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Interpellation till förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) 
om ökad risk för kvalitetsbrister i förskolan 

 
I februari 2011 beslutade förskolenämnden att ett privat företag skulle överta 
verksamheten vid förskolan Hageby allé. Bakgrunden var en politisk vilja hos den 
moderatledda majoriteten att få fler utförare inom förskolan i Huddinge. Den 
politiska hanteringen av ärendet fick senare skarp kritik av våra tre partier. Den 
viktigaste kritiken rörde bristen på underlag som visar hur kommunen går till väga för 
att säkerställa kvaliteten i verksamhet som överlämnas till någon annan.  
 
Mot bakgrund av vår, och flera föräldrars oro, för att kommunen hade åsidosatt 
kraven på kvalitet ställde vi i maj 2011 en interpellation till dig. I den undrade vi bland 
annat hur ni tog hänsyn till förutsättningarna för pedagogiskt arbete och 
personaltäthet vid ett sådant här överlämnande av en förskola till ett företag. I svaret 
skrev du att det som bland annat låg bakom det här beslutet var att ”öka kvaliteten” 
och att vi skulle få ”kostnadseffektiva lösningar”. Sedan hänvisade du till att alla 
förskolor oavsett utförare ska uppfylla skollagens krav på kvalitet och säkerhet. Inget i 
svaret tydde på att du hade några som helst betänkligheter att lämna över 
verksamhet till någon annan utförare utan att närmare analysera deras ambitionsnivå 
eller förmåga att leva upp till de krav som alla har rätt att ställa på en offentligt 
finansierad förskola.  
 
Efter att det nu har inkommit klagomål på just den här förskolans verksamhet har 
barn- och ungdomsförvaltningen genomfört en tillsyn där. Den ledde fram till att 
nämnden tilldelade förskolan en anmärkning och krävde av dem att åtgärda ett antal 
brister. Bland annat skulle de beskriva hur de klarar av att leva upp till kraven på 
pedagogiskt arbete när de endast har en (!) förskollärare i en verksamhet med fyra 
avdelningar, utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete och utforma en pedagogisk 
miljö där barns lärande och utmaning är i fokus. Alla punkter där nämnden uttalar 
kritik rör grundläggande förutsättningar för att bedriva en bra verksamhet.  
 
Det är förstås bra att verksamheten följs upp och att nämnden nu har reagerat. Vi kan 
dock inte förstå varför det ska behöva dröja till efter det att brister har uppkommit. 
Det borde ligga i allas intresse att redan initialt värdera de grundläggande 



förutsättningarna för att bedriva en bra verksamhet. Vi kan inte komma ifrån känslan 
av att viljan att få in ett privat företag har varit viktigare än att värna kvaliteten i det 
här fallet.   
  
Mot bakgrund av det ovan anförda frågar vi förskolenämndens ordförande följande 
 
Har erfarenheten från det privata övertagandet av förskolan Hageby allé fått dig att 
tänka om; behöver förskolenämnden göra mer för att värdera förutsättningarna för 
att en ny utförare ska kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet? 
 
I svaret på vår interpellation våren 2011 annonserade du en ny modell för värdering 
av anbud vid eventuella övertaganden. Finns det något sådan modell? 
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