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§ 143
Översyn av skolstruktur i Piteå kommun
Diarienr 12BUN422
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och beslutar enligt förslag:
 att utredning om konsekvenserna av en flytt av åk 7-9 Solanderskolan till
Christinaskolan redovisas i maj 2016.
 att utredningen om nya upptagningsområden för barn från Alterdalen redovisas vid
barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december 2014.
Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2014-02-26 om strukturen för förskola och åk f-9
fram till år 2020. Därtill beslutade man om en logistik för förändringarna samt att begära
investeringsmedel kopplat till detta. I beslutet låg också att årligen, i samband med VEP, se
över och vid behov revidera beslut i anslutning till strukturplanen.
Utredning om föreslagen flytt av åk 7-9, Solanderskolan
En del i förslaget till ny strukturplan innebär att åk 7-9 från Solanderskolan flyttas till
Christinaskolan hösten 2018. Orsaken till att flytten är föreslagen att ske först 2018, är att
Christinaskolan då kan erbjuda ersättningslokaler i samband med den planerade
renoveringen av Norrmalmskolan (som beräknas vara klar våren 2018).
I samband med beslutet om ny strukturplan gavs Utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra
en djupare utredning av konsekvenserna av den föreslagna flytten av Solanderskolans åk 7-9.
Utredningen skulle vara slutförd senast november innevarande år. Med hänsyn till att en
eventuell flytt av Solanderskolans åk 7-9 ligger långt fram i tiden, och att förutsättningar
därför kan förändras, bör tidpunkten för begärd utredning flyttas fram. En mer lämplig
tidpunkt är maj 2016.
Utredning och samråd om nya upptagningsområden för Alterdalens elever
I BUNs beslut om ny strukturplan fanns också ett uppdrag till Utbildningsförvaltningen att
utreda och samråda med berörda föräldrar i Alterdalen om nytt/nya upptagningsområden för
berörda barn i samband med avvecklingen av Alterdalens skola hösten 2015. Även detta
uppdrag skulle redovisas i november. Uppdraget hinner dock inte slutföras inom angiven tid
varför redovisningen till BUN måste flyttas fram en månad, till december 2014.
Utredare, Lars Nilsson informerar om pågående investeringar.
Beslutsunderlag
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