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Dnr BOU 2019-129
Dnr BIN 2019-146
Dnr KS 2019-161

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Struktur och lokalisering för grundskola och gymnasium,
uppdrag
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås ge utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en
samordnad bild gällande struktur och lokalisering för framtidens
grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings tätort.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås ge utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en
samordnad bild gällande struktur och lokalisering för framtidens
grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings tätort.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsdirektören får i uppdrag att ta fram en samordnad bild gällande
struktur och lokalisering för framtidens grundskolor och gymnasieskolor i
Linköpings tätort.
Ärende
Antalet planer för nya bostäder i Linköpings tätort är stort och behov av mark
för bostäder och verksamheter i Linköpings förutsätter en hållbar och strategisk
planering.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

En ökad befolkning i Linköpings tätort, planer för Stångebro/Steninge
inklusive Anders Ljungstedts gymnasium, utredningsuppdrag om ny
gymnasieskola, inriktning för Nya Kungsbergsskolan och utveckling av
Birgittaskolan, är några faktorer som innebär nya förutsättningar för
utbildningsverksamheterna i Linköpings tätort.
Utbildningsförvaltningen föreslår att en utredning genomförs för att skapa en
samlad bild över struktur och lokalisering för framtida grundskolor och
gymnasieskolor inom avgränsad del av Linköpings tätort.
Utredningen ska ta fram en strukturbild över framtidens grundskolor och
gymnasieskolor i Linköpings kommuns tätort. Utredningen ska utgå från
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demografisk utveckling, genomförande av nu beslutade översiktsplaner och
fördjupade översiktsplaner.
Utredningen föreslås tas fram i samarbete med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter. Utredningen bör ta sikte
på 2035.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Struktur och lokalisering för grundskola och gymnasium, uppdrag, 2019-0304
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Bakgrund
Linköping växer och tillväxten i befolkning påverkar behovet av nya platser
inom grundskola och gymnasieskola.
Utbildningskontoret tar årligen fram lokalförsörjningsplaner för beslut i de
båda utbildningsnämnderna. I arbetet med nämndernas internbudget för år
2020 kommer förslag presenteras på reviderade lokalförsörjningsplaner för
perioden 2020-2030.
Antalet planer för nya bostäder i Linköpings tätort är stort och behov av mark
för bostäder och verksamheter i Linköpings förutsätter en hållbar och strategisk
planering.
En ökad befolkning i Linköpings tätort, planer för Stångebro/Steninge
inklusive Anders Ljungstedts gymnasium, utredningsuppdrag om ny
gymnasieskola, inriktning för Nya Kungsbergsskolan och utveckling av
Birgittaskolan, är några faktorer som innebär nya förutsättningar för
utbildningsverksamheterna i Linköpings tätort.
Åtgärdsförslag
Utbildningskontoret föreslår att en utredning genomförs för att skapa en samlad
bild över struktur och lokalisering för framtida grundskolor och
gymnasieskolor inom Linköpings tätort. I delar av Linköpings tätort finns i
aktuella planprogram redan idag planering för kommande grundskolor.
Exempel på sådana områden är Ekholmen och södra stadsdelarna, Skäggetorp
och Djurgården.

Linköpings tätort, geografisk begränsning av utredningen. (Lingis Web)

Utredningen ska ta fram en strukturbild över framtidens grundskolor och
gymnasieskolor i Linköpings tätort. Utredningen ska utgå från demografisk
utveckling, genomförande av nu beslutade översiktsplaner och fördjupade
översiktsplaner.
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Utredningen föreslås tas fram i samarbete med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter. Utredningen bör ta sikte
på 2035.
Utredningen förslås redovisa och innehålla:
 Demografisk utveckling, elevprognoser inom respektive skolform
 Tillgång på kommunal mark, inkl. Lejonfastigheters mark
 Utbildningsmässiga perspektiv





Lokalbehov utifrån pedagogiska behov
Bedömd utveckling av de olika gymnasieprogrammen

Förslag på lösningar och lokaliseringar av framtida grundskolor och
gymnasieskolor i Linköpings tätort.

Förslag på utredningens olika faser:
Efter politisk behandling i barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden
och vid beslut om genomförande av utredningen i kommunstyrelsen föreslås
nedanstående faser genomföras.
Fas 1:
1. Framtagande av demografiska underlag.
2. Synkning av befolkningsprognos mot befintliga översiktsplaner och
fördjupade översiktsplaner.
3. Kartläggning av tillgänglig kommunal mark, inklusive Lejonfastigheters
mark.
4. Redovisning i kommunstyrelsens strategiska utskott.
5. Återrapportering till utbildningsnämnderna för beslut om fördjupning och
inriktning av det fortsatta arbetet i fas 2.
Fas 2:
6. Framtagande av förslag till lösningar och lokaliseringar av grundskolor
och gymnasieskolor i Linköpings tätortmed utgångspunkt i beslut om
politisk inriktning.
7. Förslag till samordnad strukturbild behandlas i barn- och ungdomsnämnd
och bildningsnämnd.
8. Förslag till samordnad strukturbild behandlas i kommunstyrelsen.
9. Förslag till samordnad strukturbild behandlas i kommunfullmäktige.
De olika faserna genomförs i samarbete med Kommunledningsförvaltningen,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter. Samråd ska
ske med Kultur- och fritidsförvaltningen gällande gemensamma lokalbehov.
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Förslag på utredningens organisation:
 Utbildningsdirektören bildar styrgrupp tillsammans med skolcheferna för
barn- och ungdom och bildning och ledningsfunktion från Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
 Biträdande utbildningsdirektör samordnar och leder arbetet med resurser
från Utbildningsförvaltningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter. Projektplan för
genomförande av utredningen tas fram.
 Utbildningsdirektören ansvarar för fortlöpande information till
strategiska utskottet.
 Politisk samordning sker genom gemensamma presidier för barn- och
ungdomsnämnden och bildningsnämnden.
Ekonomi
Fas 1 genomförs med befintliga resurser på respektive förvaltning och inom
Lejonfastigheter. Ekonomi gällande fas 2 redovisas i förslag till beslut efter
redovisningen av fas 1.
Samråd
Samråd har skett med kommunens lokalstrateg, Lejonfastigheter och Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen som samtliga tillstyrker kontorets förslag.
Uppföljning och utvärdering
Fas 1 redovisas i respektive nämnd och kommunstyrelse i oktober/november
2019. I förslag till politiskt beslut om fördjupning och inriktning gällande
fortsatt arbete redovisas tidplan för fas 2.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 9 april.

Kommunledningsförvaltningen

Utbildningskontoret

Paul Håkansson

Anne Hallberg
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Lejonfastigheter
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