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§ 139
Yttrande över: Förslag till samlokalisering
av gymnasieskola-grundskola, Hedda
Anderssongymnasiet
Dnr UN 2019/0627

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat den 26 september 2019 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av gymnasieskolan Hedda Andersson för 750 miljoner kronor, i 2019 års
kostnadsnivå, enligt tidigare fattade inriktningsbeslut, att uppdra åt
kommunstyrelsen att beställa byggnationen när riktpris fastställts
samt att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda
nämnder ta beslut om placering av Svaneskolan. Att i det uppdraget
pröva att samlokalisera Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1 som två skolenheter inom befintlig plan för
Hedda Anderssongymnasiet, alternativt en direkt placering av
Svaneskolan på Parkskolan, utan tillfällig placering vid Lerbäckskolan.
Ärendet är utarbetat i samråd av kommunkontoret, barn- och
skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen.
Barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden föreslås ställa sig
bakom förordat alternativ att samlokalisera Svaneskolan och Hedda
Anderssongymnasiet inom Pastor Svane 1.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019-11-07 med ordförandes
förslag till beslut.
Stadsbyggnadskontorets PM
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2019 § 186.

Yrkanden
Stig Svensson (S), Camilla Norberg Hansen (L), David Liljedal (C) och
Åsa Wittenfelt (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget att samlokalisera Svaneskolan och
Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1.
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Protokollsanteckningar
Följande protokollsanteckningar medges:
Jesper Sahlén (V):
"Vänsterpartiet vill tydliggöra att vi är motståndare till att riva
Svaneskolan. Vi accepterar dock nu i utbildningsnämnden att det
inte finns någon majoritet för en sådan linje i kommunfullmäktige."
Hedvig Åkesson (KD) och Camilla Norberg Hansen (L) instämmer i
Jesper Sahléns (V) protokollsanteckning.
S-gruppen i utbildningsnämnden Stig Svensson, Per Almén, Mats
Nilsson och Ann-Louise Levau:
"Vi har röstat i enlighet med förvaltningens förslag att säga ja till en
samlokalisering av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan.
Men vi vill påpeka att en fastlåsning av Svane till Hedda snabbt
kommer att aktualisera behovet att planera för en sjätte gymnasieskola.
Utbildningsnämnden har beställt en gymnasieskola med plats för
2 160 elever mot bakgrund av att det är minst en skola av den
storleken som krävs för att den närmsta 10-årsperioden kunna ge
det ökade antalet behöriga ungdomar den gymnasieplats de har rätt
till. Placeras Svane på Hedda blir det 1 600 till 1 800 gymnasieplatser
som finns att tillgå. Ett underskott på 350 till 550 gymnasieplatser.
Katedralskolan har idag ca 250 elever som sitter i paviljonger. Dessa
paviljonger måste bort vilket kan lösas med att Katedralskolan får
tillgång till Parkskolan. En överföring av Parkskolan till gymnasiet
leder således inte till fler elevplatser än vi har idag.
Vi noterar vidare att grundskolan i första hand förordar en placering
på Parkskolan. Det finns inget som förhindrar att Svane mellanlandar
på Hedda under de tre år som det beräknas ta att bygga om Parkskolan. Detta alternativ är det ingen som har berört i utredningen.
Vilket är en stor brist. Den enda invändning vi kan se mot detta är att
Svane skulle behöva flytta två gånger under en tre-års period. En
nackdel som vi bedömer som betydligt mindre än fördelarna att
1. Svane får en grundskola som såväl skolpersonal som grundskoleförvaltning förordar och som är väl förankrat hos lärare,
elever och föräldrar
2. Vi får en gymnasieskola som är tillräckligt stor för att ha
rimliga möjligheter att lösa problemet med tillräckligt antal
gymnasieplatser de kommande 10 åren."
Frida Gudmundsson (FI):
"Feministiskt Initiativ tror att både alternativet att skolorna
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samlokaliseras på Pastor Svane och alternativet att Svane permanent
är på Parkskolan hade fungerat bra och att detta egentligen är en
fråga som hade kunnat lösas bäst på tjänstepersonsnivå. Det är dock
tråkigt att de snabba svängarna i frågan har gjort att facken inte
kunnat delta fullt ut och därmed inte grunda beslutet i medlemmar
och ombud."
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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UN 2019/0515

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Tågvirket, St. Södergatan 47, 2019-11-13 klockan 18.00–19.52

Ledamöter

Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Camilla Norberg Hansen (L)
David Liljedal (C)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Åsa Wittenfelt (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Nilsson (S), tjänstgör för Elin Folkesson (S)

Ersättare

Klas Sivén (MP)
Adrian Kasperczyk (L)
Sarah Hammar (L)
Anders Ebbesson (C)
Ann-Louise Levau (S)
Frida Gudmundsson (FI)
Sven Björnsson (SD)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonomichef/lokalsamordnare
Mia Reuterborg, utvecklingsledare
Sara Alfredsson, utvecklingsledare
Mira Norrsell, miljösamordnare, §§ 131-136
Mari Bergqvist, rektor/åhörare
Camilla Ekberg, rektor/åhörare
1 åhörare

Justerare

Åsa Wittenfelt (SD)

Paragrafer

§ 133–146

Plats och tid för justering

Utbildningskansliet, tisdagen den 19 november 2019, kl. 09:00

Underskrifter
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Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

Åsa Wittenfelt (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg
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