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Dnr 07.81 291

Genomförandeutredningen för avveckling av skollokaler
Bilaga: Reservation från folkpartiet
Särskilt yttrande från kristdemokraterna

Ärendebeskrivning
Barn‐ och utbildningsnämnden beslöt 2007‐03‐22, § 47, att uppdra till
skolchefen att genomföra en förstudie över lokalstrukturen i den totala för‐
och grundskolverksamheten i Luleå kommun. Nämnden har därefter
behandlat ärendet 2007‐09‐27 och 2007‐10‐25, då förstudien behandlats och
beslut om genomförandeutredning tagits, förutom för lokalplaneringen för
centrum.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2007‐12‐03.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar internkonsult Thomas Parvin
information om det fortsatta arbetet med uppdraget att avveckla
skollokaler/lägga ned skolor samt presenterar förslag till beslut om
genomförandeutredning avseende centrum enligt följande.
Genomförandeutredning görs i syfte att klarlägga möjligheterna att:
•
•
•
•
•
•
•

Östra skolan åk 7‐9 flyttar till Bergviksskolan ht 2008.
Välkomsten flyttar till Östra skolan successivt med start 2008.
Bockens lokal överförs till lokalbanken 2009.
Bergviksskolan är F‐9 skola under en omställningsperiod.
Bergviksskolan F‐hus överförs till lokalbanken ht 2008.
Bergviksskolan åk 7‐9 flyttar till Östra skolan ht 2008.
Välkomsten flyttar till annan lämplig lokal.
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Därutöver lämnas förslag att utreda möjligheten att integrera
Vinden/Vintergatans förskola i Boskataskolan och Strandens förskola i
Porsöskolan.
Claudia Kosicinski (m) meddelar att hon avstår från att delta i beslutet.

Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna samt föreslår
barn‐ och utbildningsnämnden fatta beslut om genomförandeutredning enligt
förslag ovan.

Reservation
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet.
Claudia Kosicinski (m) deltar ej i beslutet.
_____

Yrkanden
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Annika Sundström
(v) att utredningsdirektiven kompletteras med ett uppdrag att se över
möjligheterna till att friställda delar av Boskataskolan reserveras för
kommande behov att förskoleplatser.
Johan Sparrman (s) yrkar avslag på Annika Sundströms (v) yrkande.
Eva Haglund (mp) stöder Annika Sundströms (v) yrkande.
Thomas Olofsson (fp) meddelar att han lämnar skriftlig reservation till
beslutet bilaga 1 till denna paragraf.
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Företrädarna för moderata samlingspartiet meddelar att de avstår från att
delta i beslutet.
Margareta Törelid Haapaniemi (fp) lämnar särskilt yttrande i ärendet,
bilaga 2 till denna paragraf.

Propositionsordning
Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) yrkande mot arbetsutskottets
förslag och finner att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.

Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till
handlingarna. Nämnden beslutar också att genomförandeutredning
genomförs för att belysa möjligheterna till att:
•
•
•
•
•
•
•

Östra skolan åk 7‐9 flyttar till Bergviksskolan ht 2008.
Välkomsten flyttar till Östra skolan successivt med start 2008.
Bockens lokal överförs till lokalbanken 2009.
Bergviksskolan är F‐9 skola under en omställningsperiod.
Bergviksskolan F‐hus överförs till lokalbanken ht 2008.
Bergviksskolan åk 7‐9 flyttar till Östra skolan ht 2008.
Välkomsten flyttar till annan lämplig lokal.

Därutöver utreds möjligheten att integrera Vinden/Vintergatans förskola i
Boskataskolan och Strandens förskola i Porsöskolan.

Reservationer
Annika Sundström (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Thomas Olofsson (fp) lämnar skriftlig reservation, bilaga 1.
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Margareta Törelid Haapaniemi (kd) lämnar särskilt yttrande, bilaga 2.
Företrädare för moderata samlingspartiet deltar ej i beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Thomas Parvin, Sture Bryggman, för‐ och grundskolechefer, Ann Kalla
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