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Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline 
Andersson (S) angående försämringarna som hotar de öppna 
förskolorna  
KSN-2015-0505 
 
Det finns idag ett tiotal öppna förskolor och de sju kommunala öppna förskolorna har i uppdrag att 
arbeta områdesvis i ett familjecentrerat arbete där mödrahälsovården, barnhälsovården samt social-
tjänstens familjeenheter samverkar. De sju kommunala familjecentralerna hade besök av 2195 
familjer, sammanlagt 39 185 besök år 2013.  
 
Detta är viktigt för det socialt förebyggande arbetet och ger möjlighet för många familjer att få 
stöd, hjälp och råd samt social samvaro under föräldraledigheten eller när man av andra anled-
ningar är hemma med sitt/sina barn. På Kristallens öppna förskola kan deltagarna dessutom läsa 
SFI. Det arbete som görs på de öppna förskolorna röner stor uppskattning hos deltagarna. En 
enkätundersökning som gjorts i 6 av de kommunala enheterna och där man fått in 496 svar, visar 
att besökarna är mycket nöjda med samtliga verksamheter inom familjecentralens område.  
 
2009 antog regeringen en Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla 
(Regeringskansliet, Socialdepartementet). Att arbeta förebyggande sparar inte bara pengar i det 
långa loppet, utan stärker också skyddsfaktorer för föräldrars och barns hälsa. Riktade insatser för 
att bryta utanförskap, ensamhet och satsningar på pappagrupper, föräldrastöd, adoptivföräldrar, 
unga föräldrar, osv. är en del i det arbetet. Pedagogerna är av stor vikt för att dels stärka föräldrarna 
i sin föräldraroll, vara en trygg länk vidare för annat stöd eller hjälp, samt erbjuda barn möjligheter 
och material som av olika anledningar inte finns i hemmet.  
 
Som politiker har jag, liksom flera andra, blivit kontaktad av företrädare för dessa öppna förskolor, 
som ifrågasätter en neddragning för verksamheterna. Jag ställer mig lika ifrågasättande. Det är 
omöjligt att avgöra hur mycket och på vilket sätt en eventuell neddragning kommer att se ut och få 
för konsekvenser för verksamheterna. Budgeten för utbildningsnämnden kommer inte att tas upp 
för beslut förrän till marssammanträdet och därmed blir det omöjligt att överblicka 
prioriteringarna.  
 
Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande Caroline Andersson (S):  
 
- Hur mycket är det tänkt att den rödgröna majoriteten ska dra ner på de öppna förskolorna 
verksamhet?  
 
-Vilka konsekvenser får detta för det förebyggande arbetet? Anna Manell  
 
Anna Manell 
Vice gruppledare FP Uppsala Ledamot i utbildningsnämnden 


