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§ 120 Nya Kungsberget, reviderad utformning
Dnr KS 2019-187
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.
Kultur- och fritidsnämndens har sedan tidigare tagit inriktningsbeslut, dnr KOF
2016-87, om att flytta Kulturskolan till Nya Kungsberget.
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.
Bildningsnämnden beslutade den 21 mars 2019, §27 att tillstyrka
bildningsnämndens förslag till beslut.
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Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 21 mars 2019, §29 att
tillstyrka kontorets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från bildningsnämnden 2019-03-21, §27
Protokollsutdrag från barn- och ungdomsnämnden 2019-03-21, §29
Tjänsteskrivelse - Nya Kungsberget, reviderad utformning, 2019-02-19
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Yrkanden
Erik Östman (M), Jörgen Ring (SD) och Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till
barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut.
Elias Aguirre (S) yrkar att beslutet ändras till att högstadiet ska rymma 900
elever istället för 700 elever.
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till Elias Aguirres (S) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut mot Elias
Aguirres (S) ändringsyrkande på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut.
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.
3. Kommunstyrelsen ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att
tillsammans med Lejonfastigheter återkomma med detaljerade
investerings- och hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen.
Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar följande skriftliga reservation:
”Linköpings kommun är i stort behov av nya skolplatser. De långsiktiga
elevprognoserna visar att antalet barn i grundskolan växer med en normalstor
skola per år det närmaste decenniet. Redan idag sitter många elever, bland
annat i Tannefors, i barackskolor som är långt ifrån idealiska skolmiljöer.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har med det som bakgrund under
mandatperioden 2014-2018 arbetat aktivt för att förverkliga planerna för Nya
Kungsbergsskolan. För att undvika fördröjningar och politiska låsningar valde
vi att, under våren 2018, träffa en överenskommelse med Moderaterna om att
inte gå vidare med planerna för gymnasiedel, utan att endast bygga en
grundskola för 900 elever samt för särskolan. Vi såg då, och gör fortfarande, en
kombination med gymnasieskola som en bra lösning men valde att prioritera
samsyn över blockgränserna och långsiktighet för skolverksamheten högst.
Mindre än ett år senare väljer nu Moderaterna att frångå den
överenskommelsen, med mycket svag argumentation som stöd, och med stora
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förseningar som följd. Linköping har flera större skolor som alla är
välfungerande och välrenommerade. Det har också ett Nya Kungsberget med
900 elever alla möjligheter att vara. Erfarenheterna historiskt tyder även på att
många mindre skolor inte sparar pengar i förhållande till färre men större.
Följden av Alliansens beslut är att Nya Kungsbergsskolan försenas och att
bristen på skolplatser förvärras ytterligare, samtidigt som stora kostnader för
planeringen nu kastas i sjön. Det här samlat gör att vi ser det som rimligt att
fortsätta projektet med inriktning på att bygga en skola för 900
grundskoleelever och 75 särskoleelever på Nya Kungsbergsskolan. Mot
bakgrund av detta reserverar vi oss därför mot beslutet om reviderad
utformning av Nya Kungsbergsskolan.
Det är djupt olyckligt att beslutet tas utan att det finns en plan för hur man
tänker sig att det växande behovet av utbildningsplatser ska tillgodoses. Det är
viktigt att både nämnder och kommunstyrelsen sköter styrningen på en
strategisk nivå och inte sent i enskilda projekten ändrar förutsättningarna,
eftersom det påverkar möjligheten att tillgodose behovet av utbildningsplatser
för elever i hela kommunen.”
__________
Beslutet skickas till:
Skolområdeschef Östra
Lejonfastigheter AB
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