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Utbildningsstyrelsen 2014-01-23 § 5
Utbildningsstyrelsens lokalplan 2014
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Godkänner lokalplanen med undantag för förskolan Långvik och
överlämnar planen till KSFU,
2. Uppdrar till proVarmdo att återkomma med redovisning kring
överskott av lokaler på Ingarö med konsekvenser ur barn- och
ekonomiskt perspektiv av olika beslut, redovisas i november 2014,
3. Uppdraget om att förhandla om en hyresrabatt för
Kvarnbergslokalerna är redovisat.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Verksamheternas behov av lokaler uttalas i en lokalplan som respektive
nämnd och styrelse ansvarar för att årligen upprätta. Kommunstyrelsens
fastighetsutskott är mottagare av lokalplanen. Kommunstyrelsen ansvarar
för helhetssynen vad gäller behov och tillgång på lokaler (se lokalprocess).
Lokalplanerna ligger till grund för förslag till hyreskontrakt och till
prioritering för nämnderna och styrelserna. Genom aktiv lokalförsörjning
ska behovet av lokaler förutses/planeras och lokalbeståndet ska anpassas till
förväntat behov.
För att skapa en mer transparent princip ser resultatenheterna sina
lokalkostnader fr om 2013. Genom att ge verksamheterna insyn i de faktiska
kostnaderna för lokalerna ges möjlighet till ökad kostnadsmedvetenhet och
incitament för att effektivisera sitt lokal- och energiutnyttjande.
Till hyresavtalen för 2013 finns bilagt en underhållsplan och
gränsdragningslista för respektive hyresobjekt. I grundskolornas
underhållsplaner finns inget utrymme för yttre underhåll.
Handlingar i ärendet

Förslag till utbildningsstyrelsens lokalplan 2014
Yrkanden

S-gruppen yrkar ”1. att lokalplanen kompletteras med en nedtrappningsplan
för förskoleplatser i de områden med överkapacitet (tex norra Gustavsberg)
för att skapa trygghet för medborgarna och framförhållning för
verksamheterna,
2. samt att en långsiktig lokal- och underhållsplan tas fram mellan 20152020.”
justering
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VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-23

Sid 8 av 18

Koalitionen yrkar ”1. att godkänna lokalplanen med undantag för förskolan
Långvik och överlämna planen till KSFU,
2. samt uppdra till proVarmdo att återkomma med redovisning kring
överskott av lokaler på Ingarö med konsekvenser ur barn- och ekonomiskt
perspektiv av olika beslut, redovisas i november 2014,
3. anse uppdraget om att förhandla om en hyresrabatt för
Kvarnbergslokalerna som redovisat.”
Max Ljungberg (MP) yrkar avslag på s-gruppens yrkanden.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår
koalitionens yrkanden punkt 1-3 och finner att de bifalles.
Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår s-gruppens
yrkanden punkt 1-2 och finner att de avslås.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Den som avslår s-gruppens yrkanden röstatar ja, den som bifaller desamma
röstar nej.
Yrkandena avslås med 6 ja-röster mot 3 nej-röster (voteringslista 1)
Voteringslista 1 vid utbildningsstyrelsens sammanträde 2014-01-23
Ledamöter
Ja
Max Ljungberg (MP)
Malin Bellander (M)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Lars-Erik Wåhlström (FP)
Sally Thornton (MP)

X
X
X

Cecilia Ramning (S)
Tjänstgörande ersättare

justering

|

Kent Eriksson (M)

X

Ulla Björn (MP)

X

|

|

Nej
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X

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”I lokalplanen för 2014 ska “behovet av lokaler förutses förutses/planeras
och lokalbeståndet ska anpassas efter förväntade behov”. Syftet med
lokalplanen är således alldeles utmärkt men vi har skarpa invändingar mot
att inte de prioriterade åtgärderna har längre framförhållning än ett års
perspektiv. Vi ser ett stort behov av ta fram en långsiktig lokal och
underhållningsplan av de lokaler som Pro-Vs verksamheter verkar i samt att
koppla ihop de prioriterade åtgärderna med en långsiktig
befolkningsprognos och den handlingsplan för förskolor som kommer att
behandlas av FNU i februari 2014. Vi ser att överetableringen av
förskoleplatser i vissa delar av kommunen och underdimensioneringen i
andra delar inte hanteras med en långsiktig plan genom detta förfarande. Vi
menar att föreslagna nedläggningar av verksamheter alltid måste vara
underbyggda med genomarbetade konsekvensstudier varför vi stötte
majoritetens förslag att invänta underlag från förvaltningen gällande
nedläggningen av Långviks förskola på Ingarö.
Våra yrkaden som vi dessvärre inte fick gehör för var:
1. att lokalplanen kompletteras med en nedtrappningsplan för
förskoleplatser i de områden med överkapacitet (tex norra Gustavsberg) för
att skapa trygghet för medborgarna och framförhållning för verksamheterna.
2. att en långsiktig lokal- och underhållsplan för Pro-v tas fram mellan
2015-2020.”
Sändlista

Kommunstyrelsens fastighetsutskott

__________
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