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Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor
07.81 291
Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie
2 Särskilt yttrande från moderaterna
3 Särskilt yttrande från kristdemokraterna
4 Reservation från folkpartiet
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.
Barn‐ och utbildningsnämnden behandlade 2007‐09‐27 den förstudie som
tagits fram. Nämnden beslöt bl a att fortsätta förstudien av Björkskatans
område i syfte att ta fram två alternativ för f‐5‐skola liksom att ytterligare
belysa lokalsituationen i Bergnäset‐centrumområdet, att behandlas i
nämndens sammanträde i oktober. Resultatet av den fortsatta studien
presenteras vid arbetsutskottets sammanträde.
Vid arbetsutskottets sammanträde föredrar Thomas Parvin kompletterande
uppgifter till förstudien, bilaga 1 till denna paragraf.
Genomförandeutredningar föreslås enligt följande:
Förvaltningens förslag till beslut
Skolchefen ges i uppdrag att arbeta vidare med ett förslag att på sikt:
•

integrera åk 7‐9 i centrum i gymnasiebyn
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flytta Sörbyeleverna yill gymnasiebyn
avveckla Hedskolans lokaler när sörbyelever flyttat
avveckla lokalerna för 1‐avdelningsförskolorna Granen, Tallen och
Bullret.

Genomförandeutredningar genomförs i syfte att:
•
•
•
•
•
•

Östra skolan åk 7‐9 flyttar till Bergviksskolan ht 2008
Välkomsten flyttar in i Östra skolan successivt med start 2008
Bockens lokal överförs till lokalbanken 2009
Bergviksskolan är F‐9 skola under omställningsperiod
Bergviksskolan F‐hus överförs till lokalbanken ht 2008
Förslag tas fram för Strandens förskolas integrering i Porsöskolan

För Björkskatans område föreslås att:
Alternativ 1
Boskataskolans lokaler lämnas om alternativet att avveckla en
grundskoleenhet anses aktuellt
Alternativ 2
Brisens lokaler lämnas om alternativet att integrera förskola med
grundskoleverksamhet anses aktuell.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2007‐10‐09.
Yrkanden
Johan Sparrman (s) yrkar att barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att
ställningstagandet skjuts upp till november alternativ december 2007 så att
utredningen kan kompletteras med ytterligare material som visar om det är
möjligt att flytta Bergviksskolans åk 7‐9 till Östra skolan, behov av
investeringar, placering av Välkomsten etc. Effekterna på den pedagogiska
verksamheten för de alternativ som presenteras i förstudien behöver
redovisas. Därutöver krävs ytterligare dialog med berörda innan beslut tas.
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Claudia Kosicinski (m) meddelar att hon avstår från att delta i beslutet.
Thomas Olofsson (fp) meddelar att han avser lämna en blank reservation till
beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden prövar Johan Sparrmans (s) yrkande och finner att det vunnit
bifall.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt Johan
Sparrmans (s) förslag.
Reservation
Thomas Olofsson (fp) lämnar en blank reservation mot beslutet.
_____
Yrkanden
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Johan Sparrman (s)
bifall till arbetsutskottets förslag.
Yrkandet stöds av Roger Jönsson (s)
Annika Sundström (v) har följande yrkande: Under några år har
Boskataskolan bedrivit verksamhet i Vindens/Vintergatans förskola, därför
yrkar Vänsterpartiet att Vindens/Vintergatans förskola tas med i utredningen i
syfte att integreras i Boskataskolan, samt att vidare i utredningen beakta
möjligheten för andra förvaltningar att nyttja lediga lokaler inom skolan,
exempelvis korttidstillsynen (LSS), samlingslokaler för hemtjänsten,
gruppboenden som socialförvaltningen anordnar mm.
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Claudia Kosicinski (m) meddelar att de moderata ledamöterna avstår från att
delta i beslutet. I stället lämnas ett särskilt yttrande, bilaga 2 till denna
paragraf.
Ingrid Elisabeth Wikström (c) yrkar att en högstadieskola byggs i Antnäs, att
man inte flyttar in åk 7‐9 i gymnasiebyn samt att Bullrets förskola förblir
enavdelningsförskola.
Margareta Törelid Haapaniemi (kd) yrkar att en skola för årskurserna 7‐9
byggs i Antnäs och att man inte flyttar in årskurserna 7‐9 i gymnasiebyn, se
särskilt yttrande, bilaga 3 till denna paragraf.
Johan Sparrman (s) stöder Annika Sundströms (v) yrkande till den del som
avser att utreda möjligheterna till integration av Vindens/Vintergatans
förskola i Boskataskolan.
Eva Haglund (mp) yrkar att barn‐ och utbildningsnämnden/ förvaltningen
under en turbulent tid med avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor
ger rektorerna i uppgift att intensifiera och prioritera det interna
kvalitetsarbetet med målet att tillhandahålla en likvärdig skola, där alla elever
ska nå målen under sin tid i grundskolan.
Propositionsordning
Ordföranden prövar förslag/yrkanden enligt följande:
•
Arbetsutskottets förslag bifalles.
•
Utredning av möjligheterna att integrera Vindens/Vintergatans förskola
i Boskataskolan bifalles.
Att beakta möjligheterna att andra förvaltningar nyttja lediga lokaler
inom skolan, exempelvis korttidstillsynen (LSS), samlingslokaler för
hemtjänsten, gruppboenden som socialförvaltningen anordnar mm
avslås.
•
Att bygga skola för årskurserna 7‐9 i Antnäs avslås.
•
Att inte flytta in elever i årskurserna 7‐9 i gymnasiebyn avslås
•
Att behålla förskolan Bullret som fristående enavdelningsförskola
avslås.
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Tilläggsyrkande om att ge uppgift till rektorerna om att intensifiera
kvalitetsarbetet avslås.

Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att ställningstagandet skjuts upp
till november alternativ december 2007 så att utredningen kan kompletteras
med ytterligare material som visar om det är möjligt att flytta
Bergviksskolans åk 7‐9 till Östra skolan, behov av investeringar, placering av
Välkomsten etc. Effekterna på den pedagogiska verksamheten för de
alternativ som presenteras i förstudien behöver redovisas. Därutöver krävs
ytterligare dialog med berörda innan beslut tas. Utredningen skall även
innefatta möjligheterna att integrera Vindens/Vintergatans förskola i
Boskataskolan.
Reservationer
Thomas Olofsson (fp) lämnar skriftlig reservation, bilaga 4 till denna paragraf.
Företrädare för c, kd, mp och v reserverar sig mot beslutet till förmån för de
egna yrkandena.
Företrädare för m deltar ej i beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Thomas Parvin, för‐ och grundskolechefer, Ann Kalla, Ingrid Lind
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