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Kommunstyrelsen

2020-09-15

§ 245 Beställning av högstadieskola på Nya
Kungsberget
Dnr KS 2019-187
Ärende
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har i utredningen Linköpings
skolor 2035 föreslagit att fastigheten med beteckning Kungsbergsskolan 2
nyttjas för att bygga en skola med en total kapacitet för 900 elever i
grundskolans årskurs 7-9 och 75 elever i grundsärskolans årskurs 7-9.
Behovet av nya platser på högstadiet har flera år varit stort och kommunens
befolkningsprognos visar på ett ökat behov kommande år av nya centrala
elevplatser. Behovet av ändamålsenliga lokaler inom särskolan är även stort för
att möta behovet av elevökningen.
Pågående detaljplanearbete och förslag till planbestämmelse för
Kungsbergsskolans fastighet medger en byggrätt som möjliggör uppförande av
skolbyggnader. Föreslagen byggrätt medger även byggnation av kommersiella
lokaler på fastigheten. Skolbyggnad med total kapacitet på 975 elever innebär
att byggrätten för kommersiella lokaler minskas. Förslaget till detaljplan
säkerställer att behovet av friyta för eleverna tillgodoses och följer kommunens
riktlinjer för friyta för elever inom grundskolans årskurs 7-9.
Förslaget innebär också byggnation av idrottsytor för att möta både skolornas
behov för ämnet idrott och hälsa och föreningsidrottens behov av
verksamhetsanpassade idrottshallar i centrala Linköping. Detta behov bedöms
idag motsvara en fullstor samt mellanstor idrottshall.
Uppdraget är i första hand ett uppdrag hos Lejonfastigheter i samarbete med
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att barn- och
ungdomsnämnden begär att kommunfullmäktige medger att tidigare beslut om
en skola med 775 elever upphävs, samt att kommunfullmäktige medger att
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med
Lejonfastigheter och Miljö- och samhällsförvaltningen får arbeta vidare med
högstadieskola och grundsärskola med total kapacitet på 975 elever, varav 75
elevplatser inom grundsärskolan.
Återrapportering sker kontinuerligt till kommunstyrelsens strategiska utskott.
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Barn- och ungdomsnämnden beslut 2020-09-02, § 99
1. Barn- och ungdomsnämnden begär kommunfullmäktiges tillstånd att
upphäva tidigare beslut om högstadium för 700 plus 75 elever i Nya
Kungsberget, fattat av kommunfullmäktige 2019-04-23, § 163.
2. Förvaltningschefen återrapporterar terminsvis till nämnden status kring det
fortsatta arbetet med Nya Kungsberget.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-09-02 § 99
Tjänsteskrivelse - Beställning av högstadieskola på Nya Kungsberget, 202008-26
Yrkanden
Erik Östman (M) och Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till barn- och
ungdomsnämndens förslag till beslut.
Kristina Edlund (S) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar på följande tillägg:
”Att skolan placeras i de västra delarna av kvarteret, närmast Drottningtorget,
för att säkerställa en god tillgänglighet för skolans och särskolans elever”.
Jörgen Ring (SD) yrkar avslag till barn- och ungdomsnämndens förslag till
beslut.
Erik Östman (M) yrkar avslag på Kristina Edlund (S) och Rebecka Hovenbergs
(MP) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition Erik Östmans (M) bifallsyrkande till barn- och
ungdomsnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlund (S) och Rebecka
Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Rings (SD) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämndens beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tidigare beslut om högstadium för 700 plus 75 elever i Nya Kungsberget,
fattat av kommunfullmäktige 2019-04-23, § 163, upphävs.
2. Barn- och ungdomsnämnden ges tillstånd att arbeta vidare med utformning
av en skola för högstadieelever och en grundsärskola i Nya Kungsberget,
med plats för upp 975 elever, varav 75 elevplatser inom grundsärskolan.
Protokollsanteckningar
Jörgen Ring (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och
lämnar följande skriftliga reservation:
”Med fler elever på skolan riskerar man bland annat att osynliggöra elever som
individer, vilket är helt fel! Dessutom har rådande pandemi visat på
nackdelarna med storskalighet där många individer skall trängas ihop på en
begränsad yta.
Sammanhållningen blir sämre i en skola med fler elever och personalen har
inte samma möjlighet att lära känna eleverna och ha god översyn. Med
bristande sammanhållning finns risken för att skolmiljön blir allt otryggare med
ökande antal elever.
Den pågående planeringen och projekteringen riskerar dessutom att ytterligare
tappa tempo och påverka färdigställande, om ingångsvärdena förändras.
Med anledning av detta reserverar vi oss mot förslaget till beslut”
Kristina Edlund (S) och Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
”Det är glädjande att det borgerliga styret valt att backa från beslutet att bygga
en skola för enbart 775 elever och istället väljer alternativet med 975 platser,
något vi yrkade på redan när ärendet behandlades i april 2019. De borgerliga
partiernas velande har dock inneburit att två år gått av mandatperioden utan att
byggt av Nya Kungsbergsskolan kommit ett enda steg framåt. Det är en ur
många perspektiv katastrofal politisk hantering, med stor brist på skolplatser
som följd.
När skolan slutligen ska byggas finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till. Vi
vill inte att Nya Kungsberget blir granne med ett stort hotell, vilket den
borgerliga kommunledningen öppnat för. Då riskerar skolan att varken bli en
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lugn eller trygg miljö. Elevernas skolgång ska prioriteras - inte hotell eller
andra kommersiella byggnader. Med tanke på att vi redan har ett oerhört starkt
näringsliv ska Linköpings kommun inte lägga kraft på att bygga för
kommersiella ändamål. Denna fråga kommer vi driva i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige.
En annan viktig fråga är var på tomten skolan ska placeras. Vi ser mycket
negativt på planerna om att den kommersiella byggnaden, för hotell eller
kontor, ska stå längst fram på tomten, i den byggnad som vänder sig mot
Drottningtorget. Ett sådant förslag skulle avsevärt försvåra att ta sig till och
från skolan, särskilt vid hämtning och lämning för särskolans elever. Vi vill
istället att skolan placeras längst fram på tomten, närmast Drottningtorget.
En annan viktig aspekt är det stora behovet av nya idrottshallar i Linköpings
föreningsliv. Förra mandatperioden höjdes ambitionerna och kommunen
byggde nästan uteslutande fullstora idrottshallar. Förra mandatperioden höjdes
ambitionerna och kommunen byggde nästan uteslutande fullstora idrottshallar.
Tyvärr verkar de ambitionerna nu dras ned, eftersom bara en av Nya
Kungsbergets två hallar blir fullstora. Precis som med Nya Kungsberget har de
senaste två åren inneburit ett fullständigt stopp för planerna att bygga en
Multiarena på Stångebro, vilket har gjort behovet av flera fullstora hallar större
än någonsin. Vi kommer att driva frågan aktivt i kultur- och fritidsnämnden.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Skolområdeschef Östra, Lina Rahm
Lejonfastigheter AB
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