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Dnr KS 2020/19 

KF § 79 Svar på motion om att utreda 
möjligheten att flytta Kristinebergskolans 
verksamhet till Karlbergsgymnasiet - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) inkom den 17 januari 2020 med en motion. Motionens 

syfte är att snabbutreda möjligheten att flytta Kristinebergskolans högstadium till 

Karlbergsgymnasiet. Motionären menar att lågstadiet, som idag finns på 

Rösparksskolan, då kan flytta in på Kristinebergskolan.  

Karlbergsgymnasiet har, historiskt sett, som mest huserat runt 1 200 - 1 400 

elever. Detta var dock på 1980-talet och i början av 1990-talet, innan 

gymnasiereformen. Dessutom har lokalerna sedan den här tiden byggts om, dels 

har ett antal lektionssalar byggts om till musikrum och dels krävs idag helt andra 

utrymmen för personalarbetsplatser och uppehållsrum för elever, än vad det 

gjorde då gymnasiet inhyste som mest elever.  

I början av 2000-talet visade prognoserna att elevunderlaget till 

Karlbergsgymnasiet skulle minska kraftigt. Barn- och utbildningsnämnden 

beslutade därför att göra en lokalöversyn, delvis för att undersöka just om det 

skulle vara möjligt att flytta högstadiets elever till Karlbergsgymnasiets lokaler. 

Den lokalöversynen visade att det, redan då med betydligt färre elever, inte var 

möjligt att rymma ytterligare verksamheter på Karlberggymnasiet, förutom de 

som då redan fanns där; gymnasiet, musikskolan och vuxenutbildningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt att satsa på Karlbergsgymnasiet, och 

behålla ett brett programutbud, och barn- och utbildningsförvaltningen, 

verksamhet gymnasium, har satsat stort på kvalitet och marknadsföring. Detta har 

gett effekt, och elevantalet på Karlbergsgymnasiet är idag strax över 800 elever. 

Karlbergsgymnasiet beräknas idag kunna ta emot cirka 900 till maximalt 1000 

elever. För att Karlbergsgymnasiet attraktionskraft ska kunna bestå är det viktigt 

att kunna erbjuda fräscha och ändamålsenliga lokaler, samt att systematiskt arbeta 

med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten med fokus på 

gymnasieelever. Det är därför inte lämpligt att flytta högstadiets elever från 

Kristinebergskolan till Karlbergsgymnasiet, vare sig ur ett platsperspektiv eller ur 

ett elevperspektiv. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 87 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 20 mars 2020 § 25 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen den 3 februari 2020 
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- Motion från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

Yrkande 

Peter Olsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 

motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________ 


