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Om det här
dokumentet
Det här är en förkortad version av Skolstruktur
Notviken – Utvecklingsalternativ för skolor och
förskolor. I dokumentet presenterar Luleå kommun
två olika alternativ för en förändrad struktur för
skolor och förskolor i stadsdelen Notviken.
På lulea.se/skolstruktur hittar du mer
information om skolstrukturen. Där hittar du
också hela rapporten Skolstruktur Notviken
– Utvecklingsalternativ för skolor.

SKOLSTRUKTUR
En skolstruktur beskriver vilka skolor och förskolor och ska
finnas i ett område. När kommunen arbetar med en förändrad
skolstruktur ser vi över vilka lokaler som ska användas för skolor
och förskolor, vilka lokaler som behöver byggas om och om
kommunen behöver bygga nya skolor eller lägga ner vissa skolor.
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Bakgrund

2016

2021

Barn- och utbildningsförvaltningen
presenterar rapporten Framtidens skola,
som var resultatet av en utredning om en
ny struktur för skolor och förskolor i Luleå.
Rapporten var underlag till flera beslut om
att bygga nya skolor, bygga om vissa
skolor och lägga ner vissa skolor.

I januari 2021 beslutar kommunfullmäktige:

2019
Kommunfullmäktige beslutar om en
ny budget, en tilläggsbudget. Den
nya budgeten gör att förändringarna i
skolstrukturen kan genomföras tidigare.

• att ge barn- och utbildningsnämnden 		
i uppdrag att på nytt utreda och föreslå 		
en ny struktur för skolor och förskolor.
• att inte genomföra några fler av de 			
förändringar som föreslogs i framtidens skola.
• att de förändringar som redan genomförts 		
kvarstår. I februari 2021 beslutar barn- och 		
utbildningsnämnden att kommunen ska göra
en utredning om en ny struktur för skolor
och förskolor. Områdena Gammelstad,
Bergnäset, Centrum och Notviken ska		
utredas först. Anledningen till att de
områdena är prioriterade är att kommunen 		
där har störst behov av att se över strukturen.

2022
2020
Besluten om förändrad skolstruktur orsakar
stor debatt och i november 2020 genomförs
en folkomröstning om Luleås skolstruktur.
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Tjänstepersoner från flera av kommunens
förvaltningar har arbetat tillsammans
för att ta fram ett förslag till beslut om
skolstrukturen. I februari 2022 presenteras
utvecklingsalternativ för områdena
Gammelstad och Notviken.
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SÅ STYRS KOMMUNEN
• KOMMUNFULLM Ä K TIG E är kommunens högsta beslutande
instans. I fullmäktige sitter 61 politiker. Vart fjärdeår väljer
Luleåborna vilka som ska vara med kommunfullmäktige genom att
rösta i kommunvalet.
• BA RN - OCH UTBILDNINGS N Ä MNDE N är ansvarig, det vill
säga huvudman, för de kommunala förskolorna och skolorna i Luleå.
I barn- och utbildningsnämnden sitter det politiker.
• BA RN - OCH UTBILDNINGS FÖRVA LTNING E N ansvarar för
kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium. Förvaltningen
styrs av en förvaltningschef som ansvarar för att genomföra de politiska
beslut som barn- och utbildningsnämnden fattar. På förvaltningen
arbetar tjänstepersoner.

5

S KO L ST RUK T UR N OT V IK EN

Varför behövs
en förändrad
skolstruktur?
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Underhållsskuld
Många av Luleås skollokaler och förskolelokaler byggdes under 1950-, 1960- och 1970-talen.
Det har dock inte funnits någon plan för underhåll, så byggnaderna har inte underhållits
och renoverats så mycket som hade behövts.
Nu finns det stora behov av att renovera lokalerna, vilket innebär att kommunen kommer
att ha stora kostnader för att renovera, bygga
om och bygga nytt framöver.

Förändrade krav
i förskola och skola
Både förskolan och skolan har förändrats
över tid, vilket ställer nya krav på lokaler och
utomhusmiljö. Till exempel:
• Förskolan är sedan 2010 en egen 			
skolform som bedriver utbildning 		
och undervisning. De som är ansvariga 		
för undervisningen är legitimerade 		
förskollärare.
• Staten har infört krav på 			
lärarlegitimation. Det innebär att
lärarna undervisar i färre ämnen där 		
de har större ämneskunskaper. En skola 		
behöver ha olika lärare i olika ämnen, 		
vilket innebär att det är svårt att erbjuda 		
heltidstjänster på mindre skolor.
• Den ökande lärarbristen bidrar till 		
att skolorna har svårare att rekrytera 		
personal, särskilt där det inte går att 		
erbjuda heltidstjänster.

• Alla elever har rätt till en elevhälsa
som arbetar främjande och förebyggande
i ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet 		
ingår kurator, skolsköterska,
specialpedagog och rektor. För att elev		
hälsan ska kunna arbeta främjande
och förebyggande behöver de vara
tillgängliga för eleverna på skolan.
• Elevgruppernas sammansättning har 		
förändrats under tid vilket innebär 		
större krav på olika lärarkompetenser. 		
Det gäller exempelvis undervisning i 		
modersmål och speciella anpassningar
i lärmiljön.

Fler invånare i Luleå
Luleå har i dag 78 500 invånare och befolkningen ökar lite grand varje år. Den senaste tidens
stora investeringar i ny, grön industri i området
Luleå–Boden innebär dock att befolkningen
sannolikt kommer att öka ännu mer. Utgångspunkten för kommunens planering är att Luleå
ska ha 100 000 invånare år 2040.
Det ställer krav på investeringar, bland annat
i form av skolor och förskolor.

Olika områden
kräver olika lösningar
Hur man bäst planerar, organiserar och bygger
skolor och förskolor kan skilja sig åt beroende
på var i kommunen man befinner sig. Olika
områden har olika förutsättningar. När kommunen planerar skolstrukturen i ett område
måste vi ta hänsyn till skollokalernas skick,
hur gator och bostäder är planerade och vilka
människor som bor där.
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SKOLAN I SVERIGE
• FÖRS KOL A : Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år.
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolan är en frivillig skolform.
Vårdnadshavare väljer själva om de vill att deras barn ska gå i förskolan.
Förskolan har egna lokaler och en egen gård.
• FÖRS KOLE K L AS S OCH G RUNDS KOL A : Förskoleklassen och grundskolan
är obligatorisk för alla barn i Sverige. Barn börjar i förskoleklassen på höstterminen 		
det år de fyller 6 år. Det år de fyller 7 år börjar de i grundskolan. Grundskolan
är nioårig och består av årskurserna 1 till 9. Förskoleklassen och grundskolan är
placerade isamma skola.
• G RUNDSÄ RS KOL A : Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning kan
gå i särskola i stället för den vanliga grundskolan. I särskolan är utbildningen
anpassad efter varje elevs förutsättninar.

STOR ELLER LITEN SKOLA?
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kategoriserat
skolenheter i fyra grupper utifrån hur många elever som
går på skolan:
• DE MIN STA S KOLORN A : 0–99 elever.
• DE S M Å S KOLORN A : 100–199 elever.
• DE MELL ANSTORA SKOLORNA:
200–399 elever.
• DE STORA SKOLORNA:
400 elever eller fler.
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Enligt den här definitionen har
Luleå många små och medelstora
skolor. Bara Stadsöskolan,
Tunaskolan, Sunderbyskolan
och Örnässkolan räknas som
stora skolor enligt definitionen.
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Syfte och mål
med den nya
skolstrukturen
Syftet med en förändrad skolstruktur är att skapa
förutsättningar för en likvärdig utbildning och en
god arbetsmiljö för barn, elever och personal.
Skolstrukturen ska även bidra till ett robust samhälle
samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Mål med den nya skolstrukturen
• Verksamhetslokaler som är långsiktigt 		
ändamålsenliga. Lokalerna ska skapa 		
förutsättningar för förskolan och skolan 		
att klara sitt utbildningsuppdrag och 		
tillgodose elevers rätt till likvärdig 		
skola. Lokalerna ska vara anpassade 		
efter de förändrade och utökade krav på 		
som ställs på skolan.
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• En struktur för verksamhetslokaler som 		
ger förutsättningar för samordning och 		
flexibilitet i verksamheten över tid.
• En skolstruktur som bidrar till service i 		
stadsdelen, som exempelvis bibliotek,
fritidsgård, sporthallar och idrottsplatser
eller underlag förkommersiell service,
som till exempel butiker.
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Skolstrukturen ska även bidra till ett robust samhälle
samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
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Generella
utgångspunkter
för skolstrukturen
Kommunen har tagit fram generella utgångspunkter
för skolstrukturen. De generella utgångspunkterna
kan ses som riktlinjer för hur skolor och förskolor
ska utformas. Utgånspunkterna har tagits fram
utifrån de lagar, regler och nationella mål som styr
hur skolor och förskolors lokaler ska utformas.
Exempel på lagar och regler är plan- och bygglagen,
arbetsmiljölagen, skollagen, FN:s barnkonvention
och diskrimineringslagen. Dessutom har riktlinjerna
utformats utifrån Luleå kommuns vision för
framtidens samhälle, Vision Luleå 2040.
Du kan läsa mer om de generella utgångspunkterna
i den längre rapporten på lulea.se/skolstruktur.
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Likvärdig utbildning

Inomhusmiljön

• Alla elever ska få lika bra utbildning.
Det betyder bland annat att alla skolor 		
ska ha legitimerade lärare i alla ämnen 		
och att det ska finnas en skolsköterska.

• Lokalerna ska vara tillräckligt stora.
Inomhus ska det finnas minst
10 kvadratmeter pedagogisk yta per
elev i skolan eller barn i förskolan.
Pedagogisk yta är den yta som används
för pedagogisk verksamhet inomhus. 		
Man räknar med lokalernas area
(bruksarea) minus vissa utrymmen.

• Det är bra om elever med olika förut		
sättningar och bakgrund går på samma 		
skola. Det ökar integration och jämlikhet 		
och gör så att eleverna har större chans 		
att lära sig mer och få bättre resultat.

Skolvägen
• Eleverna ska i första hand kunna gå 		
eller cykla till skolan.
• Om skolan ligger för långt bort för att 		
eleverna ska kunna gå eller cykla dit,
är det bra om de kan åka med den 		
befintliga kollektivtrafiken som finns. 		
Kollektivtrafik kan till exempel
vara buss.

Utomhusmiljön
• Skolgården eller förskolegården ska 		
vara tillräckligt stor. På förskolor och 		
grundskolor upp till årskurs 6 ska
friytan utomhus vara minst 30 kvadrat		
meter per barn eller minst 3 000
kvadratmeter totalt och ligga i direkt 		
anslutning till skolbyggnaden. Friyta är 		
den yta för lek och utevistelse som
barnen har tillgång till utomhus.
Förrådsbyggnader, bil- och
cykelparkering samt ytor för lastning 		
och lossning ingår inte i friytan.

• Lokalerna ska bidra till att skolan och
förskolan kan nå upp till de krav som finns
i bland annat skollagen och läroplanen.
• När kommunen bygger eller renoverar 		
skolor och förskolor ska vi bidra till att
nå Sveriges mål för arkitektur och
Sveriges klimatmål.

Flexibla lokaler
• Lokaler för förskola och skola ska
kunna göras om till andra slags lokaler 		
utan att det kostar för mycket pengar.
En skola ska till exempel kunna byggas 		
om till förskola om det behövs.
• På kvällar, helger och andra tider som 		
skolan inte används av eleverna ska
andra kunna använda delar av skolans 		
lokaler, till exempel sporthallen.

• Skolor och förskolor ska helst ha
naturmiljöer i närheten, så att man
kan använda naturen och skogen för
undervisning, lek och utevistelse.
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Dialog
SÅ GENOMFÖRDE VI DIALOGERNA
Barn- och utbildningsnämnden har pratat med
vårdnadshavare, personal och elever i Gammelstad och
Notviken. På grund av pandemin genomfördes de flesta
av samtalen digitalt. Endast samtalen med elevråden
i årskurs 7–9 genomfördes vid ett fysiskt möte.
Utöver barn- och utbildningsnämndens samtal har vi även
genomfört workshops med personal i förskolan och skolan.
Dialogerna ägde rum i juni–september 2021, utom
samtalen med eleverna i Tunaskolans årskurs 3 och 5
som ägde rum i januari 2022.
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SAMMANFAT TNING AV DIALOGERNA
Samtal med
vårdnadshavare
Syftet med samtalen var att ge vårdnadshavare en möjlighet att beskriva dels vad som är
viktigt när det gäller skolan och förskolan, dels
att beskriva vad som kan bidra till oro kring en
förändrad skolstruktur. Totalt deltog cirka 350
vårdnadshavare och/eller medborgare. Inbjudan gick ut via skolans lärplattform och som
sponsrat inlägg på sociala medier.
Många frågor handlade om vad som kommer
att hända med de olika förskolorna och skolorna i området. Kommer Kristallens förskola
att finnas kvar och kommer Borgmästarskolan
stänga? Deltagarna framförde också en oro
kring en form av högstadieby i Luleå centrum
och menar att den nuvarande strukturen är bra.
I dialogen framkom farhågor om storskola.
Vårdnadshavarna var bland annat oroliga att
en storskola i området innebär längre resväg
och risk att fler barn skjutsas med bil, negativ
påverkan på skolresultat och att barnen inte ska
bli sedda på samma sätt som i en mindre skola.
Vissa av deltagarna menar dock att avståndet
till skolan inte är något problem och att trygghet
för barnen är det viktigaste för en bra skola
och förskola.
Deltagarna var också oroliga att beslut om en
ny struktur för skolor och förskolor stressas
fram. De lyfte flytten från Munkebergsskolan
till Tunaskolan som exempel. Deltagarna ville
också se en långsiktig plan för underhåll och
renovering av lokaler för att undvika oförutsedda förändringar i skolstrukturen.

Samtal med personal
Syftet med samtalen var att beskriva vad som
är viktiga faktorer i skolan och förskolan samt
vad som oroar kring arbetet med en förändrad
skolstruktur.
Deltagarna uttryckte att det är viktigt att förskolan och skolan är attraktiv och visar vad vi i Luleå kommun står för. Det handlar bland annat
om att ha väl underhållna lokaler. Personalen
uttryckte även att det är viktigt att se till att
det finns en bra utemiljö och en inomhusmiljö
som gör det möjligt att dela upp barngrupper.
Arbetsmiljön för elever och personal omfattar
både inomhus- och utomhusmiljön.
Deltagarna lyfte vikten av praktiska lokaler som
möjliggör modern utbildning och där man kan
använda digital teknik Det är även viktigt med en
organisation som fungerar och att elevhälsoteamet
som exempelvis skolsköterska finns på skolan
Enligt deltagarna finns en brist på utbildade
lärare som gör det svårt att hitta personal både
på kort och lång sikt. Deltagarna var bekymrade
över att ett beslut om en förändrad skolstruktur
kommer att dra ut på tiden och att skolan och
förskolan under tiden befinner sig i ett tidsvakuum där ingenting händer. En tydlig tidplan är
viktigt för att minska ovissheten.
När man genomför en förändrad skolstruktur
är det viktigt att ha tydliga förväntningar på
personalen. Deltagarna menar att personalen
vill påverka arbetet med en förändrad skolstruktur. Deltagarna lyfte även kommunens
begränsade ekonomi som en oro vid en förändring av skolstrukturen.

15

S KO L ST RUK T UR N OT V IK EN

Samtal med elevrådsrepresentanter på
Tunaskolan 7–9
Eleverna delades in i grupper och fick beskriva
vad som är en bra skola för barn- och utbildningsnämndens ledamöter.
Många av elevernas åsikter om skolan handlar om
lokalerna och möjligheten att göra saker på rasten,
men också att skolan upplevs vara för liten för
antalet elever och att det är en stressig miljö.
Eleverna tycker att lärarna är viktiga för att
skapa lugn både i och utanför klassrummet.
De framförde även att lokalerna bidrar till en
stressig miljö, framför allt i matsalen vid lunch
men också när man ska hinna ta sig mellan
lektioner. Eleverna önskar ställen både inomhus
och utomhus där de kan vara när det inte är
lektioner, till exempel multisportarena/isrink,
bord och bänkar.
Tunaskolan är en F–9-skola och eleverna i årskurs 7–9 upplever att de ibland trängs undan av
de yngre eleverna. Eleverna efterfrågar mer åtskilda utrymmen att vistas i utanför lektionstid.
En bra skola handlar även om trygga miljöer
och bra skollunch, enligt deltagarna.

Samtal med elever
i årskurs 3 och 5 på
Tunaskolan
I januari 2022 bjöds elever i årskurs 3 och 5 på
Tunaskolan in för att berätta om sin skola. Eleverna fick möjlighet att rita och skriva vad
de tycker är en bra skola och vad som behövs
för att skapa platser för lek och rörelse, vila
och studiero. Eleverna från Tunaskolan f.d.
Borgmästarskolan skickade in sina tankar på
en bra skola.
Eleverna vill att det ska finnas mycket skolpersonal som är tillgänglig för barnen under och
efter raster. Det ska finnas en inhägnad skolgård
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som består av skogspartier och lekredskap samt
ytor för sport som basket, bandy, fotboll och
klättring.
Eleverna tycker att det är viktigt att lokalerna
har en god ventilation och ljusinsläpp. Det ska
finnas skåp för att hänga av sig, bänkar med
lock samt soffor. Toaletterna ska vara uppdelade
för tjejer och killar.
Eleverna önskar även lokaler för syslöjd, teknikoch metallslöjd och bibliotek med läshörna.
Skolmaterial som Ipad och böcker på fler språk
som är tillgängliga för alla elever är viktigt.

Workshop med personal
Vid workshopen deltog personal från Munkebergs förskola, Kristallens förskola, Framnäsvillans förskola och Borgmästarens förskola samt
Tunaskolan inklusive gamla Borgmästarskolan
och grundsärskolan. Workshopens syfte var
att identifiera vad som är särskilt viktigt för att
förskolan och skolan ska kunna nå sina mål.
Workshopen fokuserade på inomhus- och utomhusmiljö samt den närmsta omgivningen.
Deltagarna menar att utemiljön i anslutning
till förskolorna generellt begränsar möjligheten
till att nå målen eftersom gårdarna är små eller
dåligt planerade och har dålig utrustning. Deltagarna tyckte överlag att både skolornas och
förskolornas nuvarande placering innebär att
närområdet kan användas för undervisning och
aktiviteter. Det finns god tillgång till grönområden som förskolorna och skolorna kan använda
när de har tillräckligt mycket personal. De anser
att utemiljön är viktig både för att uppfylla skolans uppdrag och för att ha en bra arbetsmiljö.
Förskolorna i området anger att de har
varierande möjligheter att skapa platser för
lek, rörelse och vila. Personalen på Kristallens
förskola bedömer att lokalerna är för små, det
saknas rum för att dela upp barngruppen och
genomgående korridorer innebär att man stör
varandra. Personalen på Borgmästarens
förskola menar att lokalerna är bra, men att >>
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>> det finns utrymme för förbättringar av
bland annat kök och matsal.
Personalen på Notviken säger att förskolan
inte har tillräckligt stora lokaler för att kunna ta
emot alla barn i området och att det är negativt
ur ett service- och jämlikhetsperspektiv.
Deltagarna anger att Tunaskolans nuvarande
struktur med skola för F–9 har fördelar, som
till exempel ökat samarbete och närhet mellan
årskurser samt tillgång till kollegial kompetens
och specialsalar (till exempel slöjd och idrott).
Tunaskolan har dock brist på utrymme. Det
innebär att det finns för få grupprum, för få
tider för undervisning i specialsalar och för små
ytor. Det påverkar möjligheten till undervisning
och arbetsmiljön negativt. Personalen anpassar
sig efter omständigheterna, men uppger att det
inte är hållbart över tid.

Det ska finnas skåp
för att hänga av sig,
bänkar med lock samt
soffor. Toaletterna
ska vara uppdelade
för tjejer och killar.
Elever årskurs 3 Tunaskolan - Borg
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Om Notviken
Notviken är ett långsmalt område som ligger
mellan Lule älv och väg 97 (Bodenvägen).
Notviken består av delarna Notviken, Tuna och
Mjölkudden, men benämns i det här sammanhanget som Notviken.
Det bor ungefär 6200 personer i Notviken.
I området finns en blandning av hyresrätter,
bostadsrätter och äganderätter (villor och
radhus) och specialbostäder.
Det finns fyra förskolor och en skola i området.
Skolan är uppdelad i två byggnader, Tunaskolan

och Borgmästarskolan. Notvikens upptagningsområde sträcker sig även ut till Karlsvik. Det
innebär att barn som bor i Karlsvik har skolan
i Notviken som sin anvisningsskola.
Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavare
kan välja en annan skola än anvisningsskolan.
2021 gick cirka 17 procent av barnen som bor
i Notviken i skolor i andra områden. I den här
utredningen antas att det så kallade nettoutflödet (andelen som väljer skolor i andra områden)
är 17 procent även framöver.

UPPTAGNINGSOMRÅDE,
SKOLOMRÅDE OCH ANVISNINGSSKOLA
I Luleå kommun har vi delat upp kommunen i olika områden.
• UPP TAG NINGSOMR Å DE : I kommunen finns nio upptagningsområden.
I varje upptagningsområde finns en skola för årskurs 7–9.
• S KOLOMR Å DE Varje upptagningsområde delas in i flera skolområden,
ett för varje skola F-3 eller F–6 (förskoleklass till årskurs 3 eller 6).
• A N V I S NINGS S KOL A Alla barn som är folkbokförda (bor) inom skolområdet
eller upptagningsområdet får plats i den skola som hör till området. Den skolan
kallas för anvisningsskola. För elever i förskoleklass och årskurs 1–6 är
anvisningsskola den skola som ligger i skolområdet. För elever i årskurs 			
7–9 är anvisningsskola den skola som ligger i upptagningsområdet. De
vårdnadshavare som vill kan söka plats i en annan skola än anvisningsskolan.
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FÖRSKOLOR

Borgmästarens
förskola
Förskolan ligger inom samma fastighet som Tunaskolan
f.d. Borgmästarskolan och Framnäsvillans förskola.

A NTA L AV DE LNING A R: 2 avdelningar
A NTA L BA RN : cirka 35 barn
KÖK : Mottagningskök (tar emot delvis färdiglagad mat från ett annat kök)
G Å RD: 1850 kvadratmeter, friyta cirka 41 kvadratmeter per barn
BYGG Å R: 1970
BYGG N A DE N S S K ICK : Flera renoveringar har gjorts, men det finns luktproblem
MÖ JLIG HE T AT T A N VÄ NDA LOK A LE RN A TILL A NN AT: Byggnaden används av
både förskolan och Tunaskolan f.d. Borgmästarskolan. Gymnastiksalen och matsalen är
tillgängliga att hyra. Utöver det kan gården användas av allmänheten på kvällar och helger.
Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

VERKSAMHETENS BEDÖMNING AV LOKALER OCH UTOMHUSMILJÖ

POS ITI V T

N EG ATI V T

• Inomhusmiljön fungerar bra för förskolan
– lokalerna är tillräckligt stora och det
är möjligt att dela upp barngrupperna.

• Lokalerna är något slitna

• Närheten till skogsområdena i närheten.

• Torftig utemiljö – upplevs karg,
uppmuntrar inte till lek eller utmanar
barnens kreativitet. Stort
behov av upprustning.

Sammantaget bedöms förskolans lokaler och platsen förskolan är lokaliserad på bidra
positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål.
Gården begränsar verksamhetens arbete utomhus.
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Framnäsvillans
förskola
Förskolan ligger inom samma fastighet som Tunaskolan
f.d. Borgmästarskolan och Borgmästarens förskola.

A NTA L AV DE LNING A R: 2 avdelningar
A NTA L BA RN : cirka 40 barn
KÖK : Serveringskök (serverar mat som lagas på en annan plats)
G Å RD: 1170 kvadratmeter, friyta cirka 34 kvadratmeter per barn
BYGG Å R: 1991
BYGG N A DE N S S K ICK : Stora behov av renovering
MÖ JLIG HE T AT T A N VÄ NDA LOK A LE RN A TILL A NN AT: Byggnaden är inte tillgänglig
för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och
helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

VERKSAMHETENS BEDÖMNING AV LOKALER OCH UTOMHUSMILJÖ

POS ITI V T

N EG ATI V T

• Lokalerna är överlag bra – det finns
tillräckligt stora utrymmen och 		
möjlighet att dela upp barngruppen.

• Det saknas utrymme för vila
på storbarnsavdelningen.

• Närområdet är en viktig resurs och kan
användas när det finns tillräckligt
mycket personal.

• Hög ljudnivå påverkar arbetsmiljön.
• Utemiljön är för liten och dåligt
utrustad. Den uppmuntrar inte till 		
lek eller utmanar barns kreativitet.
• Förråd på gården skymmer sikten, 		
vilket är negativt för arbetsmiljön.
• Att förskolan är liten gör det svårt att
klara av bemanningen när personalen
ska ha planering eller är sjuk.

Sammantaget bedöms förskolans lokaler och platsen förskolan är lokaliserad på bidra
positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål.
Gården begränsar verksamhetens arbete utomhus.
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Kristallens
förskola
A NTA L AV DE LN ING A R: 6 avdelningar
A NTA L BA RN : cirka 85 barn
KÖK : Mottagningskök (tar emot delvis färdiglagad mat från ett annat kök)
G Å RD : 3140 kvadratmeter, friyta cirka 39 kvadratmeter per barn
BYGG Å R: 2018. Byggnaden består av tillfälliga moduler som kommunen hyr in av en extern part.
BYGG N A DE N S S K ICK : Hyresvärden står för det mesta av underhållet av modu-

lerna. Det finns vissa återkommande fel som man tror beror på att det är en tillfällig
byggnad, exempelvis att avloppet fryser och att delar av taket läcker.
MÖ J LIG H E T AT T A N VÄ N DA LOK A LE RN A TILL A N N AT: Byggnaden är inte tillgänglig för

andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger.
Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

VERKSAMHETENS BEDÖMNING AV LOKALER OCH UTOMHUSMILJÖ

POS ITI V T

N EG ATI V T

• Gården är tillräckligt stor och
är möjlig att överblicka.

• Förskolans lokaler är för små. Det ger
hög ljudvolym, gör det svårt att dela
upp barngruppen och gör att arbetsmiljön
blir stökig. Särskilt de genomgående
korridorerna på alla avdelningar gör
att miljön blir stökig.

• Närmiljön är bra.

• Det saknas möjlighet att dela upp
barngrupperna utomhus.
• Utomhusmiljöerna upplevs som torftiga.
• Bristen på utrymme inomhus och kvaliteten
på utomhusmiljön påverkar barnens
möjlighet till rörelse, lek och vila negativt.

Sammantaget bedöms förskolans inomhusmiljö och gård begränsa möjligheterna
för verksamheten att uppfylla sitt uppdrag, nå uppsatta mål och erbjuda en god
arbetsmiljö. Förskolans placering innebär att närmiljön kan användas.
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Munkebergs
förskola
A NTA L AV DE LN ING A R: 8 avdelningar fördelat på två enheter
A NTA L BA RN : 85 barn i den ena enheten (huvudbyggna-

den) och 55 barn i den andra enheten (paviljongen)
KÖK : Eget tillagningskök
G Å RD : 3170 kvadratmeter för huvudbyggnaden och 2940 kvadratmeter för paviljongen. Friyta

cirka 37 kvadratmeter per barn för huvudbyggnad och 54 kvadratmeter per barn för paviljongen.
BYGG Å R: 1987
BYGG N A DE N S S K ICK : Bland annat köken och ventilationen behöver bytas eller repareras
MÖ J LIG H E T AT T A N VÄ N DA LOK A LE RN A TILL A N N AT: Byggnaden är inte tillgänglig för

andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger.
Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

VERKSAMHETENS BEDÖMNING AV LOKALER OCH UTOMHUSMILJÖ

POS ITI V T

N EG ATI V T

• Lokalerna har goda
grundförutsättningar. Det finns bland
annat flera olika rum som gör det
möjligt att dela upp barngruppen.

• Det saknas plats för vila.

• Närmiljön är värdefull för
verksamheten.

• Lokalerna upplevs slitna.
• Detaljer som tillgång till anslutningar
för digitala hjälpmedel, belysning
med mera behöver förbättras.
• Eftersom gården är uppdelad på 		
två enheter är det svårare att använda
båda gårdarnas olika funktioner.
• Gårdarna anses vara dåligt utrustade.
• De saknas solskydd på gården, 		
vilket bedöms särskilt viktigt
eftersom förskolan är sommarförskola.

Sammantaget bedöms lokalerna och platsen som förskolan är placerad på bidra till verksamhetens
arbete i enlighet med uppdraget och uppsatta mål. Vissa åtgärder för att bland annat kunna använda
digitala hjälpmedel behövs. Gården bedöms dock begränsa verksamhetens arbete utomhus.
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Tunaskolan består av två
enheter, Tunaskolan för F–9
och före detta Borgmästarskolan
för F–3. Enheterna ligger ungefär
700 meter från varandra.

SKOLOR

Tunaskolan
Å RS KU RS E R: F–9 samt särskola
A NTA L E LE V E R: 510 elever i grundskolan och 95 elever i särskolan
KÖK : Produktionskök (tillagar mat både till Tunaskolan och andra verksamheter)
G Å RD : 1,5 hektar, friyta cirka 31 kvadratmeter per barn. Särskolan har en egen gård.
BYGG Å R: 1965
BYGG N A DE N S S K ICK : Generellt är byggnaden i bra skick även om vissa

renoveringsbehov finns, som exempelvis kök och matsal
MÖ J LIG H E T AT T A N VÄ N DA LOK A LE RN A TILL A N N AT: Det finns flera lokaler som
går att hyra, till exempel fotolabb, fotolokal, hemkunskapssal och sporthall. Utöver de
uthyrningsbara lokalerna finns också skolgården med lekutrustning som kan användas
av allmänheten när skolans verksamhet inte är igång, som på kvällar och helger.

VERKSAMHETENS BEDÖMNING AV LOKALER OCH UTOMHUSMILJÖ

POS ITI V T

N EG ATI V T

• Skogsområdet och Tunavallen 		
som finns i skolans närområde
är en viktig resurs för
undervisningen.

• Lokalerna är för små för det antal elever 		
som går på skolan. Det är brist på
grupprum, platsbrist i matsalen och
i specialsalar för exempelvis slöjd och idrott.
Det gör att undervisningen inte kan bedrivas
på det sätt som lärarna önskar, ger hög
ljudnivå och stressig miljö, särskilt vid lunch.
Bristen på lokaler påverkar också
fritidshemmet negativt.

• De delar av skolan som har
renoverats uppfattas som
trivsamma miljöer.
• En stor skola med flera årskurser
bidrar till ökat samarbete mellan
personalen och att det finns god
tillgång till olika funktioner (grupprum och specialsalar bland annat).

• Gården upplevs som torftig, även om 		
lekutrustningen som tagits hit från före
detta Munkebergsskolan är en tillgång.
• Upplaget av byggmaterial på grund av
arbetet med Östra länken bidrar negativt.

Sammantaget bedöms skolans lokaler inte vara anpassade till antalet elever och därmed begränsas
skolans arbete med uppdraget och mot uppsatta mål. Arbetsmiljön blir också sämre. Trots att skolan
har många funktioner (till exempel grupprum och specialsalar) så gör elevantalet att funktionerna inte
kan nyttjas fullt ut. Gården begränsar elevernas möjlighet till aktivitet och rekreation medan platsen
som skolan är placerad på är en resurs för verksamheten.
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Tunaskolan

f.d. Borgmästarskolan

Å RS KU RS E R: F–3
A NTA L E LE V E R: cirka 140 elever
KÖK : Mottagningskök (tar emot delvis färdiglagad mat från ett annat kök)
G Å RD : 11 420 kvadratmeter, friyta cirka 82 kvadratmeter per barn
BYGG Å R: 1970
BYGG N A DE N S S K ICK : Flera renoveringar har gjorts, men det finns luktproblem
MÖ J LIG H E T AT T A N VÄ N DA LOK A LE RN A TILL A N N AT: Byggnaden används av både

skolan och Borgmästarens förskola. Gymnastiksalen och matsalen är tillgängliga att hyra.
Utöver de uthyrningsbara lokalerna finns också skolgården med lekutrustning och vintertid
en spolad yta för skridskor som kan användas av allmänheten på kvällar och helger.

VERKSAMHETENS BEDÖMNING AV LOKALER OCH UTOMHUSMILJÖ

POS ITI V T

N E AGTI V T

• Tillgång till idrottshall.

• Skolans lokaler är för små
och det saknas grupprum.

• Att skolan är relativt liten bidrar till
elevernas trygghet och att avståndet
mellan hemmet och skolan inte är så långt.

• Skolgården behöver renoveras.

• Utemiljön ger goda förutsättningar för
olika typer av utomhusaktiviteter.
• Närmiljön bidrar till verksamheten.

Sammantaget bedöms lokalerna begränsa verksamhetens arbete med uppdraget och mot uppsatta
mål, medan gården har förutsättningar att användas för lek, aktivitet och undervisning. Skolans
närmiljö kan användas som en resurs för verksamheten.
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Utvecklingsalternativ
Här presenteras de två alternativ för en förändrad
skolstruktur i Notviken som kommunen tagit fram.
Alternativen har inte värderats eller rangordnats.
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Det här alternativet innebär att de skolor som finns i dag
blir kvar. Borgmästarens och Framnäsvillans förskolor
slås ihop till en förskola. De andra förskolorna blir kvar.
Alternativet innebär även att de byggnader eller delar av
byggnader som inte omfattas av ny- eller ombyggnation
underhålls enligt plan de närmaste 10 åren.
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BORG M ÄSTA RE N S
FÖRS KOL A

Hela byggnaden som i dag används av förskolan och
skolan ska användas av Borgmästarskolan. Borgmästarens
förskola slås ihop med Framnäsvillans förskola.

FR A MN ÄSV ILL A N S
FÖRS KOL A

Framnäsvillans och Borgmästarens förskolor slås ihop.
Framnäsvillans nuvarande förskolebyggnad rivs och i stället
byggs en ny förskola med 6–8 avdelningar och större gård.

K RI STA LLE N S
FÖRS KOL A

Förskolan blir kvar. De nuvarande modulerna tas bort
och i stället byggs en ny förskola på samma plats.

MUNK E BE RGS
FÖRS KOL A

Förskolan blir kvar. De nuvarande byggnaderna byggs samman med
ett gemensamt kök och matsal och det byggs även två avdelningar
till. För att kunna göra ombyggnationen krävs att den nuvarande
gång- och cykelvägen som går genom förskolans område flyttas.

TUN AS KOL A N

Tunaskolan blir kvar. F–3 ska ha två klasser per årskurs och
4–9 tre klasser på årskurs. Särskolan ska också finnas kvar.
Skolan byggs om med nytt kök, större matsal och personalutrymmen. En ny eller större idrottshall byggs och en ny
multiarena. Särskolans skolgård görs större och anpassas.

BORG M ÄSTA RS KOL A N

Borgmästarskolan F–3 behålls och har två klasser per årskurs.
Skolans lokaler utökas till hela byggnaden. Byggnaden ändras
till viss del, till exempel fler grupprum.
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UT VECKLINGSALTERNATIV 1

2022-01-

Förskola

6 till 8 avd.

Borgmästarskolan F-3
~180 elever

Tunaskolan
F-9

~600 elever
och 100 elever
inom grundsärskola

Kristallens
förskola
6 avd.

Munkebergs
förskola

Utbyggnadsmöjlighet för
förskola vid
behov

5 + 5 avd.

0

425

850

© Luleå kommun, Primärkartan, © Lantmäteriet, Geodatasamverk
Redovisade gränser har ingen rättsverk

1 700 meter

Utbyggnadsmöjligheter i framtiden
• Kommunen ska säkra
plats för ytterligare en 		
förskola på fastigheten där
Munkebergsskolan låg, om 		
det behövs i framtiden.

• Det här utvecklingsalternativet
innebär att det finns överkapacitet
i årskurs F–3, vilket gör det
möjligt att ta emot fler elever
om det behövs i framtiden.
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Det här alternativet innebär att alla elever i Notviken
samlas på Tunaskolan. Borgmästarens och Framnäsvillans
förskolor slås ihop till en enhet. De andra förskolorna
blir kvar. Alternativet innebär även att de byggnader
eller delar av byggnader som inte omfattas av ny- eller
ombyggnation underhålls enligt plan de närmaste 10 åren.

30

BORG M ÄSTA RE N S
FÖRS KOL A

Nuvarande Borgmästarskolan, där förskolan i dag
använder halva byggnaden, byggs om till förskola för
6–8 avdelningar. Även kök och matsal byggs om.
Borgmästarens förskola slås ihop med Framnäsvillans förskola.

FR A MN ÄSV ILL A N S
FÖRS KOL A

Framnäsvillans förskola slås ihop med Borgmästarens förskola.
Förskolan ska ligga i nuvarande Borgmästarskolans lokaler.

K RI STA LLE N S
FÖRS KOL A

Förskolan blir kvar. De nuvarande modulerna tas bort
och i stället byggs en ny förskola på samma plats.

MUNK E BE RGS
FÖRS KOL A

Förskolan blir kvar. De nuvarande byggnaderna byggs samman med
ett gemensamt kök och matsal och det byggs även två avdelningar
till. För att kunna göra ombyggnationen krävs att den nuvarande
gång- och cykelvägen som går genom förskolans område flyttas.

TUN AS KOL A N

Tunaskolan blir en skola med tre klasser i varje årskurs F–9. I skolan
går ungefär 700 elever i grundskolan samt 100 elever i särskolan.
Tunaskolan anpassas för fler elever med nytt kök, större matsal, fler
klassrum och personalutrymmen samt ny eller utökad idrottshall
och ny multiarena. Särskolans skolgård görs större och anpassas.

BORG M ÄSTA RS KOL A N

Borgmästarskolan byggs om till förskola. Eleverna
vid Borgmästarskolan flyttas till Tunaskolan.
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UT VECKLINGSALTERNATIV 2

2022-01

Förskola

6 till 8 avd.

Tunaskolan
F-9

~700 elever
och 100 elever
inom grundsärskola

Kristallens
förskola
6 avd.

Munkebergs
förskola

Utbyggnadsmöjlighet för
förskola vid
behov

5 + 5 avd.

$

0

425

850

© Luleå kommun, Primärkartan, © Lantmäteriet, Geodatasamverk
Redovisade gränser har ingen rättsverk

1 700 meter

Utbyggnadsmöjligheter i framtiden
• Kommunen ska säkra plats
för ytterligare en förskola
på fastigheten där
Munkebergsskolan låg, om 		
det behövs i framtiden.

• Det här utvecklingsalternativet
innebär att det inte går att
säkerställa plats för ytterligare
en skola, om det skulle behövas
plats för fler elever än vad
befolkningsprognosen säger.
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Nollalternativet
Effekterna av utvecklingsalternativen jämförs med
effekterna av ett nollalternativ. Nollalternativet
beskriver den sannolika utvecklingen om varken
utvecklingsalternativ 1 eller 2 genomförs.
Nollalternativet innebär att de nuvarande byggnaderna för
skola och förskola i området behålls och att byggnaderna
underhålls enligt plan de närmaste 10 åren.

Kristallens förskola
Kristallens förskola utgörs av moduler. Nollalternativet innebär att
kommunen köper de nuvarande modulerna och använder dem
som förskola även fortsättningsvis eller att modulerna tas bort
och ersätts med en nybyggd förskola på samma plats.

Tunaskolan
I dag är tillgången till idrottshallen på Tunaskolan begränsad.
Nollalternativet innebär därför att Tunaskolans elever delvis
använder Borgmästarskolans idrottshall. Matsal och kök byggs ut
för att klara nuvarande elevantal. Särskolans skolgård görs större
och anpassas. Den övriga utemiljön anpassas för elever i årskurs
F–3 och den multiarena som planerats sedan tidigare byggs.

Borgmästarens förskola och Borgmästarskolan
Kök och matsal anpassas eventuellt.
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Andra alternativ
Även andra alternativ för utveckling av skolor
eller förändrad skolstruktur har studerats.
De har avfärdats i ett tidigt skede då de inte uppfyller
de utgångspunkter som utredningen baseras på eller
inte är lämpliga eller möjliga av andra anledningar.

Samla årskurs F–3 på Borgmästarskolan
Detta alternativ är inte aktuellt på grund av långa avstånd till Mjölkudden.
Risken är att många väljer skola i ett annat område, vilket skulle innebära
minskad blandning av barn med olika socioekonomisk bakgrund.

Flytta särskolan till en annan plats i kommunen
Detta alternativ är inte aktuellt då verksamheten nyligen har
utretts och flyttats för att samla hela särskolan på samma plats.
Kommunen har lagt ner stora resurser på att flytta verksamheten.
Eleverna inom särskolan är dessutom en särskilt utsatt grupp.

Ny förskola på grönytan vid
Mjölkuddens cirkulationsplats
Detta alternativ är inte aktuellt på grund av störande buller från trafiken.

Ny skola på samma fastighet
som före detta Munkebergsskolan
Detta alternativ är inte aktuellt på grund av beslut
i kommunfullmäktige i januari 2021 (2021-01-25, paragraf 31)
om att redan genomförda beslut inte ska ändras.
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Konsekvenser
av utvecklingsalternativen
Kommunen har bedömt vilka konsekvenser de två
utvecklingsalternativen och nollalternativet kommer få.
Bedömningarna är uppdelade i sex olika delar.

VISION LULEÅ 2040
De tre första delarna av bedömningen utgår från några av målen i Vision Luleå 2040:
• MÅL 1: Luleås invånare har god och jämlik hälsa.
• MÅL 3 : Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv.
• MÅL 5: Luleå har ingen påverkan på klimatet.
Du kan läsa mer om Vision Luleå 2040 på lulea.se.
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Samlad
bedömning
Konsekvenserna av utvecklingsalternativen jämförs
här med konsekvenserna av nollalternativet.

Nollalternativ

Utvecklingsalternativ 1

Utvecklingsalternativ 2

God utbildning och hälsa för barn

Vårdnadshavare – trygghet
och valfrihet ur
vårdnadshavares
perspektiv

Rörelse, mötesplatser
och kultur- och
fritidsaktiviteter
för alla barn

Personal–fysisk arbetsmiljö
och attraktivitet för
Luleå kommun
som arbetsgivare

Klimatpåverkan

Ekonomisk hållbarhet
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God utbildning
och hälsa för alla barn
Den här delen hänger ihop med mål 1 i Vison
Luleå 2040, Luleås invånare har god och jämlik
hälsa. Det handlar om alla barns möjlighet till
likvärdig utbildning och att utjämna socioekonomiska skillnader. Här bedömer vi också
hur lokalerna stödjer skolans uppdrag.
Båda utvecklingsalternativen bidrar till att nå
målet om god och jämlik hälsa. Alternativen
innebär bättre förutsättningar för att behålla
och rekrytera utbildad och legitimerad personal
främst i förskolan. Utvecklingsalternativ 1 innebär även ökad tillgång till elevhälsa (skolsköterska exempelvis) och ökad socioekonomisk
blandning av elever i skolan. Därmed bedöms
utvecklingsalternativ 1 i högre utsträckning
bidra till målsättningen.
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Rörelse, mötesplatser
och kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn
Den här delen hänger ihop med mål 3 i
Vision Luleå 2040, Luleås invånare har ett socialt,
kulturellt och fysiskt aktivt liv. Det handlar om
barns möjlighet att få röra på sig varje dag
och tillgång till mötesplatser och kultur- och
fritidsaktiviteter.
Båda utvecklingsalternativen bedöms
motverka målsättningen om socialt, kulturellt
och fysiskt aktivt liv. Den negativa påverkan
beror främst på minskad friyta i anslutning till
Tunaskolan och minskad tillgång till ytor för
lek, rekreation och möten för allmänheten.
Alternativen innebär dock ökad tillgång till
friyta för förskolan samt förbättrad tillgång
till idrottshall för föreningslivet. Utvecklingsalternativ 2 innebär även ökad tillgänglighet
till skolbibliotek. Båda alternativen innebär
en risk att eventuella kulturmiljövärden
påverkas negativt.
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Klimatpåverkan

Personal

Den här delen hänger ihop med mål 3 i Vision
Luleå 2040, Luleå har ingen påverkan på klimatet.
Här har vi bedömt vilken klimatpåverkan som
alternativen har.

Den här delen handlar om fysisk arbetsmiljö
och om attraktivitet för Luleå kommun som
arbetsgivare.

Båda utvecklingsalternativen riskerar att leda
till negativ klimatpåverkan och bedöms motverka möjligheterna att nå målet. Den negativa
påverkan beror framför allt på transporter och
byggmaterial som används vid nybyggnation.
Utvecklingsalternativ 1 innebär mer nybyggnation och mer lokalyta än Utvecklingsalternativ
2 och därmed bedöms alternativet motverka
möjligheten att nå målet i högre utsträckning.

Ekonomisk hållbarhet
I den här delen har vi bedömt övergripande
ekonomiska konsekvenser för alterantiven.
Båda utvecklingsalternativen och nollalternativet innebär stora kostnader för investering
och underhåll. Både utvecklingsalternativ 1
och utvecklingsalternativ 2 innebär utökad
förskoleverksamhet vilket påverkar den totala
budgeten men bedöms inte påverka kostnaden
per barn i förskolan. Utvecklingsalternativ 1
innebär större kostnader för investering, stora
överytor i skollokalerna (mer yta än vad som
behövs) och en mindre effektiv bemanning i
skolan jämfört med utvecklingsalternativ 2.
Därmed bedöms utvecklingsalternativ 2 i högre utsträckning bidra till ekonomisk hållbarhet än utvecklingsalternativ 1.

Båda alternativen innebär åtgärder i befintliga
lokaler och nybyggnation. Därmed bedöms
verksamhetens behov av bra lokaler och god
arbetsmiljö kunna säkerställas. För förskolan
innebär alternativen även bättre möjligheter
för samarbete mellan kollegor och möjlighet till
heltidstjänster på ett och samma arbetsställe.
Utvecklingsalternativ 1 innebär dock sämre
förutsättningar för skolans personal att samarbeta kollegialt och möjlighet till heltidstjänster
på ett och samma arbetsställe jämfört med utvecklingsalternativ 2. Därmed bedöms utvecklingsalternativ 2 i högre utsträckning bidra hög
kvalitet ur ett personalperspektiv.

Vårdnadshavare
Den här delen handlar om trygghet och
valfrihet ur vårdnadshavarnas perspektiv.
Båda utvecklingsalternativen innebär ökad
valfrihet i förskolan i och med att alternativen
tillgodoser behovet av förskoleplatser inom
området. Utvecklingsalternativ 2 leder dock
till minskad valfrihet i skolan då all skolverksamhet samlas på samma plats. Utvecklingsalternativ 2 innebär även en stor skolenhet vilket
påverkar upplevelsen av elevers trygghet
negativt. Utvecklingsalternativ 1 bedöms i
högre utsträckning bidra till valfrihet och upplevelsen av elevers trygghet. Därmed bedöms
UA1 i högre utsträckning bidra till hög kvalitet
ur vårdnadshavarnas perspektiv.
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