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Barn- och utbildningsnämnden

2016-02-22

§ 18
Målbild Skolan i Luleå, Framtidens skola
Ärendenr 2015/156-60

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Uppföljning av beslutad förändring redovisas till BUN december 2016.
2. Prioritering och finansiering av Framtidens skola hanteras inom ramen
för kommunens budgetprocess.
3. Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra Framtidens
skola utifrån beslut i Kommunfullmäktige
4. Med kommunfullmäktiges beslut som grund, har Barn- och
utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för att forma den framtida
skolstrukturen.
5. Avslå förslaget att Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik
fr.o.m. hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
6. Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och
Hedskolan, klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 - 8
avd. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till
Mandaskolans förskola 2024
7. Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och
Kyrkbyskolan, klar 2021
8. Avslå förslaget att Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f - 9, 400
elever fr.o.m hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m hösten 2016.
9. Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och
Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och
byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på
Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans
förskola fr.o.m. hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter
tidigare beslut.
10. Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever)
f-9 fr.o.m hösten 2016.
11. Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6
avdelningar 2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens
förskolor, 6–8 avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på
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14.

15.

16.
17.

18.

Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till
Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.
En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.
Att en handledning för säkra skolskjutsar tas fram.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa åtgärder och
planeringar angående säkra skolvägar samt berörda elever och
personals arbetsmiljö.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa elevernas
måluppfyllelse och lärares behörigheter på skolor med
bemanningssvårigheter.
Rutiner skapas om varför så många pedagoger väljer att avsluta sin
anställning av andra skäl än pension.
Särskilt följa utvecklingen av antal insatser för elever med behov av
särskilt stöd vid de skolor som går samman samt hur insatserna faller
ut/uppfyller målen.
Prioritera utveckling/upprustning/utformning av hälsofrämjande,
såväl inne som ute, vid de skolor som går samman och de som byggs
nya.

Reservation
Thomas Söderström (L), Anna Newell (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sebastian Harby (MP) reserverar sig mot besluten i punkterna 7, 9 och 10 till
förmån för eget lagt förslag.
Monica Carlsson (V) reserverar sig mot besluten i punkterna 7, 9, 10, 11 och 12
till förmån för eget lagt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns förverkligande av Vision 2050 ställer krav på den
kommunala skolans struktur och verksamhet. En översyn av grundskolans
struktur och verksamhet har genomförts relaterat till den demografiska
utvecklingen, fortsatt hög kvalitet och möjlighet att tillgodose skollagens
behörighetskrav. Under våren 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen
arbetat fram en målbild för Framtidens skola. Målbilden beslutades i Barnoch utbildningsnämnden (BUN) 2015-04-24 och Kommunfullmäktige (KF)
2015-06-15.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta
1.
Uppföljning av beslutad förändring redovisas till BUN december
2016.
2.
Prioritering och finansiering av Framtidens skola hanteras inom
ramen för kommunens budgetprocess.
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Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra
Framtidens skola utifrån beslut i Kommunfullmäktige
Med kommunfullmäktiges beslut som grund, har Barn- och
utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för att forma den
framtida skolstrukturen.
Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik fr.o.m. hösten 2016.
Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i
Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och
Hedskolan, klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 - 8
avd. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till
Mandaskolans förskola 2024
Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och
Kyrkbyskolan, klar 2021
Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f - 9, 400 elever fr.o.m
hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m hösten 2016.
Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och
Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och
byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på
Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans
förskola fr.o.m. hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter
tidigare beslut.
Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever)
f-9 fr.o.m hösten 2016.
Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6
avdelningar 2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens
förskolor, 6–8 avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på
Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till
Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.
En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.

Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta
1.
Uppföljning av beslutad förändring redovisas till BUN december
2016.
2.
Prioritering och finansiering av Framtidens skola hanteras inom
ramen för kommunens budgetprocess.
3.
Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra
Framtidens skola utifrån beslut i Kommunfullmäktige
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Med kommunfullmäktiges beslut som grund, har Barn- och
utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för att forma den
framtida skolstrukturen.
Avslå förslaget att Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik
fr.o.m. hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och
Hedskolan, klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 - 8
avd. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till
Mandaskolans förskola 2024
Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och
Kyrkbyskolan, klar 2021
Avslå förslaget att Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f - 9, 400
elever fr.o.m hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m hösten 2016.
Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och
Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och
byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på
Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans
förskola fr.o.m. hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter
tidigare beslut.
Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever)
f-9 fr.o.m hösten 2016.
Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6
avdelningar 2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens
förskolor, 6–8 avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på
Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till
Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.
En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.
Att en handledning för säkra skolskjutsar tas fram.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa åtgärder och
planeringar angående säkra skolvägar samt berörda elever och
personals arbetsmiljö.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa elevernas
måluppfyllelse och lärares behörigheter på skolor med
bemanningssvårigheter.

Sammanträdet
Monica Carlsson(V) yrkar bifall till punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15 samt
Sebastians Harbys (MP) tredje förslag till tilläggsyrkande.
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Nihad Zara (M), Peter Hedlund (S), Daniel Smirat (S), Agim Sulaj (S) och
Annelie Ahlbäck (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
Sebastian Harby (MP) yrkar bifall till punkterna 1-6, 8, 11-15.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar bifall till punkterna 5
och 8
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkterna 1-4,
6, 13-15.
Monica Carlsson (V) yrkar på att en ny F-6 skola byggs i anslutning till
Stadsöskolan, för elever från Mariebergsskolan och Öhemsskolan, men att
Kyrkbyskolans verksamhet förblir i nuvarande form. I andra hand: avslag till
punkt 7.
Sebastian Harby (MP) yrkar på att en ny f-6 skola byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan och Mariebergsskolan, klar 2021.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkt 7.
Monica Carlsson (V) yrkar på att inga förändringar skall göras i Sunderbyn
utifrån det nuvarande underlaget och att BUF skall utreda förslaget att bygga
om Kläppenskolan och Hemängsskolan till kombiskolor med plats för
förskola och F-6-skolor. I andra hand: avslag till punkt 9
Sebastian Harby (MP) yrkar på att barn- och utbildningsförvaltningen skall
utreda förslaget att bygga om Kläppenskolan och Hemängsskolan till
kombiskolor med plats för förskola och f-6 skolor. Kyrbyskolan blir kvar.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkt 9.
Sebastian Harby (MP), Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar
avslag till punkt 10.
Monica Carlsson (V) yrkar avslag till förslaget att Svartöstadsskolans elever
skall gå till Örnäset fr.o.m. hösten 2016. Därtill yrkar (V) att en översyn över
Örnäsets upptagningsområde bör göras när Tallkronanskolan är färdigbyggd.
Monica Carlsson (V) yrkar att förskolorna ska utredas, tillsammans med
skolorna på Örnäset och beslut tas senare.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkt 11.
Monica Carlsson (V) yrkar i första hand på att ge BUF i uppdrag att planera en
högstadieskola, dimensionerad efter det behov som finns i centrums
upptagningsområde. I andra hand: avslag till punkt 12.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkt 12.
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Thomas Söderström (L) yrkar på en tilläggsattsats:
-Tillsätt en Skolkommission med lärare, föräldrar, rektorer, experter och
förvaltningar. Kommissionen får i uppgift att bland annat se över hur
läraryrket ska bli mer attraktivt, hur kompetensförsörjningen ska klaras, hur
landsbygden kan utveckla sina skolor och hur man ska kunna erbjuda skolor
som berikar mångfald och valfrihet.
Monica Carlsson (V) yrkar på två tilläggs att satser:
-(V) yrkar därtill på att BUF snarast utreder, hur kommunen kan möta
lärarbristen genom att bli en bättre arbetsgivare. Detta skall ske i nära samråd
med verksamheterna och berörda fackförbund och syfta till att utarbeta
åtgärder som förbättrar pedagogers arbetsvillkor och arbetsmiljö, samt främjar
inflyttning av pedagoger till Luleå kommun.
-(V) yrkar på att särskilda stöd till Luleås mindre skolor upprättas, för att
dessa ska kunna bemöta de svårigheter som följer med beslutet att behålla
mindre skolor. Vilken form detta stöd ska ta bör utredas av förvaltningen i
samråd med berörda enheter.
Sebastian Harby (MP) yrkar på tre tilläggsattsatser:
-Rutiner skapas om varför så många pedagoger väljer att avsluta sin
anställning av andra skäl än pension.
-Särskilt följa utvecklingen av antal insatser för elever med behov av särskilt
stöd vid de skolor som går samman samt hur insatserna faller ut/uppfyller
målen.
-Prioritera utveckling/upprustning/utformning av hälsofrämjande, såväl inne
som ute, vid de skolor som går samman och de som byggs nya.

Beslutsgång
Ordförande ställer Nihad Zara, Peter Hedlund, Daniel Smirat, Annelie
Ahlbäcks, Sebastian Harby samt Monica Carlssons förslag till yrkande om
bifall till punkt 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15 och Thomas Söderströms samt Anna
Newells förslag till avslag till punkterna under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller Nihad Zaras m fl förslag till beslut.
Votering begärs för punkterna 1-4, 6 samt 13-15 och genomförd votering
resulterar i att 13 ledamöter röstat för bifall och 2 röstat för avslag. Ordförande
konstaterar därmed att barn- och utbildningsnämnden har bifallit förslagen.
Ordförande ställer Nihad Zaras, Peter Hedlund, Daniel Smirats förslag till
yrkande om bifall till punkterna 7,9,10 och 11 under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
Votering begärs för punkten 11 och genomförd votering resulterar i att 12
ledamöter röstat för bifall och 3 röstat för avslag. Ordförande konstaterar
därmed att barn- och utbildningsnämnden har bifallit förslagen.
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Ordförande ställer Nihad Zaras, Peter Hedlund, Monica Carlssons, Sebastian
Harby, Thomas Söderström och Anna Newells förslag om yrkande till bifall
till punkterna 5 och 8 under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer Nihad Zara, Peter Hedlund, Daniel Smirat, Annelie
Ahlbäcks och Sebastian Harbys förslag om yrkande till bifall punkt 12 under
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Nihad Zaras
m fl förslag till beslut.
Ordförande ställer Sebastian Harbys tillägg var för sig under proposition och
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslagen.
Ordförande ställer Monica Carlssons och Thomas Söderströms ändringar och
tillägg var för sig under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden avslår förslagen.

Beslutsunderlag





















Slutrapport
Delrapport Elevtransporter
Delrapport Måltidsorganisation
Delrapport Ekonomi
Bilaga delrapport ekonomi, investeringsutgifter
Delrapport IT
Delrapport Kommunikation
Delrapport Kompetensförsörjning
Bilaga kompetensförsörjning, fiktiv bemanning f-9
Delrapport Stadsplanering
Delrapport Vision 20150
Riskbedömning
Bergnäset – Sörbyarna remissvar och kommentarer
Björkskatan remissvar och kommentarer
Centrum remissvar och kommentarer
Gammelstad remissvar och kommentarer
Råneå remissvar och kommentarer
Sunderbyn remissvar och kommentarer
Örnäset remissvar och kommentarer
Övrigt remissvar och kommentarer

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Ledningsgruppen
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