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Lokalöversyn i Råneå
06.176 291
Bilaga: Lokalöversyn i Råneå; Daggkåpan, Älvens förskola, Maskrosens
avdelning
Ärendebeskrivning
Med anledning av att förskoleverksamheten i Råneå behöver utökas med en
avdelning har för‐ och grundskolechef Maria Lundgren genomfört en
översyn av lokaldispositionen för Älvens förskola, Maskrosens
förskoleavdelning och den tillrättalagda lärmiljön Daggkåpan i Råneå,
bilaga 1 till denna paragraf. Översynen utmynnar i två alternativ till
lösning av lokalbehoven.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2007‐10‐09.
Yrkanden
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Claudia Kosicinski (m) att barn‐ och
utbildningsnämnden föreslås besluta att den tillrättalagda lärmiljön blir kvar i
nuvarande lokaler samt att möjligheterna att använda lokalerna i Tallheden
utreds närmare.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas för beslut i barn‐ och
utbildningsnämnden samt att skolchefen får i uppdrag att till nämndens
sammanträde komplettera utredningen med uppgifter om lokalerna i
Tallheden samt möjligheterna att rekrytera familjedaghem i Råneå.
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Propositionsordning
Ordföranden prövar yrkandena och finner att ordförandens förslag vunnit
bifall.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet för beslut till barn‐ och
utbildningsnämnden.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde anmäler Inger Engman (s)
jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet.
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde meddelar för‐ och
grundskolechef Maria Lundgren att det förefaller möjligt att rekrytera
familjedaghem i Råneå samt att lokalen i Tallheden inte är lämplig av olika
skäl.
Yrkanden
Claudia Kosicinski (m) yrkar att den tillrättalagda lärmiljön, Daggkåpan, blir
kvar i sina nuvarande lokaler.
Thomas Olofsson (fp), Ingrid Elisabeth Wikström (c) och Margareta Törelid
Haapaniemi (kd) stöder Claudia Kosicinskis (m) yrkande.
Annika Sundström (v) och ordföranden yrkar att ett byte sker så att den
tillrättalagda lärmiljön, Daggkåpan, och förskolegruppen, Maskrosen, byter
lokaler med varandra. Bytet skall föregås av lämplig förberedelse.
Eva Haglund (mp) stöder Annika Sundströms (v) och ordförandens yrkande.
Skolchefen föreslår att det beslut som fattas beträffande lokalerna skall få en
varaktighet av minst fyra år för att skapa kontinuitet.
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Propositionsordning
Ordföranden prövar yrkandena mot varandra och finner att yrkandet om att
den tillrättalagda lärmiljön, Daggkåpan, byter lokal med förskolegruppen,
Maskrosen, vunnit bifall.
Skolchefens förslag prövas och bifalles.
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att den tillrättalagda lärmiljön,
Daggkåpan, byter lokal med förskolegruppen, Maskrosen. Denna
lokaldisposition skall bestå under minst fyra år.
Reservationer
Företrädare för m, fp, c och kd reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
_____

Beslutsexpediering
Maria Lundgren, Inger Engman, Ann Kalla, Ingrid Lind
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