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Bildningsnämnden

Ansökan om lokaliseringsutredning för ny
gymnasieskola
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att i samråd med
samhällsbyggnadsnämnden genomföra en lokaliseringsutredning för en ny
gymnasieskola.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Bildningsnämnden ges tillstånd att i samråd med
samhällsbyggnadsnämnden genomföra en lokaliseringsutredning för en ny
gymnasieskola.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans
med Utbildningsförvaltningen ta fram en lokaliseringsutredning för en ny
gymnasieskola.
Ärende
Årskullarna för elever i gymnasieåldern kommer att växa den kommande
tioårsperioden vilket innebär att bildningsnämndens ställs inför ett flertal
utmaningar. Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att
det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de
kommande åren.
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Då en utökning av Birgittaskolan endast till del täcker det behov av
utbildningsplatser som följer av elevutvecklingen de kommande tio åren finns
behov av ytterligare utbildningsplatser, primärt för de yrkesutbildningar som
idag är lokaliserade på Anders Ljungstedts gymnasium men även till del
högskoleförberedande program.
Förutsättningarna för att utveckla en ny gymnasieskola i befintligt läge för
Anders Ljungstedts gymnasium påverkas av järnvägen, såväl dagens
järnvägssträckning som kommande Ostlänken, i synnerhet en eventuell
framtida markförlagd lösning av Ostlänken genom Linköping. Detta föranleder
behov av en lokaliseringsutredning som studerar flera lokaliseringar i staden.
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Behovet utgörs enligt nuvarande prognoser av cirka 1 570 utbildningsplatser,
både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. På övriga
kommunala gymnasieskolor finns inga möjligheter till att utöka platsantalet på
befintliga program.
För att kunna säkerställa att antalet utbildningsplatser motsvarar behovet inom
den kommande 10-årsperioden är det nödvändigt att bildningsnämnden i närtid
ges möjlighet att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny
gymnasieskola.
__________
Beslutsunderlag:
Lokaliseringsutredning, ansökan om detaljplan för ny gymnasieskola (jun -18).docx

Bakgrund
Antalet elever i gymnasieskolan har de senaste 12 åren minskat kraftigt där ett
en lägstanivå nåddes läsåret 2015/16 med 4 128 elever. Läsåret 2005/06 gick 5
357 elever i de kommunala gymnasieskolorna i Linköping, inkluderat elever
från andra kommuner.
Det totala antalet elever som går i gymnasieskolan i Linköping uppgår läsåret
2017/18 till 6 944 elever fördelade på Linköpings 19 gymnasieskolor. Antalet
elever på de kommunala skolorna uppgår till 4 202. Av samtliga elever som går
i gymnasieskolan i Linköping går ca 61 % i någon av de kommunala skolorna,
medan ca 34 % går på fristående gymnasieskolor och ca 6 % på
Vretagymnasiet där Region Östergötland är huvudman.
Årskullarna för elever i gymnasieåldern kommer att växa den kommande
tioårsperioden vilket innebär att bildningsnämndens ställs inför ett flertal
utmaningar. Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att
det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de
kommande åren, där störst efterfrågan återfinns på utbildningsplatser för
högskoleförberedande program.
Utifrån nuvarande fördelning mellan fristående och kommunala skolor och
inkluderat nuvarande inpendling från omkringliggande kommuner beräknas
cirka 8 800 elever få sin gymnasieutbildning i Linköping år 2028 (oavsett hemkommun). Av dessa kommer cirka 5 440 elever återfinnas på någon av de
kommunala skolor vilket innebär en total ökning på cirka 1 130 elever de
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kommande tio åren.
Elevprognos 2018-2028
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Då en utökning av Birgittaskolan endast till del täcker det behov av
utbildningsplatser som följer av elevutvecklingen de kommande tio åren finns
behov av ytterligare utbildningsplatser, primärt för de yrkesutbildningar som
idag är lokaliserade på Anders Ljungstedts gymnasium men även till del
högskoleförberedande program.
Behovet utgörs enligt nuvarande prognoser av cirka 1 570 utbildningsplatser,
både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. På övriga
kommunala gymnasieskolor finns inga möjligheter till att utöka platsantalet på
befintliga program.
För att kunna säkerställa att antalet utbildningsplatser motsvarar behovet inom
den kommande 10-årsperioden är det nödvändigt att bildningsnämnden i närtid
ges möjlighet att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny
gymnasieskola.
Ostlänken och Anders Ljungstedts gymnasium
Förutsättningarna för att utveckla en ny gymnasieskola i befintligt läge för
Anders Ljungstedts gymnasium påverkas av järnvägen, såväl dagens
järnvägssträckning som kommande Ostlänken, i synnerhet en eventuell
framtida markförlagd lösning av Ostlänken genom Linköping. Detta föranleder
behov av en lokaliseringsutredning som studerar flera lokaliseringar i staden.
Centrala aspekter vid planering av nya gymnasieskolor
I utredningen om framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i
Linköpings identifierades ett antal centrala aspekter för nya gymnasieskolor.
Följande aspekter lyfts fram som väsentliga vid planering av nya
gymnasieskolor:
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Blandning av högskoleförberedande program och yrkesprogram
Hur de nationella programmen är fördelade mellan skolorna inverkar på
gymnasieskolans segregation. I utredningsuppdragets datainsamling
framkommer att många representanter från verksamheten förordar en större
blandning av program på de kommunala gymnasieskolorna. Vid nyetablering
av gymnasieskolor bör man blanda programtyperna.
Central placering i staden och god kollektivtrafikförsörjning
En aspekt som konstaterades i utredningen är att gymnasieskolorna bör
placeras så centralt som möjligt i staden. Många elever på de kommunala
skolorna reser dagligen till Linköping vilket innebär att god
kollektivtrafikförsörjning är att föredra för att inte deras totala restid ska bli allt
för lång.
Skolidentiteter
Linköpings kommun gymnasieskolor har tydliga varumärken som ofta utgår
från ett flera av de till elevantalet dominerande programmen på skolorna. Det
är viktigt att det vid nyetablering av nya gymnasieskolor finns en tydlig
identitet och profil i förhållande till övriga gymnasieskolor.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen finansieras inom bildningsnämndens budgetram.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 24 april 2018.
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