Interpellation

Är skolbaracker verkligen en bra lösning?
I maj 2020 berättade Linköpings borgerliga styre att Skäggetorpsskolans högstadium
läggs ned. Det är ett förståeligt beslut ur integrationssynpunkt, men den hastiga hanteringen väcker flera frågor. En av dom handlar om bristen på skolplatser i Linköping. Redan innan 200 platser försvinner, på grund av nedläggningen, har Utbildningsförvaltningen konstaterat att det är så gott som fullt i de kommunala högstadieskolorna. Nu ska behoven täckas upp av att redan fulla skolor byggs till med baracker. I underlaget till nedläggningsbeslutet står att läsa att ”Fler elevplatser (ca 200)
föreslås på Ekholmsskolan och Ånestadsskolan i form av paviljonglösningar. Denna
lösning behövs fram till att nya Kungsbergsskolan står färdig”.
Precis som vi socialdemokrater hävdade när Alliansen valde att minska antalet elevplatser visar det hur avgörande det är att Kungsbergsskolan ges tillräckligt med elevplatser och börjar byggas. Följden av att bygget försenats står nu klart. Det leder till
att fler Linköpingselever kommer ha skola och fritids i tillfälliga baracker, något som
både personal och föräldrar lyfter som ohållbart i längden. Tillfälliga baracklösningar
är heller inte bara ett problem på de ovan nämnda skolorna. De finns idag på en rad
Linköpingsskolor, däribland Vreta kloster och den nuvarande Kungsbergsskolan.
Även om nedläggningen av Skäggetorpsskolan är den utlösande faktorn till att barackerna behövs så förväntas inte eleverna därifrån hamna i de tillfälliga barackerna,
utan snarare elever som bor i stadens södra delar. Eftersom Alliansen väljer att agera
på det här sättet infinner sig ett antal frågor om hur ansvarigt kommunalråd ser på
frågan om tillfälliga baracker som skolplatser.
• Tycker ansvarigt kommunalråd att baracker är en bra lösning för att komma
till rätta med bristen på skolplatser i Linköping?
• Hur säkerställs en god arbetsmiljö för skolans personal och studiemiljö för
eleverna i de tillfälliga baracker som nu planeras ställas upp med anledning
av Skäggetorpsskolans nedläggning?
• Hur avser ansvarigt kommunalråd hantera de kostnadsökningar som fler
baracker ger upphov till?
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