Svar på interpellation ställd av Socialdemokraterna
– Är skolbaracker verkligen en bra Lösning?
Tycker ansvarigt kommunalråd att baracker är en bra lösning för att komma till rätta
med bristen på skolplatser i Linköping?
Svar: Paviljongslösningar för att täcka tillfälliga behov av skolplatser är ett nödvändigt
komplement till ordinarie lokaler. Paviljonger har nyttjats vid behov av såväl Allians- som
socialdemokratiska styren i Linköping under lång tid. Den största utbyggnaden av paviljonger
för att möta behovet av platser skedde under åren 2016-2017. De ger en flexibilitet att klara
behovet under nybyggnation eller annan uppkommen platsbrist. Samtidigt är användandet av
tillfälliga lösningar aldrig helt optimal med hänvisning till exempelvis tillgänglig rumsyta som
skapar svårigheter för praktiska ämnen som slöjd. Till det kommer även det faktum att de är
just tillfälliga och har en hög kostnad per kvadratmeter jämfört med ordinarie lokaler. Det
sistnämnda kompenseras dock på flertalet skolor av att det totala antalet elevplatser kan
ökas.
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?
Svar: De moderna paviljongerna uppfyller de krav som kommunen ställer på skollokaler.
Ytan per barn är densamma som i ordinarie lokaler. Ventilationen sker i regel via
rumsaggregat. Luftkvalitén är god, dock kan det uppstå temperaturskillnader nära
aggregatet. De ersättningsmiljöer som färdigställs med anledning av avvecklingen av
högstadiet på Skäggetorp kommer vara Linköpings modernaste. Eventuella
arbetsmiljöproblem som uppkommer hanteras enligt etablerad rutin.
Hur avser ansvarigt kommunalråd hantera de kostnadsökningar som fler baracker ger
upphov till?
Svar: Ökade kostnader för paviljonger hanteras som andra kostnadsökningar inom
nämndernas budget. För de paviljonger som uppförs i enlighet med avvecklingen av
Skäggetorps högstadium beräknar Barn- och ungdomsnämnden en uppskattad årshyra på
ca 3 mnkr. Detta kompenseras till viss del av att befintliga lokaler i Skäggetorpsskolan kan
användas för andra ändamål, exempelvis förskolelokaler, istället för att behöva bygga nytt.
Nämnden uppskattar att en årlig besparing på ca 1,6 mnkr avseende detta är möjlig.
Resterande kostnad hanteras inom nämndens budget.
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