävlingsprogrammet den 22 november
2016 och utsåg en jury för tävlingen.
Den 20 juni 2017, dnr KS 2016–714 § 325, informerades kommunstyrelsen om
det vinnande arkitektförslaget och tog beslut om att ge de tre berörda nämnder i
uppdrag att tillsammans med Lejonfastigheter ta fram investerings- och
hyreskostnadskalkyler.
Årsskiftet 2017/2018 fick Utbildningskontoret politiska signaler om att
bildningsnämndens ursprungliga plan med en gymnasieskola i Nya
Kungsberget inte längre var aktuellt. Något politiskt beslut om att upphäva
tidigare beslut om gymnasieskola i Nya Kungsberget har inte tagits i
bildningsnämnden eller i kommunstyrelsen.
Den nya politiska majoriteten har i januari 2019 lämnat besked gällande det
fortsatta arbetet med utformningen av grundskola och särskola i Nya
Kungsberget. Skolbyggnaden ska innehålla grundskolan för 700 elever i
årskurs 7-9 och särskola för årskurs 7-9 för 75 elever. Nya Kungsberget ska
byggas i standard och kostnadsnivå motsvarande en normal högstadieskola.
Den inre arbetsmiljön för lärare och elever ska vara prioriterad före yttre
gestaltning.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås be kommunstyrelsen att få arbeta vidare
med utformning av Nya Kungsberget för högstadium och särskola med plats
för upp till 700 respektive 75 elever.
Bildningsnämnden föreslås be kommunstyrelsen upphäva tidigare beslut om
gymnasieskola i Nya Kungsberget.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås få i uppdrag, att tillsammans med
Lejonfastigheter, återkomma med detaljerade investerings- och
hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen.
Samråd
Samråd har skett med kommunens lokalstrateg som samtycker till kontorets
förslag.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 sker den 12 mars 2019.

Kommunledningsförvaltningen

Utbildningskontoret

Paul Håkansson

Anne Hallberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschef Östra
Lejonfastigheter

