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Kommunstyrelsen, fritidsnämnden, adm chef, omr chef BE/NO, Ann Kalla

Motion om att utreda högstadieskola i Antnäs ur ett
helhetsperspektiv
04.133 008
Thomas Olofsson och Jens Sundström (fp) föreslår i motion att
förutsättningarna för en högstadieskola i Antnäs utreds förutsättningslöst.
Barn‐ och utbildningsnämnden har i ett tidigare skede lämnat följande
yttrande över motionen:
”Barn‐ och utbildningsnämnden ser i dag, ur ekonomiska utgångspunkter,
inte någon möjlighet att starta en ny högstadieskola i Antnäs. Om
kommunfullmäktige av andra skäl, t ex landsbygdspolitiska, vill skapa ett
nytt högstadium i Antnäs så har nämnden inget att erinra mot detta så länge
eventuella tillkommande kostnader för nämnden kompenseras fullt ut.”
Kommunfullmäktiges arbetsutskott beslöt 2004‐11‐29 att återremittera
ärendet.
Förvaltningens förslag till yttrande
Frågan om att skapa en högstadieskola i Antnäs aktualiserade i anslutning till
den så kallade fördjupade lokalutredning, som startade med anledning av
byggandet av gymnasiebyn. Kommunstyrelsens direktiv till utredningen var
bland annat att på ett ”optimalt sätt” nyttja Bergnässkolan för skolverksamhet
efter det att gymnasieskolan flyttat därifrån.
Utredningen genomfördes under perioden 2003‐2004. Åsikterna om hur
lösningarna kunde se ut var många och lokala föräldra‐ och byagrupper var
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starkt drivande av egna lösningar. Mycket tid och energi gick åt till att utreda
flera olika lösningar för verksamhet och lokaldisposition.
Under utredningens gång blev frågan om nytt högstadium behandlad i barn‐
och utbildningsnämnden, aktualiserad av framför allt folkpartiet. Folkpartiets
argumentation byggde på att vidareutveckla resonemangen som
kommunstyrelsen gett i den fördjupade lokalutredningen och motionen
förutsatte bland annat att Hedskolan skulle avvecklas vilket också var ett av
flera spår i utredningen. Ett särskilt utredningsuppdrag gavs av nämnden att
också utreda lämplig placering och storlek för ett högstadium i Antnäs.
En första delrapport redovisades i barn‐ och utbildningsnämnden i mars 2004.
Rapporten visade att c:a 2 100 kvadratmeter nya ytor skulle behöva byggas
vid Antnässkolan. Nämnden beslöt vid detta möte att inte fullfölja
utredningen. Huvudargumentet var att det av ekonomiska skäl inte var
aktuellt att tillskapa nya ytor när skolverksamheten redan förfogade över
tillräckliga ytor i Bergnäsområdet. På sikt riskeras att därigenom skapa
”överytor” på grund av de minskande barnkullarna i grundskolan.
Utredningen avslutades därmed och har därefter inte tagits upp igen. Någon
fullständig utredning som visar på kostnadsjämförelser mellan olika
lokaliseringsalternativ finns därför inte framtagen.
Efter detta beslut har också kommunledningen valt att av kostnadsskäl inte gå
fram med några förslag till lokalomdispositioner i Bergnäsområdet. I
dagsläget finns därför inga skäl som talar för att nämnden bör ändra
ståndpunkt och åter aktualisera frågan om att skapa ett högstadium i Antnäs.
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås därför vidhålla sitt tidigare yttrande.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp) att
arbetsutskottet föreslår nämnden tillstyrka motionen.
Ordföranden och Brita Ström (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Örjan Lindström (m) och Eva Haglund (mp) meddelar att de lämnar förslag
vid nämndens sammanträde.
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Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) yrkande och finner att det
avslagits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson
(fp) att motionen tillstyrks.
Ingrid Elisabet Wikström (c) stöder yrkandet med det tillägget att man önskar
avvakta effekterna av etableringen av den fristående skolan.
Per Tjärdalen (m) stöder centerpartiets tilläggsyrkande.
Eva Haglund (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att arbetsutskottets förslag vunnit
bifall.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
__________
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