
 
 

 
Interpellation om lika förutsättningar förskolor 

 

Jag har fått indikationer om ett fall där kommunens Skolfastigheter AB hyr ut lokaler till en 

fristående förskola, men där nu kommunen i praktiken tänker tvinga verksamheten att 

övergå i kommunal regi. 

Självklart är skolfastighetsbolagets huvudsyfte att förse kommunal huvudman med lokaler 

för förskola och skola, men i de fall uthyrning sker till fristående huvudman borde 

kommunen vinnlägga sig om att ge lika förutsättningar för kommunal och fristående 

verksamhet. 

Så tycks inte vara fallet här, då en vattenskada har föranlett en omfattande renovering av 

lokalerna. Verksamheten har då fått besked från skolfastighetsbolaget att de kommer få en 

avsevärt högre hyra. Men vid förfrågan hos utbildningsförvaltningen hur denna hyra ska 

kunna kompenseras har inga möjligheter getts till kompensation. 

Vid nyproduktion av förskolor har jag förstått att kommunen betalar ut ett högre belopp till 

kommunala och fristående aktörer – stämmer det? Och borde det inte i så fall kunna gälla 

även vid omfattande renoveringar? 

Resultatet i detta fall bli annars sannolikt att den fristående huvudmannen lämnar 

verksamheten som då sannolikt övergår i kommunal regi. Som då får ersättning för de ökade 

hyreskostnaderna utan snack. 

Kommunens förväntade ökade kostnader för lokaler i egen regi är investeringskostnader på 

5,7 miljarder kronor den kommande 10 årsperioden, vilket kommer innebära en ökad årlig 

hyreskostnad 2032 på nästan +400 miljoner kronor. 

En lösning i det aktuella fallet skulle kunna vara att förhandla med nuvarande eller andra 

fristående aktörer om att överlåta lokalen så att den inte längre ägs av Uppsala kommun. 

Det kan gälla även i flera andra fall. 

Grundläggande handlar det om att kommunen måste ge lika förutsättningar för kommunala 

och fristående förskolor. 

 

 

 



Jag vill därför fråga Utbildningsnämndens tillträdande ordförande, kommunalrådet Eva 

Christiernin (S): 

- Anser du att kommunala och fristående förskolor ska ges lika ekonomiska 

förutsättningar? 

- Tycker du det är rimligt att fristående förskolor inte får kompensation för nya, dyrare 

lokaler, eller kraftigt renoverade lokaler, medan den kommunala huvudmannen bara 

får automatisk kompensation för ökade lokalkostnader? 

- På vilket sätt vill du underlätta för fristående förskolor att växa och utvecklas i 

Uppsala kommun? 

- Har vänstermajoriteten en ambition att en större andel av förskolorna skall drivas i 

kommunal regi? 

 
 
Jonas Segersam (KD) 

 
 


