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Skola 2035, Rapport fas 2 - Utredning gällande
struktur och lokalisering av högstadieskolor och
gymnasieskolor i Linköpings tätort

Dnr BIN 2019-146
Ärende
Tor Andersson, biträdande förvaltningschef och Emil Friberg, sakkunnig,
redogör för fas två gällande struktur och lokalisering för framtidens högstadieoch gymnasieskolor i Linköpings tätort.
Kommunstyrelsen beslutade enligt 2019-05-07, § 171, att uppdra till
utbildningsdirektören att genomföra en utredning för att ta fram en samordnad
bild för struktur och lokalisering för framtidens högstadie- och gymnasieskolor
i Linköpings tätort. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden
tillstyrkte förslaget vid sina sammanträden i april 2019. Utredningen delades in
i två faser.
Under utredningens första fas som redovisades i december 2019 har
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Lejonfastigheter och
Kommunledningsförvaltningen tagit fram en nulägesbeskrivning av grund- och
gymnasieskolor i Linköpings tätort, demografisk utveckling kopplad till
planerad bostadsutbyggnad samt beskrivning av tillgänglig kommunal mark
och utvecklingsbara fastigheter hos Lejonfastigheter.
Fas 2 i projektet syftar till att konkretisera de slutsatser som fastställdes i fas 1
där målsättningen har varit att ta fram förslag på lösningar och lokaliseringar
av högstadie- och gymnasieskolor för att möta utbildningsnämndernas behov
av utbildningsplatser de kommande åren.
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Slutrapporten för fas 2 syftar till att utgöra en plan för samt underlag till beslut
om vilka skolor som ska byggas om- och till samt vilka skolor som behöver
tillkomma och på vilken fysisk plats som skolan bör lokaliseras.
Projektgruppen har i denna rapport utrett totalt 17 stycken alternativ för att
möta elevutvecklingen inom grundskolan 7-9 och gymnasieskolan. Förslagen
är fördelade inom olika tidsperioder, vilka motsvarar tillgängliga elevplatser
om cirka 5, 10 respektive 15 år. Alternativen är i vissa fall beroende av
varandra och en kombination av flera alternativ över 15-årsperioden bildar ett
scenario som sammantaget förväntas möta behovet av elevplatser.
Utifrån en sammanvägd bedömning av både utbildningsmässiga perspektiv,
tidsaspekten i relation till elevutvecklingen samt strategiska inriktningar i
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översiktsplaner och bestämmelser i beslutade detaljplaner föreslås i slutet av
rapporten två rekommenderade scenarier för att möta elevutvecklingen inom
grundskolans 7-9 och gymnasieskolan i Linköping de kommande 15 åren.
Arbetet med ärendet har varit ett förvaltningsgemensamt projekt. Projektets
styrgrupp består av förvaltningschef Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, förvaltningschef Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt VD för Lejonfastigheter.
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisad rapport av utredningsuppdraget Skola 2035 Struktur och
lokalisering av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort godkänns.
2. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att
beakta rapportens slutsatser i nämndernas kommande arbete med
lokalförsörjningsplan 2021-2030.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utredning Skola 2035 – struktur och lokalisering av grundoch gymnasieskolor i Linköpings tätort, 2020-05-04
Bilaga – Utredning gällande struktur och lokalisering av högstadieskolor och
gymnasieskolor i Linköpings tätort
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisad rapport av utredningsuppdraget Skola 2035 Struktur och
lokalisering av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort godkänns.
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2. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att
beakta rapportens slutsatser i nämndernas kommande arbete med
lokalförsörjningsplan 2021-2030.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Att Linköpings kommun har stor brist på skolplatser är uppenbart och
byggandet av skolor behöver fortsätta under lång tid framöver. Idag ser vi en
oroande utveckling mot att allt fler av Linköpings unga går i tillfälliga
barackskolor – en undermålig arbetsmiljö för både lärare och elever.
Utredningen fastslår flera viktiga punkter, exempelvis att nya
Kungsbergsskolan behöver byggas i större version än vad det borgerliga styret
idag vill, och att det är fullt möjligt att komma igång med byggandet av en
större skola snabbt med nuvarande detaljplan.
Även om vi ser flera positiva delar med utredningen kvarstår ändå ett antal
frågetecken. Utredningen föreslår att en ny gymnasieskola ska byggas på
Stångebro inom de närmaste tio åren. Men om det ska vara möjligt krävs att
planeringen för Ostlänken har kommit vidare. Efter att flera borgerliga partier i
riksdagen stoppat finansieringen till byggandet av snabbtåg i Sverige så är det
idag mycket osäkert om planeringen har kommit längre när en ny skola
behöver vara färdig. Här behöver kommunen planera för ett scenario där
Stångebro inte är aktuellt för en ny skola.
Att lösa skolplatstillgången på grundskolan bygger på att Ånestadsskolan görs
om till högstadium. Redan idag har Ånestadsskolans högstadium bekymmer
med segregationen och mer utredningsarbete behöver göras för att säkerställa
att de problemen inte förstärks ytterligare.
Vi socialdemokrater menar att kommunen måste bygga tillräckligt för att täcka
behovet av skolplatser i Linköping, både på kort sikt och på längre sikt. Vi har
förordat att man ska nyttja hela eller så mycket som möjligt av tomten vid
Kungsberget för skola. Vi ser det också som avgörande att kommunen tar höjd
för att enskilda projekt kan bli fördröjda eller avbrutna på grund av
överklaganden eller andra praktiska bekymmer, och därför planerar för fler
skolplatser än vad som faktiskt behövs.
Vi välkomnar utredningen om behovet av skolplatser och förväntar oss nu att
initiativ tas för att bygga skolor i den utsträckning som behövs för att täcka
behovet kommande år.
__________
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Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Lejonfastigheter
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