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Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på motion
(SD)
Förslag till barn- och ungdomsnämndens 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.
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Ärende
Christ Dahlqvist (SD), Torsten Svärdström (SD) och Jörgen Ring (SD) föreslår
i en motion daterad 2021-01-15 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
Ånestastallets och områdets arkitektoniska värden så långt det är
möjligt.



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 Ånestastallets och områdets
arkitektoniska värden så långt det är möjligt.

2 (4)

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.
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 motionen avslås.
__________
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på motion (SD), 2021-09-07
Motionen
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Ekonomiska konsekvenser
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut innebär inte
några ekonomiska konsekvenser då förslaget är att motionen ska avslås.
Kommunala mål
Hög kunskap med skolor i framkant
Hållbar ekonomi
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med politisk sekreterare för Liberalerna.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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