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Föräldrakooperativet Duvan, områdeschef, rektor

Uppsägning och begäran om justering av avtal mellan Luleå
kommun och föräldrakooperativet Duvan
06.167 66
Föräldrakooperativet Duvan säger upp avtalet med kommunen avseende
lokalvård och måltidsverksamhet vid förskolan Duvan fr o m 2007‐06‐30.
Rätten till uppsägning är ömsesidig enligt avtalet, bilaga 1 till denna paragraf.
Kooperativet framför önskemål om att kommunen under det år som återstår
av avtalstiden står för kostnaderna för städning av förskolan mot att
kooperativet överlämnar montessorimaterial och inventarier till kommunen,
när förskolan övergår i kommunal regi.
En sådan överenskommelse skulle göra föräldrarnas arbetsinsats mindre
betungande.
Barn‐ och utbildningsnämnden har i beslut 2005‐11‐24, § 128, sett över
typavtalet med kooperativen och gett dessa möjlighet att köpa tjänster för
lokalvård och måltider.
Förvaltningens förslag till beslut
Avtalet med kooperativet Duvan upphör att gälla fr o m 2007‐06‐30.
Föreningens begäran om att kommunen under der sista året står för
lokalvården i utbyte mot det särskilda montessorimaterial som föreningen
förfogar över avvisas. Typavtalet ger föreningen möjlighet att upphandla
tjänster för måltidsverksamhet och lokalvård för att minska familjernas
arbetsinsats. Avtalet reglerar också kommunens och föreningens åtaganden
vid kommunens övertagande av den totala driften av förskolan.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Förhandlingar enligt § 11 MBL har genomförts 2006‐08‐15.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Eva Nilsson (fp) att
förvaltningen får i uppdrag att redan nu förbereda övertagandet genom att
inventera och inleda förhandlingar om inventarier och material.
Annika Sundström (v) stöder yrkandet.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det bifallits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
det tillägg som framgår av Eva Nilssons (fp) yrkande.
__________
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