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Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor
07.81 291
Bilaga: Förstudie angående anpassad lokalanvändning p g a elevminskning i
grundskolan
Ärendebeskrivning
Barn‐ och utbildningsnämnden beslöt 2007‐03‐22, § 47, att uppdra till
förvaltningen att genomföra en förstudie över hela lokalstrukturen i
skolverksamheten i Luleå kommun.
Internkonsult Thomas Parvin, har genomfört förstudien, bilaga 1 till denna
paragraf.
Förstudien innehåller ett antal förslag till inriktning för vidare utredning i
några av kommunens områden.
Förhandlingar enligt § 11 MBL har hållits 2007‐09‐11.
Förvaltningens förslag till beslut
Genomförandeutredningar genomförs i syfte att:
•
Hertsöskolan tar emot fler elever från omkringliggande skolor ht 2008.
•
Lillängsskolan anpassas till förskola ht 2008.
•
Sörgårdens förskoleverksamhet flyttas till alternativa lokaler ht 2008.
•
Sörgårdens lokal överförs till lokalbanken 2008.
•
Lostigens förskoleverksamhet flyttas till alternativa lokaler ht 2008.
•
Lostigens lokal sägs upp.
•
Ur & Skurs verksamhet flyttas till Kronan ht 2008.
•
Ur & Skurs lokal överförs till lokalbanken 2008.
•
Lillöskolans verksamhet överförs till Porsöskolan ht 2008.
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Lillöskolans lokaler överförs till lokalbanken 2008.
Björkskataskolan utvecklar 6‐9‐verksamhet fr o m ht 2008.
Fortsatt utredning t o m oktober 2007 i syfte att ta fram två
alternativ för f‐5‐skola i Björkskatan.
Fortsatt utredning t o m oktober 2007 lokalanvändning i Bergnäset
och centrum.

Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
Claudia Kosicinski (m) och Migelle Wikström (m) deltar inte i beslutet utan
avvaktar barn‐ och utbildningsnämndens behandling av ärendet.
_____
Yrkanden
Vid barn och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp)
att arbetsutskottets förslag avslås.
Ingrid Elisabeth Wikström (c) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att
beräkna kostnaderna för att bygga en högstadieskola i Antnäs.
Margareta Törelid Haapaniemi (kd) och Cecilia Morin (ns) stöder Ingrid
Elisabeth Wikströms yrkande.
Migelle Wikström (m) meddelar att moderata samlingspartiet avstår från att
delta i dagens beslut och lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
Peter Hedlund (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden prövar Ingrid Elisabeth Wikströms (c) yrkande och finner att det
avslagits.
Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag och finner att det bifallits.
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till skolchefen att
verkställa genomförandeutredningar i syfte att:
•
Hertsöskolan tar emot fler elever från omkringliggande skolor ht 2008.
•
Lillängsskolan anpassas till förskola ht 2008.
•
Sörgårdens förskoleverksamhet flyttas till alternativa lokaler ht 2008.
•
Sörgårdens lokal överförs till lokalbanken 2008.
•
Lostigens förskoleverksamhet flyttas till alternativa lokaler ht 2008.
•
Lostigens lokal sägs upp.
•
Ur & Skurs verksamhet flyttas till Kronan ht 2008.
•
Ur & Skurs lokal överförs till lokalbanken 2008.
•
Lillöskolans verksamhet överförs till Porsöskolan ht 2008.
•
Lillöskolans lokaler överförs till lokalbanken 2008.
•
Björkskataskolan utvecklar 6‐9‐verksamhet fr.o.m. ht. 2008.
•
Fortsätta förstudien t o m oktober 2007 i syfte att ta fram två alternativ
för f‐5‐skola i Björkskatan.
•
Fortsätta förstudien t.o.m. oktober 2007 om lokalanvändning i
Bergnäset och centrum.
Företrädare för moderata samlingspartiet deltar ej i beslutet utan inkommer
med särskilt yttrande, bilaga 2 till denna paragraf.
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Reservationer
Företrädare för fp, kd och ns reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandena och inkommer med särskilda yttranden, bilaga 3 och 4 till denna
paragraf.

Beslutsexpediering
Skolchef, chef ekonomienheten, Thomas Parvin, för‐ och grundskolechefer,
särskolechef, Ann Kalla, Mats Smeds
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