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 KN2020/283 

§ 103 Internremiss framtagande av Skolhusplan 2030 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat skicka Skolhusplan 2030 på remiss till 
samtliga nämnder och bolag samt politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige. Syftet med skolhusplanen är att bidra med tillräckligt 
antal utbildningsplatser, minska segregationen i skolan, säkerställa 
likvärdighet i skolor och förskolor, redogöra för utformning av lämpliga 
lokaler samt presentera ekonomiska underlag. Skolhusplanen är en grund för 
fortsatt långsiktig planering, förstudier och politiska beslut fram till år 2030. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån förvaltningens verksamhet 
följande synpunkter angående Skolhusplan 2030: 

• Att kultur- och fritidsnämndens uttryckta behov av nya hallar för 
idrott bör beaktas. 

• Att föreningsidrottens särskilda behov av lokaler och 
lokalutformning bör beaktas. 

• Att behovet av mötesplatser för barn och unga samt andra platser för 
fritidsaktiviteter i anslutning till skolområden bör beaktas. 

• Att ställningstagandet i Kultur- och fritidspolitiskt programmet 
gällande vikten av möjlighet till lek, spontanidrott, 
utomhusaktiviteter och rörelse under trygga förhållanden bör beaktas. 

• Att kulturskolans behov av adekvat utformade lokaler för fortsatt 
undervisning bör beaktas. 

• Att behovet av lokaler för skolbibliotek och i viss mån lokaler för 
folkbibliotek bör beaktas. 

• Att ett möjligt scenario med en framtida ytterligare utökad timplan 
för ämnet idrott och hälsa bör beaktas. 

• Att vikten av en helhetssyn på den gestaltade livsmiljön beaktas i det 
fortsatta arbetet. I riksdagens politik (Prop. 2017/18:110) för 
gestaltad livsmiljö ingår frågor om arkitektur, form, design, konst och 
kulturarv. 
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• Det behöver även beaktas att de framtida skolbyarna bör kunna 
användas av många olika aktörer för flera olika ändamål. 

  
Motiv till förvaltningens yttrande: 
Kultur- och fritidsnämnden har påtalat ett behov av fler idrottshallar i 
kommunen. Det påtalade behovet finns för gymnastik och multihallar, d.v.s. 
idrottshallar som kan användas för flera olika sporter och ändamål. 
Parallellt med Skolhusplanen pågår ett utredningsarbete på kultur- och 
fritidsförvaltningen inför kommande program gällande idrottsanläggningar, 
”Idrott 2030”. I utredningsarbetet har flera idrottsföreningar påtalat behov av 
nya eller renoverade hallar och anläggningar för den idrottsverksamhet de 
bedriver. Om nya idrottshallar ska byggas i samband med Skolhusplanen bör 
detta göras i samråd med föreningsidrotten för ett effektivt användande av 
kommunens resurser.  
Barn och ungdomars fysiska aktivitet förväntas fortsätta minska sett över tid 
och därmed kommer behovet av och kravet på insatser från samhället för 
förbättrad folkhälsa öka. Samhällets insatser för barn och ungas skola, fritid, 
kultur- och idrottsutövande bör planeras ur ett sammanhängande perspektiv. 
Kultur- och fritidsnämnden har gjort följande ställningstagande i det Kultur- 
och fritidspolitiska programmet KN2015/32: Kultur och idrott ska vara 
tillgänglig för alla oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar. Barn och 
ungas möjlighet att idrotta ska vara prioriterad framför vuxnas. Lek, 
spontanidrott, utomhusaktiviteter och möjlighet till rörelse under trygga 
förhållanden lyfts fram i samhällsplaneringen. Alla skolbarn ges samma rätt 
och möjligheter att uppleva och skapa kultur. Ungdomars initiativkraft och 
ambitioner ska tas till vara och uppmuntras genom ett coachande arbetssätt 
på alla mötesplatser med ungdomsverksamhet. Utveckla mötesplatser för 
föreningsliv, kulturupplevelser och samvaro över generationsgränser i 
kommundelarna tillsammans med civilsamhället. 
Vidare bör även propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” beaktas i det 
fortsatta arbetet med Skolhusplanen.1 Propositionen presenterades i februari 
2018 av dåvarande kultur-, miljö- och bostadsministrarna och utgör en 
samlad nationell arkitekturpolicy. Propositionen anger att arkitektur, form, 
design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget 
eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag 
utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt 
politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa perspektiv 
samspelar och berikar varandra. 
 
 

                                                      
1 Prop. 2017/18:110. 
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Beslutsunderlag 
Skolhusplan 2030 KS2019/467 
Internremiss framtagande av skolhusplan – en fortsättning av utredningen 
Skola 2025 KN2020/283 
Remissyttrande Skolhusplan 2030 KN2020/283 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
__________ 
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