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§ 209 Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på
motion (SD)
Dnr SBN 2021-118
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att behovet av högstadieplatser på kort
sikt är uppfyllt och att behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 79, i och med att detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera nu vunnit
laga kraft, bedöms vara uppfyllt.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
med motiveringen:
Med erfarenheter av ständigt återkommande förseningar vad gäller skollokaler,
så anser vi att det är otillfredsställande att planera efter behovet på kort sikt.
Tillfälliga lokaler på Ekholmskolan och Ljunkan är en kortsiktig och bräcklig
lösning. Särskolorna i Linköping ökar i popularitet och kräver ständigt fler
lokaler. Sverigedemokraterna anser att planeringen för skola på Ånestad bör
igångsättas. Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om
bifall till vår motion.
Mari Hultgren (S) och Petter Mattsson (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden med motiveringen:
Vi delar motionärernas ambition att genom större framförhållning tidigt starta
planeringen för en ny skola där Ånestadstallet tidigare legat. I området kommer
nya bostäder byggas det närmaste decenniet och behoven kommer förr eller
senare uppstå – vare sig i form av ett låg-, mellan- eller högstadium.
Linköpings kommuns sätt att planera för skollokaler innebär att vi alltför ofta
fastnar i akuta åtgärder för att hantera läget här och nu, medan det tyvärr ofta
saknas en plan för att tillgodose behov ett antal år framåt. En viktig del i att
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skapa en beredskap för nya skolplatser är att det finns byggrätter att bebygga
när behovet väl uppstår. Därför är det avgörande att detaljplaneringen av nya
skolplatser har en god framförhållning. Vi menar att detta kan göras redan
innan skolnämnderna faktiskt beställer byggnation av skolan. Med det som
bakgrund stödjer vi motionens första att-sats, men anser att motionens andra
att-sats är för tidigt väckt.
Ärende
Christ Dahlqvist (SD), Torsten Svärdström (SD) och Jörgen Ring (SD) skriver
i en motion daterad 2020-01-14 att det är ett akut behov av högstadieskolor i
Linköpings kommun och att även om Nya Kungsbergsskolan kommer täcka
upp en stor del av det beräknade behovet så har detaljplanen inte fastställts
ännu. De yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för en 7-9 skola vid
Ladugården 1, Ånestadstallet innefattande 400 elevplatser och att uppdra åt
barn- och ungdomsnämnden att beställa en sådan 7-9 skola.
Sedan motionen skrevs har beslut kopplade till 7-9 verksamheten tagits av
barn- och ungdomsnämnden, som kommer att påverka svaret. Som
motionärerna skriver så är förslaget helt i linje med utredningen skola 2035 och
Ånestadstallet bedöms vara lämplig lokalisering av en 7-9 skola.
Under 2021 har beslut om att starta en ny 7-9 skolenhet med upp till 360
elevplatser på Anders Ljungstedts gymnasium tagits, utöver den nya
skolenheten har tillfälliga elevplatser beretts på Ekholmsskolans 7-9
verksamhet samt 7-9 särskoleverksamhet. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen gör således bedömningen att behovet av
högstadieplatser på kort sikt är uppfyllt.
Motionärerna skriver att detaljplanen för Nya Kungsbergsskolan, planerad för
800 elevplatser för årskurs 7-9 i grundskolan samt 75 elevplatser för
grundsärskolans 7-9 verksamhet, inte är fastställd ännu.
Detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera vann laga kraft 2021-07-23.
Kungsbergsskolan har således goda förutsättningar för att bli klar enligt plan
och behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 7-9 bedöms därmed vara
uppfyllt.
Barn och ungdomsnämnden har även fattat beslut om att starta upp
Kungsbergsskolans verksamhet i tillfälliga lokaler på Anders Ljungstedts
gymnasium från och med läsåret 2022/23 vilket skapar förutsättningar för
kommunen att ta emot alla elever i årskurserna 7-9 fram tills dess att Nya
Kungsbergsskolan tas i drift.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en fristående
översiktlig lämplighetsbedömning av samtliga alternativ i samarbetsprojektet
Linköpings skolor 2035 som underlag för Utbildning- och
arbetsmarknadsförvaltningens scenariogenerering.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen att en
högstadieskola på Ladugården 1 (Ånestadstallet) kan vara en lämplig
lokalisering för en ny skola bland annat utifrån platsens läge i förhållande till
viktiga stråk och noder, men att prövning genom detaljplaneprocess krävs. Ett
sådant planarbete initieras när ett behov bedöms finnas, samt investeringsmedel
är avsatta. Samhällsbyggnadsnämnden startar inte planläggning utan
efterfrågan från Barn- och ungdomsnämnden samt Lejonfastigheter.
Med anledning av detta föreslår Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Plankontorets förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att behovet av högstadieplatser på kort
sikt är uppfyllt och att behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 79, i och med att detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera nu vunnit
laga kraft, bedöms vara uppfyllt.
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Mari Hultgren (S) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Petter Mattsson (MP) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Andreas Viborg (L) och Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) yrkande och finner
att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Mari Hultgren (S) och Petter Mattssons
(MP) yrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt detsamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på motion
(SD), 2021-08-20
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna
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