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Motion till Linköpings kommunfullmäktige

Upprätta en 7-9 skola vid Anestadstallet
Rapporten "Skola 2035" redogör för ett skriande behov av högstadieskolor i Linköpings
kommun. Bland annat förtäljer rapporten om hur kommunen behöver producera 800
elevplatser och två nya 7-9 skolor före 2030.
Behovet är alltså akut. Nya Kungsbergsskolan kommer visserligen täcka upp en stor del av
det beräknade behovet men detaljplanen har inte fastställts. Rapporten "Skola 2035" påtalade
att det behövde ske under 2020 för tidsramen skulle hålla. Startbeslut för själva
detaljplanearbetet för en ny gymnasieskola togs 2012 i samhällsbyggnadsnämnden och
beslutet att upprätta en gymnasieskola vid Nya Kungsberget togs 2015 i bildningsnämnden.
Bygget har ännu inte påbörjats 8 år senare och man har inte ens tagit första spadtaget. Nya
Kungsbergsskolan ser med andra ord ut att bli försenad.
Rapporten "Skola 2035" redogjorde för ett behov av två nya 7-9 skolor. Det finns i nuläget
inga förslag på att tillskapa ytterligare en 7-9 skola i enlighet med det påtalade behovet från
"Skola 2035". Om Linköpings kommun skall ha någon chans att iordningställa två 7-9 skolor
före 2030 måste planeringen påbörjas omgående.
Sverigedemokraterna anser Ånestadstallet vara en lämplig placering för en ny 7-9 skola. Fas
två i rapporten "Skola 2035" bedömer en ny högstadieskola om 400 elever vid Ånestadstallet
som lämplig på medellång sikt (2025-2030) för att möta elevökningen i de södra
stadsdelarna.
Ånestadstallet och dess miljö uppfyller flera av de kvalitetskriterier som barn- och
utbildningsnämnden beslutat om. Det finns en mycket bra utemiljö samt goda möjligheter att
anpassa lokalerna för ungdomar med särskilda behov vid en nybyggnation. Lokalerna kan då
även utrustas med den senaste tekniken och byggnaden kan ges en estetisk tilltalande
utformning om man tar vara på de arkitektoniska värden som finns i omgivningen.
En av utbildningsnämndernas största utmaningar är de ökade lokalkostnaderna. Genom att
bygga en 7-9 skola vid Ånestadstallet kan kommunen hålla nere kostnaderna eftersom
Lejonfastigheter äger marken och skolan inte bedöms vara i behov av en nybyggd idrottshall.
Byggnationen riskerar heller inte att påverkas av ostlänken vilket är ett problem för många av
de andra alternativa skolområden som "Skola 2035" pekat ut.
Ånestadstallet är idag en skugga av sitt forna jag. Byggnaden har förfallit och utsätts för
regelbunden vandalisering. Byggnaden är en belastning för kommunens finanser och sprider
otrygghet i området - Ånestadstallet förtjänar bättre.
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Ånestadstallet är en del av Linköpings kulturarv och vår gemensamma historia. Det numera
förfallna stallet har en gång i tiden varit en praktfull byggnad och Sverigedemokraterna vill
därför ta vara på områdets charm och ge Ånestadstallet en ny viktig roll i Linköpings
utveckling.

Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar:
•

Att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för en 7-9
skola vid Ladugården 1, Ånestadstallet innefattande 400 elevplatser. Nämnden skall
säkerställa att den nya skolan bevarar Ånestadstallets och områdets arkitektoniska
värden så långt det är möjligt.

•

Att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att beställa en 7-9 skola vid Ladugården 1,
Ånestadstallet innefattande 400 elevplatser. Nämnden skall säkerställa att den nya
skolan bevarar Ånestadstallets och områdets arkitektoniska värden så långt det är
möjligt.
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