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INTERPELLATION till Utbildningsnämndens ordförande gällande
Förskola
Under föregående mandatperiod initierade Allians för Väsby det blocköverskridande program Ett
lärande Väsby som innefattar förskola, grundskola och gymnasium och med syfte att nå målet att alla
barn ska gå ut ur skolan med fullständiga betyg. För att uppnå långsiktigt hållbara resultat har vi
identifierat att insatser måste ske i hela kedjan förskola, grundskola och gymnasium och att beslut
om åtgärder bör fattas med politisk samsyn. Utbildningsnämnden har övergripande ansvar för
beställning av framtida förskolor och fler förskoleplatser baserat på underlag om barnkullar och
prognoser som utbildningskontoret arbetar fram. Lars Valterson (MP) är ordförande med ansvar för
utbildningsnämnden sedan drygt ett år tillbaka.
På grund av att Upplands Väsby kommun växer sker planering av nya bostadsområden kontinuerligt.
För västra Väsby har behovet av framtida ny förskola och grundskola diskuterats i samband med
bostadsplaner. Under de senaste åren har dessa planer för bostadsområden vunnit laga kraft och det
nya området Wäckare Äng, dit många barnfamiljer har valt att flytta, färdigställs nu. Byggstart sker
även i det nya området vid Eds Allé , ett område som också beräknas locka barnfamiljer.
Men trots att vi ser att ett ökat antal barn kommer till de områden som nämnts, finns inte någon
beställning från utbildningsnämnd på vare sig förskola eller grundskola i västra Väsby. För ett par
veckor sedan larmade pedagogisk personal dessutom att köerna nu är så långa och medför
överhängande risk att barn inte kommer att få plats på förskolor som föräldrar valt i närområde till
bostaden. Det finns också risk att kommunen inte kommer kunna erbjuda plats för barn som står i kö
inom fyramånadersgarantin.
I veckan ändrade kommunen därtill de tidigare förutsättningar som varje förskola har haft med
interna syskonköer för att kunna erbjuda syskon plats vid samma förskola.
De konsekvenser som uppstår av att nya lokaler inte beställts och att kösystemet ändrats abrupt är
många. Valfriheten sätts ur spel vilket kan innebära att föräldrar inte kan återgå till sina arbeten som
planerat. Föräldrar kan tvingas att tacka nej till en plats om den erbjuds på andra sidan kommunen
om bil eller färdmedel saknas. Det innebär en risk för att syskon inte får gå på samma förskola och att
föräldrar tvingas att köra sina barn till olika förskolor. Det kan leda till att barnen inte får kamrater
som bor nära hemmet för att sedan följer upp till skolålder. Det kan innebära att förskolor som har
lediga platser får ta emot barn som bara stannar en kort tid och det i sig påverkar gruppdynamik och
ställer stora krav på flexibilitet hos pedagogerna. Vi vet också att små barn är i extra behov av
trygghet och att i lugn och ro knyta an till sin omgivning.
Lars Valtersson som ansvarig politiker har inte vid något tillfälle under det senaste året lyft det akuta
behov av förskolelokaler som finns till oss gruppledare i styrgruppen för Ett lärande Väsby. Inte heller
har vi fått information om att kommunen nu stramar upp hur förskoleplatser fördelas till sökande
eller att syskon inte längre kan garanteras att få gå tillsammans och att valfrihet är satt ur spel i och
med det. Nyheten att föräldrar nu saknar möjlighet att placera sina barn i förskolor med vakanta

platser på grund av att de inte står först på tur har heller inte kommunicerats. Informationen har
istället kommit mig tillhanda via föräldrar och pedagoger som har tagit kontakt på grund av det akuta
läget som nu är. Jag har själv lyft frågan om beställning och ekonomiska medel för ny grundskola och
förskola på västra sidan vid senaste kommunstyrelseberedning i och med de nya bostadsområden
och på grund av att ekonomiska medel och beställning saknas i den nya majoritetens
verksamhetsplan med budget.
För mig är det som nu händer inte förenligt med den tanke som Centerpartiet har om att värna
valfrihet och att se till individens behov och där vi vet att små barn är i extra behov av stor trygghet.
Inte heller är det förenligt med det som ska vara grunden i det blocköverskridande samarbetet i Ett
lärande Väsby, där gruppledare måste få information och i tid för att kunna bidra med bra beslut till
åtgärder.
Därför vill jag ställa följande frågor till dig Lars Valtersson som ytters ansvarig för
utbildningsnämnden:
1: Hur länge har du haft information gällande den akuta bristen på förskoleplatser?
2: Varför har du inte informerat oss gruppledare i styrgruppen för Ett lärande Väsby om det akuta
behovet av förskoleplatser och kommunens uppstramning av kösystem och fördelning av
förskoleplatser?
3: Hur kommer kommunen att hantera det akuta behov av förskoleplatser i västra området och
varför har inte detta åtgärdats tidigare trots att pedagoger lyft frågan?
4: Tycker du att det är ett korrekt sätt att bemöta föräldrar, barn och förskolepersonal genom att
sätta valfriheten ur spel och i vissa fall tvinga föräldrar att välja förskolor långt från hemmet och
med ett kösystem som splittra syskon som tidigare kunnat få en plats på samma förskola?
5: Varför har inte samtliga utförare sammankallats tidigt och för att undersöka vad som
gemensamt kan genomföras på kort och lång sikt gällande förskoleplatser och med konkret fråga
till samtliga utförare om vilka som vill starta ytterligare verksamhet i områden med behov?
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