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Interpellation till Uppsala kommunfullmäktige  

Försörjningsplaneringen av förskole- och skollokaler i 
Uppsala kommun 
 
Under senare delen av januari har flera artiklar i pressen visat på de förslag som presenteras av 
förskole- och skolutredningen vilken ju kan läsas av alla och envar på kommunens hemsida. 
 
Att ta fram detta ”Förslag för pedagogiska lokaler 2014 och 2015” som nu finns att läsa på hemsidan 
har kostat både pengar, tid och kraft i form av nedlagda tjänstemannatimmar. 
 
Gången har varit att när dessa, i flera fall kontroversiella tjänstemannaförslag (t.ex. nedläggning av 
ett antal landsbygdsskolor) fått medial uppmärksamhet så har ledande politiska företrädare för 
Alliansen direkt via media gått ut och tagit avstånd från de förslag som man har varit med och 
styrt fram! 
 
Detta, vill jag påstå, är ett synnerligen ineffektivt sätt att arbeta. Dessutom är det så att denna 
synnerligen ineffektiva arbetsmetod helt i onödan skapar både oro och irritation bland både 
personal, barn och föräldrar på de berörda skolorna.  Alltså ett direkt dåligt sätt att driva en 
kommuns lokalförsörjningsverksamhet. 
 
Om vissa lokalförsörjningsplaneringsförslag av politiska skäl inte är aktuella att genomföra vore 
det bättre att låta dessa förslag ingå som ramvillkor i utredningen. Att göra så skulle spara både 
tid, kraft och pengar. Dessutom skulle berörd skolpersonal, barn och föräldrar kunna fokusera på 
skolarbetet och slippa helt onödig oro. 
 
 
Därför är mina frågor till ordf. för Barn och Ungdomsnämnden: 
 
Vad tycker ordföranden om att tid, kraft och kommunala pengar används för att utreda 
nedläggning av skolor vilka det finns Alliansmajoritet för att de skall vara kvar? 
 
Är det i sin ordning att berörd skolpersonal och berörda barn och föräldrar skall oroa sig helt i 
onödan för att just deras skola skall läggas ner?  
 
Vilka åtgärder ämnar ordföranden vidta för att de kommunala utredningsresurser som finns inom 
lokalförsörjningsplaneringen används på ett optimalt sätt? 
 
 
 
 
Uppsala den 5 februari 2013 
 
 
 
 
Trond Svendsen (MP) 
 


	Text8: KF 65   25 MARS  2013


