LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐01‐25

18

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐01‐11

66:2

Sida

35

Kommunstyrelsen, områdeschef HÖ/ÖR, lokalsamordnaren, chef ek enheten,
adm chef, Inger Engman

Utökning av förskoleverksamhet i området Kronan
07.38 66

I bostadsområdet Kronan pågår en kraftig utbyggnad av bostäder. I området
byggs såväl flerfamiljshus som villor.
Då tillgängliga förskoleplatser i närområdet är belagda behövs en utökning av
i första hand 34 platser under 2007. Då området bebyggs successivt krävs
ytterligare utökning i takt med att området byggs ut.
Av bilaga 1 till denna paragraf framgår beskrivning av de behov av
barnomsorg som ligger till grund för förslaget i ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige
begära investeringsmedel för att uppföra två förskolor på Kronanområdet.
En enhet för två avdelningar planeras för uppförande under 2007. För detta
ändamål begär nämnden anslag med 3 miljoner kronor i 2007 års
investeringsbudget. Om det är möjligt kommer en befintlig byggnad att
användas för ombyggnad för att förkorta leveranstiden.
I budgetförslaget för 2008 avser förvaltningen att begära ytterligare
investeringsmedel för uppförande av en förskola för fyra avdelningar i
området.
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Förhandlingar enligt § 11 MBL har genomförts 2007‐01‐09.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet för beslut till barn‐ och
utbildningsnämnden.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar
Thomas Olofsson (fp) att kommunstyrelsens och barn‐ och
utbildningsnämndens ordföranden får i uppdrag att ta kontakt med privata
omsorgsentreprenörer för att uppmana dem att starta en förskola i området
Kronan.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
_____
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