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Interpellation 
 
Vilken granskning sker av enskilda förskolor?  
SVT:s Uppdrag Granskiing har gjort ett allvarligt 
avslöjande om Hälsans Förskola (19/3 2014). I 
deras reportage framgår att barnen på förskolan 
bara får vatten och knäckebröd till frukost och 
mellanmål. Även de barn som knappt har fått tän-
der.  
 
Hälsans förskola finns i dag på åtta ställen i lan-
det, däribland två i Uppsala. Uppdrag Gransk-
nings avslöjande skapar därför en oro. Som 
UNT:s ledarsida skriver (21/3 2014):  
 
Både kommunala och privata förskolor kan ha 
brister. Det är dock bara privata förskolor som 
kan misstänkas för att sänka kvaliteten för att 
hinna ta ut vinster. [...] De som förespråkar 
vinstdrivande verksamheter i omsorgen använder 
marknadsargumentet om självsanering: om det 
inte fingerar bra kommer "kunden" att söka sig 
någon annanstans. Men i en förskola kan "kun-
den", barnet, inte berätta om bristerna och vet 
inte vad hen bör förvänta sig. Och föräldrarna 
kan oftast inte söka sig någon annanstans - för 
det är kö. Marknadsmekanismerna är satta ur 
spel.  
 
I Uppsala råder fri etableringsrätt för förskolor. 
Därför är det så centralt att vi har en effektiv och 
välfungerande kontroll av välfärdens verksamhet. 
Vi måste försäkra oss om att barn inte far illa på 
samma sätt i Uppsala kommun som på de försko-
lor som SVT har granskat. Det går nämligen inte 
att avpolitisera missförhållanden i välfärden. Det 
yttersta ansvaret för den verksamhet som sker 
inom kommunen - på våra förskolor, skolor och 
äldreboenden - är politiskt.  
 
Men hur står det egentligen till med gransk-
ningen i Uppsala? Barn- och ungdomsnämnden 
har beslutat att alla förskolor som får en struk-
turersättning på över 9 600 kronor per barn skulle 

få en uppföljning 2012 och 2013. Men ingen 
uppföljning har gjorts, trots flera påtalanden från 
förvaltningens tjänstemän. Och detta samtidigt 
som vi har exempel på förskolor i Uppsala med 
en mycket hög strukturersättning som har gjort 
en vinst på över en halv miljon.  
 
Varför har inte granskningen skett? Hur kan den 
borgerliga majoriteten tillåta en sådan slapphänt 
kontroll över våra gemensamma skattepengar? 
Och hur säkerställs att privata förskolors vinst-
intresse inte går ut över barnens välmående, likt i 
de förskolor som SVT granskat? 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunalrådet, tillika barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande Cecilia Forss (M), följande:  
 
1. Varför följdes inte förskolornas struktur-
ersättning upp enligt beslutet i BUN:s budget 
2013?  
 
2. Med vetskapen om att förskolor som har fått 
en mycket hög strukturersättning redovisar en 
vinst på över en halv miljon kronor, anser Cecilia 
Forss (M) att kommunen ställer tillräckliga frågor 
om hur ekonomin hanteras och har en tillfreds-
ställande insyn i Uppsalas enskilda förskolor?  
 
3. Idag går det flera år mellan tillsynsbesöken på 
Uppsalas förskolor. Är Ceciha Forss (M) nöjd 
med dessa tidsintervaller?  
 
4. Har Uppsala kommun en åtgärdstrappa som vi 
agerar utifrån, när missförhållanden av en för-
skola uppdagas?  
 
Marlene Burwick  
Kommunalråd (S)  
 


