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Organisationsförändring av förskolan Lysmasken 
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Vänsterpartiet har många gånger kritiserat det effektiviseringstryck som ut-

bildningsnämnden har satts under. Resultatet har blivit att förvaltningen 

tvingats vidta hastiga åtgärder som bland annat lett till undermålig kommu-

nikation med föräldrarna till barnen i förskolan. 

 

Omständigheterna i ärendet, med Lysmasken inhyst i dyra (och tillfälliga) 

externa lokaler, gör emellertid en nedläggning nödvändig med tanke på den 

ekonomiska realitet som nämnden står inför. Vänsterpartiet anser dock att 

det finns vissa frågetecken kring befolkningsprognosen som redovisas i ären-

det och att nämnden behöver ta ett helhetsgrepp om situationen för försko-

lorna i Fittja. Det känns intuitivt osannolikt att antalet barn i förskoleålder 

skulle vara konstant till år 2027 i ett område som växer, med tillkommande 

bebyggelse i Fittja centrum redan de närmaste åren. 

 

Det finns även anledning att diskutera om den servicegrad (83% av barnen är 

inskrivna i förskoleverksamhet) som idag råder i Fittja bör betraktas som na-

turgiven. Det bör vara en politisk målsättning att öka den siffran och det stäl-

ler också krav på en viss beredskap vad gäller förskoleplatser. 

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att kommunen, efter en nedläggning av Lys-

masken, kommer att vara beroende av att de fristående förskolorna finns 

kvar och fortsätter att leverera platser i samma mängd. Detta innebär en osä-

kerhet för kommunen då vi saknar full rådighet över frågan. 

 

De anmärkningar som redovisas ovan anser vi bör kunna påverka exempel-

vis antalet avdelningar på den tillkommande förskolan Posthagen 1, eller om 

det till och med behöver planeras för ytterligare en förskola i området. När 

Posthagen 1 byggs är det viktigt att det blir rätt från början så att kommunen 

inte plötsligt står med en brist på förskoleplatser om några år. 

 

 

Jag yrkar: 

 

Att nämnden ges en fördjupad redovisning av befolkningsprognosen i Fittja 

där effekter av tillkommande bebyggelse i området framgår. 

 

Att byggandet av Posthagen 1 anpassas till denna fördjupade analys av be-

folkningsutvecklingen i Fittja. 

 

 

Bekir Uzunel (V) 


