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Pröva kombinationen med gymnasieskola vid Svane och 
högstadieskola i Parkskolan 
 
Lund är landets ledande utbildningskommun och behovet av en ny gymnasieskola 
i Lund är stort. Elevprognoserna visar på en betydande ökning av antalet elever de 
närmaste åren, samtidigt som det inte finns ledig kapacitet i de befintliga skolorna.  

Den 25 maj 2016 fattade kommunstyrelsen ett beslut om placering för den nya 
gymnasieskolan (KS 2015/0963). Beslutet som då fattades var att uppföra en ny 
gymnasieskola samt en grundskola skolår 7-9 på tomten för Svaneskolan. De två 
skolorna beslutades rymma upp till 2 000 respektive 400 elever.  

Beslutet vilade på viktiga utgångspunkter som central placering, öppen och 
välkomnande arbets- och mötesplats, en utvecklad pedagogisk profil och en 
resurssmart skolbyggnad. Med dessa principer som vägledning finns det enligt 
våra fyra partier anledning att komplettera det tidigare fattade beslutet.  

Som ett möjligt alternativ bör det prövas att istället använda Parkskolan som 
högstadieskola för cirka 400 elever och platsen för nuvarande Svaneskolan för ny 
gymnasieskola för cirka 2 000 elever.  

Skälen till detta är flera. Det är en lösning som möjliggör en central placering av 
båda skolorna, vilket är viktigt inte minst för de gymnasieelever som reser till 
skolan med buss eller tåg. Det hade dessutom inneburit att befintliga Parkskolan 
fortsatt används som grundskola efter ISLK:s flytt till nya lokaler. Det kan 
möjliggöra en väsentligt kostnadseffektivare lösning, vilket är viktigt då 
investeringsbehoven är stora. Dessutom kan Parkskolan erbjuda en fantastisk 
miljö för en centralt placerad högstadieskola. Det är dessutom en lösning som på 
sikt kan möjliggöra även bostäder på delar av Svaneskolans nuvarande tomt, 
vilket är helt i linje med våra gemensamma målsättningar om ett ökat 
bostadsbyggande. 

Vidare kan det skapa förutsättningar för gymnasieorganisationen att nyttja 
väsentliga delar av Svaneskolans lokaler innan den nya skolan står klar, vilket är 
en mycket stor fördel då antalet platser i Lunds gymnasieskolor behöver utökas 
redan innan den nya gymnasieskolan kan vara klar.  

Den styrande koalitionen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet hela tiden arbetat för att få på 
plats bästa möjliga lösning för ny gymnasieskola och en centralt placerad 
grundskola skolår 7-9. Vi var de som föreslog den nuvarande inriktningen, men 
ser i vårt nya gemensamma förslag en möjligtvis ännu större potential. Därför 
föreslår vi att Kommunkontoret i samråd med berörda förvaltningar skyndsamt 
utreder även detta alternativ, för att därefter stämmas av mellan nämnderna och 
Kommunstyrelsen inför ett eventuellt nytt inriktningsbeslut. Denna eventuellt nya 
inriktning får inte försena projektet, utan tvärt emot göra att det kan komma att 
förverkligas väsentligt fortare, bli bättre och kosta mindre. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med utbildningsförvaltningen, 
barn- och skolförvaltningen Lunds stad, serviceförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret skyndsamt pröva förutsättningarna för en ny 
planeringsinriktning som innebär: 

• Ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt för minst 2 000 elever, 

• Parkskolan som idag används av ISLK efter deras flytt till nya lokaler 
används som grundskola för skolår 7-9 med ca 400 elever, 

• Väsentliga delar av Svaneskolans lokaler används av 
gymnasieorganisationen i avvaktan på att den nya gymnasieskolan är 
klar, 

• Idrottslokaler för de bägge skolorna förläggs utanför skoltomterna, med 
huvudinriktning Bollhuset och Sparbanken Skåne Arena (efter 
komplettering med ny C-hall), 

• Pröva möjligheterna att kombinera ny gymnasieskola med bostäder på 
Svaneskolans nuvarande tomt 

 

att redovisa en jämförelse mellan alternativet och inriktningsbeslutet från 
kommunstyrelsen 150525 (KS 2015/0963) och med utgångspunkt från 
detta föreslå fortsatt inriktning 

att uppdra åt KSAU att inför beslut i kommunstyrelsen genomföra 
gemensamt presidiesamråd med utbildningsnämnden, barn- och 
skolnämnd Lunds stad, servicenämnden och byggnadsnämnden 
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