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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Frågor om nedläggningen av SFI-undervisningen 
vid öppna förskolan Kristallen  
Vi har i media (UNT 2013-09-10) kunnat läsa om 
att den mycket framgångsrika verksamheten i 
Kristallen med SFI kombinerat med öppen för-
skola i Treklangen i Gottsunda hotas att drastiskt 
försämras.  
 
Skälet är att SFI-verksamheten har fått kraftigt 
försämrade villkor med neddragning av ersätt-
ningen med 40 %. Och att därmed själva SFI-un-
dervisningen skulle försvinna från Kristallens 
öppna förskola. Detta vore en mycket negativ 
konsekvens som kraftigt kommer att försämra 
unga mammors inträde på arbetsmarknaden. 
 
Det ansvariga kommunalrådet Mohamad Hassan 
(FP) säger enligt nyhetsartikeln att han inte råder 
över att SFI-undervisningen försvinner från Kris-
tallen. I en insändare i UNT 2013-09-13 fortsätter 
ansvarigt kommunalråd med att säga: ”Vi ska slå 
vakt om verksamheten vid Kristallens öppna 
förskola vid Treklangen och den svenskunder-
visning som bedrivs där. … Den eventuella 
flytten av öppna förskolan är inget som vår 
nämnd är inblandad i, men vi kommer att göra 
vad vi kan för att se till att den unika och fram-
gångsrika verksamheten som finns på Kristallens 
öppna förskola vid Treklangen kan fortsätta.” 
 
Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden, tillika ansvarigt kommunalråd för 
dessa frågor tvår sina händer. Detta är inget som 
han kan påverka, och det är inget som han har bi-
dragit till att det sker. Denna hållning behöver en 
närmare skärskådning och prövning. 
 
Den faktiska bakgrunden är den upphandling av 
SFI via tjänstekoncession som ansvarig nämnd 
beslutade om 2012-09-13 där det i beslutet bl a 
står följande: 

 
”att från upphandling undanta studieväg 1, 
alfabetisering, hälsoinriktad sfi samt sfi i sam-
verkan med öppna förskolan för kvinnor i enlig-
het med nuvarande handläggningsordning. Upp-
drag om dessa inriktningar lämnas till Uppsala 
kommun Vård & bildning.” 
 
De uppdrag som nämns i beslutet ovan beslutar 
nämnden om 2012-12-06, där det av beslutshand-
lingen framgår att: 
 
”Uppdrag om verksamheter vid Vuxenutbild-
ningen Linné gäller 2013-01-01--2013-12-31. 
För utbildning i svenska för invandrare och sam-
hällsorientering är avtalstiden 2013-01-01– 
2013-07-31. För tiden 2013-08-01–2013-12-31 
träffas överenskommelse i enlighet med avtal i 
tjänstekoncessionsorganisationen.” 
 
Att SFI-utbildningen vid Kristallens öppna för-
skola läggs ned är således en konsekvens av den 
tjänstekoncessionsupphandling som gjorts av 
SFI, och de villkor som gäller där. Detta verkar 
komma som en oväntad och överraskande effekt 
för den borgerliga alliansmajoritet som drivit 
igenom upphandlingen. 
 
Det kan medges att det kan framstå som något 
överraskande att detta blev effekterna av upp-
handlingen, där nämnden fattar beslut om att un-
danta bl a Kristallens SFI. Men samma majoritet 
har senare beslutat att ersättningen för andra 
halvåret 2013 ska vara i enlighet med avtalen i 
tjänstekoncessionsupphandlingen. Därmed har 
ersättningen per timme drastiskt sänkts, en fixe-
rad timpott införts, samt en ersättning som endast 
utgår med 80 % löpande och resterande 20 % om 
deltagarna uppnår målen inom den givna tim-
potten. Detta är således betydelsen av att ”undan-
ta” från upphandlingen. Och det är beslut som 
alliansen i Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden fattat med Mohamad Hassan (FP) som 
ordförande. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunalrådet, tillika Utbildnings- och ar-
betsmarknadsnämndens ordförande, Moha-
mad Hassan (FP) följande: 
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 Är du nöjd med att SFI studieväg 1 
inklusive bl a Kristallens öppna förskola 
– som skulle undantas från upphand-
lingen – har fått liknande villkor som den 
upphandlade SFI:n? Med en given tim-
pott, drastiskt sänkt timpris och en 
ersättningsmodell med 80 % + 20 %. 

 
 Anser du att de beslut som du tagit i 

UAN har påverkat att SFI vid Kristallen 
kommer att läggas ned, och att du där-
med har ett ansvar för att detta sker? 

 
 Mot bakgrund av de uttalande som gjorts 

i media och i insändare i UNT 2013-09-
13 (se bilaga) om att bl a slå vakt om SFI 
vid Kristallen – vilket står i motsats-
ställning till vad konsekvenserna av 
nämndens beslut är – har du för avsikt att 
ändra nämndens beslut om SFI studieväg 
1, eller tänker du låta SFI vid Kristallen 
upphöra? 

 
 Om det är uttalandena i media och in-

sändare som gäller – i stället för av 
nämnden fattade beslut – vad tänker du 
göra för att se till att verksamheten kan 
fortsätta? 

 
Socialdemokraterna 
 
Ulrik Wärnsberg 
2:e vice ordförande Utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden (S) 
 
 
 
 


