
 

 

Vänsterpartiet Luleå  
Kommunfullmäktigegruppen 
 

   

 
 Vänsterpartiets yrkande gällande Framtidens skola, Kommunfullmäktige 4 april 2016. 
 
För Vänsterpartiets räkning yrkar vi i enligt följande: 
 I första hand yrkar vi återremiss  enligt vårt yrkande i Kommunstyrelsen 
Det vill säga att vi yrkar återremiss på ovanrubricerade punkt på dagordningen för att: 
 1. Kvalitetssäkra det ekonomiska underlaget inför beslutet. 
 
2. Genomföra en risk- och konsekvensanalys för stängningen av Svartöstadsskolan, 
Kyrkbyskolan samt Kläppenskolan. 
 
Vi anser inte att skolorna i Klöverträsk och Vitå berörs av återremissen. 
 ... 
Om återremissen faller och ärendet ska avgöras vid sammanträdet måndagen den 4 april 2016. Vill vi i andra hand yrka bifall till de förslag Vänsterpartiet lagt i tidigare beslutsinstanser 
 
Det vill säga att vi yrkar bifall till punkt 1-6, 13-15, Kommunstyrelsens förslag 
Vidare vill vi lägga yrkanden enligt följande: 
 
Gällande Gammelstad, punkt 7 Yrkar vi på att en ny F-6 skola byggs i anslutning till Stadsöskolan, för elever från Marie-
bergsskolan och Öhemsskolan samt att Kyrkbyskolans verksamhet förblir i nuvarande form.  
  I händelse att detta inte bifalls yrkar vi avslag på punkt nr 7. 
 
Gällande Sunderbyn, punkt 9 Yrkar vi på att inga förändringar skall göras i Sunderbyn utifrån det nuvarande underlaget och 
att Barn- och utbildningsförvaltningen ska utreda förslaget att bygga om Kläppenskolan och 
Hemängsskolan till kombiskolor med plats för förskola och F-6-skolor.  
  I händelse att detta inte bifalls yrkar vi avslag på punkt nr 9. 
 
 
 
 

Yrkandet fortsätter på nästa sida →  



 
 
 
 
Gällande Örnäset-Svartöstan,  punkt 10-11 Yrkar vi  avslag till förslaget att Svartöstadsskolans elever skall gå till Örnäset från och med 
hösten 2016. Vi yrkar därtill att en översyn över Örnäsets upptagningsområde bör göras, när 
Tallkronanskolan är färdigbyggd 
 
Vidare yrkar på att förskolorna ska utredas, tillsammans med skolorna på Örnäset och beslut 
tas senare.  
  I händelse att detta inte bifalls yrkar vi avslag på punkterna nr 10-11. 
 
 
Gällande Centrum punkt 12 Yrkar vi på att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att planera en högstadieskola, 
dimensionerad efter det behov som finns i centrums upptagningsområde.  
  I händelse att detta inte bifalls yrkar vi avslag på punkt nr 12. 
 ...  Vi vill även lägga följande tilläggsyrkanden som förslag till Kommunfullmäktige 
 
Tilläggsyrkande nr 1  Vi yrkar på att BUF snarast utreder, hur kommunen kan möta lärarbristen genom att bli       
en bättre arbetsgivare. Detta skall ske i nära samråd med verksamheterna och berörda 
fackförbund och syfta till att utarbeta åtgärder som förbättrar pedagogers arbetsvillkor        
och arbetsmiljö, samt främjar inflyttning av pedagoger till Luleå kommun. 
 
Tilläggsyrkande nr 2 Vi yrkar på att särskilda stöd till Luleås mindre skolor upprättas, för att dessa ska kunna 
bemöta de svårigheter som följer med beslutet att behålla mindre skolor. Vilken form       
detta stöd ska ta bör utredas av förvaltningen i samråd med berörda enheter. 
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