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§ 360

Placering av Svaneskolan

Dnr KS 2019/0814

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 riktkostnad
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 har beslutat att
ställa sig bakom att samlokalisera Svaneskolan och Hedda
Anderssongymnasiet inom Pastor Svane 1.
Barn- och skolnämnden har beslutat att föreslå att Svaneskolan
under byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet tillfälligt
lokaliseras på Parkskolan med komplettering av paviljonger i
anslutning till matsalen inom Pastor Svane 1 samt på skolgården på
Parkskolan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Svaneskolan och Hedda
Andersson gymnasiet ska samlokaliseras inom planerad
gymnasieskola på Pastor Svane 1 samt
att Svaneskolan under byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet
tillfälligt lokaliseras på Parkskolan med komplettering av paviljonger
i anslutning till matsalen inom Pastor Svane 1 samt på skolgården på
Parkskolan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2019
Pastor Svane 1, PM Samlokaliserat gymnasium och högstadium,
Stadsbyggnadskontoret,
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Barn- och skolnämndens beslut den 20 november
2019 (kompletteras)
Barn- och skolnämndens beslut den 20 november
2019 (kompletteras)
Utbildningsnämndens beslut den 13 november 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2019 § 186

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att tjänsteskrivelsen kompletteras med att
”Vid ett eventuellt överklagande kan ett högstadium bedömas som
en avvikelse från detaljplanen” samt ” Den tillkommande sydöstra
delen av tomten är ännu mer bullerutsatt, vilket kan omöjliggöra
användningen som skolgård.”
Anders Almgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att ge kommunkontoret i uppdrag att i dialog med lärare,
föräldrar och elever utreda om Svaneskolans placering på Hedda
Andersson-gymnasiet ska vara tillfällig under den tid det tar att
bygga om Parkskolan, för att sedan genomföra en permanent flytt till
Parkskolan.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.
Börje Hed (FNL) instämmer i Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och
avslag på Börje Heds (FNL) kompletteringsyrkande och Anders
Almgrens (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Fredrik Ljunghills (M)
med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot Börje
Heds (FNL) yrkande om komplettering av förvaltningens förslag och
finner att Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande mot
Fredrik Ljunghills (M) yrkande om avslag på detsamma och finner
tilläggsyrkandet vara bifallet.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att
att

Svaneskolan och Hedda Andersson gymnasiet ska
samlokaliseras inom planerad gymnasieskola på Pastor Svane 1
samt
Svaneskolan under byggnationen av Hedda
Anderssongymnasiet tillfälligt lokaliseras på Parkskolan med
komplettering av paviljonger i anslutning till matsalen inom
Pastor Svane 1 samt på skolgården på Parkskolan
att ge kommunkontoret i uppdrag att i dialog med lärare,
föräldrar och elever utreda om Svaneskolans placering på
Hedda Andersson-gymnasiet ska vara tillfällig under den tid
det tar att bygga om Parkskolan, för att sedan genomföra en
permanent flytt till Parkskolan.

Reservationer
Börje Hed (FNL) reserverar sig mot beslutet i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 360/01.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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KS 2019/0500

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-11-25 klockan 13.00–15.55

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, §§ 335 - 365, kl. 13.00 15.53
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 366 372

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L)
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Jessica Ulfgren, adjungerad
Martin Pella, praktikant
Adrian Kasperczuk, praktikant

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 335–372

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 26 november 2019, kl.
10.30
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Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 335–372

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

