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Skolchef, adm chef, chef ek enheten, områdeschef BE/NO

Översyn av skollokaler i området Mjölkudden/Notviken
06.109 291
Då antalet elever i grundskolan minskar under ett antal år finns anledning att
se över kommunens skollokaler. En arbetsgrupp har utrett lokalsituationen i
området Mjölkudden/Notviken och presenterar i bilaga 1 till denna paragraf
en översyn av skollokalerna i området.
Utredarna föreslår att Munkebergsskolan läggs ned från och med
höstterminen 2007 och att området får följande skolorganisation:
•
•

Borgmästarskolan inriktas mot verksamhet för F – 2 med ca 160 barn
Tunaskolans verksamhet riktas till år 3‐9 med ca 473 barn.

Förvaltningens förslag till beslut
Munkebergsskolan läggs ned fr o m höstterminen 2007 och områdets
grundskoleverksamhet organiseras i enlighet med förslaget i bilagan.
Förvaltningen får i uppdrag att begära att hyreskontraktet för
Munkebergsskolan sägs upp från och med 30 juni 2007.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006‐10‐10.
Vid arbetsutskottets sammanträde föredrar områdeschef Eva Wennberg
ärendet och har följande tillrättalägganden av uppgifter i utredningen:
•

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Den uppgivna ytan i Munkebergskolan är hämtad från det
hyreskontrakt som är tecknat med Tekniska kontoret. Ytan som
omfattar elevernas lärmiljö uppgår till 1151 kvm.

Utdragsbestyrkande
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I paviljongen inryms en förskoleavdelning, dock ej nattomsorgen, och
grundskoleverksamhet.

Annika Sundström (v) yrkar att utredningen kompletteras på följande
punkter:
•
•
•

Uppgifter om ob‐omsorgen i skolans paviljong tas bort ur utredningen
och den verksamhet som bedrivs där redovisas.
Uppgifter om skolans area kompletteras med information om lärmiljöns
storlek.
Uppgifter om hur skolbarnsomsorgen i Borgmästarskolan skall lösas
tillförs utredningen.

Eva Nilsson (fp) har följande yrkande:
•
•
•

Området skall ha två F‐3‐skolor.
Alternativa förslag till besparingar tas fram.
Fördjupad konsekvensanalys av flyttningen och den stress detta
medför för barnen tas fram.

Leif Wikström (s) har följande yrkande:
•

•

Den ekonomiska kalkylen i utredningen omarbetas så att de blir tydligt
vilka kostnadsminskningar som föranleds av nedläggning av skolan
och vilka som beror på att antalet barn i området minskar.
Utredningen kompletteras med prognoser för elevutvecklingen i
området.

Ordföranden prövar förvaltningens förslag mot Eva Nilssons (fp) yrkande och
finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.
Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) och Leif Wikströms (s)
tilläggsyrkanden och finner att de bifallits.
Annika Sundström (fp) meddelar att hon inte deltar i arbetsutskottets beslut.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag med det tillägget att utredningen kompletteras med de
punkter som framgår av Annika Sundströms (v) och Leif Wikströms (s)
yrkanden. Kompletteringarna skall vara gjorda till nämndens sammanträde.
Eva Nilsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde föreslår skolchefen att
ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlaget på följande sätt:
•
•
•
•
•

Vissa delar av utredningen kvalitetssäkras.
Alternativa lösningar presenteras där områdets samtliga skolenheter
berörs, antingen genom nedläggning av hela enheter eller delar av dem.
En inventering görs av lokaler som kommunen hyr externt. Förslag på
hur en avveckling av dessa kan ske utarbetas.
En utredning om Radiomastens förskola kan flytta sin verksamhet till
Munkeberg genomförs.
Ärendet behandlas vid nämndens sammanträde i december.

Erika Josbrandt (kd) yrkar att samtliga besparingsutredningar gällande antalet
skolor i Luleå kommun återremitteras, i detta fall gällande
Mjölkudden/Notviken. Vi yrkar också att nya rutiner för underlag utarbetas
och presenteras för nämnden. Att ta beslut med omfattande konsekvenser
kräver ett omfattande underlag och det anser vi inte är tillräckligt i nuvarande
situation. Vi yrkar att utredningarna fortsättningsvis ska innehålla en
helhetssyn där det totala samhällsperspektivet tas hänsyn till.
Yrkandet stöds av Örjan Lindström (m), Anna‐Karin Johansson (m), Ingrid
Wikström (c), Camilla Hansen (c), Eva Nilsson (fp) och Thomas Olofsson (fp).
Annika Sundström (v) yrkar att beslutet skjuts upp till januari 2007.
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Yrkandet stöds av Erika Josbrandt (kd), Camilla Hansen (c), Thomas Olofsson
(fp) och Örjan Lindström (m).
Peter Hedlund (s) stöder skolchefens förslag att ärendet skall behandlas i
december 2006.
Eva Nilsson (fp) yrkar att det även fortsättningsvis skall finnas skolor med
verksamhet från förskoleklass till årskurs tre i området.
Ordföranden prövar skolchefens förslag mot Erika Josbrandts (kd) yrkande
och finner att skolchefens förslag vunnit bifall.
Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) mfl yrkande om att beslutet ska
behandlas i januari mot skolchefens förslag om beslut i december och finner
att Annika Sundströms (v) yrkande vunnit bifall.
Ordföranden prövar Eva Nilssons (fp) yrkande och finner att det avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar återremittera ärendet för
komplettering av beslutsunderlaget med de punkter som framgår av
skolchefens förslag med undantag av den sista. Ärendet behandlas vid
nämndens sammanträde i januari 2007.
Företrädare för m, fp, c, och kd reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
______
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