
Interpellation 
Till ordförande för För- och grundskolenämnden (FGN) Skellefteå 2018-10-30 

 
 

 

fäFällfors - utveckling eller avveckling? 
Det är många som vill bo på landsbygden, ha nära till jobbet och 
kunna bygga ett bra familjeliv där. Men en förutsättning för det är 
att ha barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Tidigare har vi fått veta 

att två mil är ett rimligt avstånd till barnomsorg. De familjer som 
valt att bo i Fällfors har tre mil enkel väg till en förskola. Men rimligt 

avstånd är kanske som ett gummiband ute på landsbygden? 
 
Att ha så långt till barnomsorg är bekymmersamt, det tar tid och 

kostar pengar för barnfamiljerna, det är inte miljövänligt med 
resorna till och från förskolan, och inte alls trafiksäkert. 

 
Enligt de boende i Fällfors så finns det 16 barn i förskoleåldern i 
området och fler är på väg. Men när kommunen räknat så finns bara 

9 barn i området. Här bör FGN göra en ny räkning av hur många 
barn det egentligen finns i Fällforsområdet. I stället för att vänta på 

att fler familjer ska flytta in och ansöka om plats i Fällfors: gör en 
intresseförfrågan om hur många familjer som är intresserade av 
förskola i Fällfors!  

 
Man kan inte ha alla bekvämligheter på landsbygden som finns i 

stan, men en grundservice som t.ex. barnomsorg bör kunna 
erbjudas i de områden som har både barnfamiljer och arbetsplatser. 

Det finns flera passande lokaler och maten går att ordna från en 
lokal restaurang. Och det finns även förskollärare på landsbygden. 
 

Argumentet att man får skylla sig själv när man vill bo på 
landsbygden håller inte. Det är inte kommunen som ska bestämma 

var vi vill bo eller driva företag. 
 
Vi behöver fler företag och fler arbetstillfällen. Vi behöver fler 

bostäder och vi behöver grundservice i hela kommunen. Ska vi klara 
kompetensförsörjning och arbetskraft så måste vi ta tillvara hela 

kommunen, även Fällfors och byarna runtomkring. Allt hänger ihop 
och barnomsorg är en av de viktigaste förutsättningarna som behövs 
för detta. 

 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

 Kommer du att se över förutsättningarna för att starta en 
förskola i Fällforsområdet? 

 Kommer du att göra en ny räkning av små barn i 

Fällforsområdet? 
 Kommer du att göra en intresseförfrågan om förskola i Fällfors 

hos småbarnsföräldrarna?  
 Har ni erbjudit annan pedagogisk barnomsorg i Fällfors? Om 

inte, varför? 
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