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Interpellation om vision 2015 och bristen på förskoleplatser i
Luleå kommun
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Johansson (m) anför följande i interpellation 2008-04-23 till
kommunstyrelsens ordförande.
Luleå kommun har som målsättning att växa och bli en kommun med 80 000
invånare. Under de senaste åren har dock befolkningsunderlaget i kommunen
minskat och då främst bland medborgare i åldern 25-34 år. Detta är beklagligt
men kanske inte särskilt konstigt då det här är en åldersgrupp som ofta har
eller planerar att bilda familj.
Om man som barnfamilj planerar att flytta till Luleå så är något av det första
man kontrollerar innan man beslutar sig för att flytta, hur det ser ut med
omsorg för barnen och vilka alternativ som finns just i den del av kommunen
där man planerar att bosätta sig. När man vid kontakt med kommunen får till
svar att det enda alternativ som finns i Luleå är daghem. Att det är fullt där
man planerar att bosätta sig och kö till samtliga förskolor i närområdet och
därför måste köra sina barn flera mil för att lämna dem på ett daghem i någon
annan del av kommunen, då är sannolikheten stor att man väljer att flytta till
någon annan kommun istället.
Med den situation som råder inom barnomsorgen i Luleå kommun idag med
brist på förskoleplatser och alternativ barnomsorg och med stora
besparingskrav med ökande barngrupper som följd är Luleå knappast den
attraktiva kommun som vi behöver vara för att nå visionen om att växa och bli
80 000 invånare.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

2008-04-28
2008-05-26

102
131

Sida

234
305

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
aprilkf28b
Med anledning av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande
- Anser kommunstyrelsens ordförande att bristen på förskoleplatser,
alternativ inom barnomsorgen och stora besparingskrav i kommunens
barnomsorg påverkar möjligheten för att nå en ökande befolkningsmängd
enligt vision 2015 på ett negativt sätt?
- Om så är fallet, vad avser kommunstyrelsens ordförande att vidta för
åtgärder för att kommunen ska kunna erbjuda barnfamiljer som vill bosätta
sig i Luleå en bra barnomsorg i närområdet?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besvara interpellationen.
_____

Interpellationssvar
Karl Petersen lämnar nedanstående svar på interpellationen.
Interpellanten Anna-Karin Johansson (m) frågar mig om följande:
•

Anser kommunstyrelsens ordförande att bristen på förskoleplatser,
alternativt inom barnomsorgen och stora besparingskrav i kommunens
barnomsorg påverkar möjligheten för att nå en ökande befolkningsmängd
enligt vision 2015 på ett negativt sätt?

•

Om så är fallet, vad avser kommunstyrelsens ordförande att vidta för
åtgärder för att kommunen ska kunna erbjuda barnfamiljer som vill
bosätta sig i Luleå en bra barnomsorg i närområdet?

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Som kommunstyrelsens ordförande anser jag att det är av stor mycket vikt att
vi kan erbjuda luleåborna - såväl de som redan bor här som de som vill flytta
hit – en fullgod service inom alla välfärdsområden, vård, skola och omsorg. I
Luleå har vi full behovstäckning inom förskolan och det är därför enkelt att
svara på interpellantens frågor i övrigt.
Luleå kommun är känd som en kommun med god välfärd för alla, något som
ofta bekräftas i medborgarenkäter och andra mätningar.
De besparingar som interpellanten tar upp får mer ses som anpassningar till
förändringar i åldersstrukturer och naturliga effektiviseringar och dessa
kommer inte att negativt påverka Luleås möjligheter att växa ytterligare.
Att sprida budskapet att vi har full behovstäckning inom förskolan är ett bra
sätt att öka människor intresse att flytta hit.
Med ovanstående anser jag att denna interpellation är besvarad.
Anna-Karin Johansson tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
anse interpellationen besvarad.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

