
Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S) 
 
 
I Uppsala finns ett uppskattat och väl fungerande aktivitetshus, Uppsala Klättercenter, med 
verksamhet för både tjejer och killar. Aktivitetshuset drivs idag av en privat aktör på uppdrag 
av Uppsala kommun. Den rödgröna majoriteten i idrotts- och fritidsnämnden beslutade 
nyligen att inte förnya den sedan tidigare upphandlade verksamheten i kommunens 
aktivitetshus. Detta förklarar nämnden ordförande, Rickard Malmström, med ”att när vi driver 
verksamhet i egen regi förbättras våra möjligheter att göra verksamheten mer jämställd”.  
 
 
Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S), 
följande: 
 

1) Delar kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S), Rickard Malmströms 
(MP) uppfattning att kommunal verksamhet i egen regi är att föredra ur ett 
jämställdhetsperspektiv? 

 
2) Finns det andra, väl fungerande verksamheter, som ordförande Burwick (S) kan tänka 

sig ska tas över av kommunen med motiveringen att jämställdheten ska öka? 
 
 
 
Markus Lagerquist  
Ledamot  
(m)  
 

 
 



Fråga till utbildningsnämndens ordförande, Caroline Andersson (S) 

 

Efterfrågan på förskoleplatser varierar över året med högre efterfrågan varje vår jämfört med hösten. 
Detta är något som vi i Uppsala kommun är medvetna om och måste hantera varje år. Jämfört med 
januari år 2015 har Uppsala kommun nu 190 färre förskoleplatser, varav 168 färre i egen regi. 
Efterfrågan överstiger för närvarande kraftigt kapaciteten och köerna till förskoleplatser förväntas bli 
långa under våren. 

I skollagen framgår uttryckligen att kommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. 
Kommunens skyldighet att erbjuda plats innebär att platsen ska vara tillgänglig, det vill säga att barnet 
kan börja vid aktuell förskoleenhet inom de fyra månaderna. Om kommunen inte följer 
bestämmelserna om erbjudande av förskoleplats kan Skolinspektionen förelägga kommunen att 
fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande kan också förenas med vite. 

En förskolekö får allvarliga konsekvenser, många barn kan tvingas börja på en förskola för att sedan 
flytta till en annan, vilket skapar en onödig otrygghet för barnen. Föräldrar kan också tvingas vara 
borta från sitt arbete längre än man planerat eller budgeterat för, vilket kan få stora konsekvenser för 
både familjen och samhällsekonomin. 

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande, Caroline Andersson (S), 
följande: 

1. Riskerar kommunen nu vite för att kommunen inte kan fullgöra dessa skyldigheter? 
2. Hur avser ni lösa den uppkomna situationen för de föräldrar och barn som drabbas? 

 

Uppsala den 24 februari 2016 

  

Christopher Lagerqvist (M) 

 


