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Interpellation till förskolenämndens ordförande Karl Henriksson 
(KD) om förskolan Korallen i Visättra 
 

Förskolan är starten för det livslånga lärandet. Alla barn ska därför ha rätt till förskola – 
oavsett föräldrars livssituation. Förskolan ska både hålla hög kvalitet och stimulera barns 
lärande liksom att vara en rolig och trygg plats. Genom att leka, skapa och utforska ska 
barnen få möjlihget att utvecklas utifrån sina förutsättningar.  
 
I Huddinge ges många barn ovanstående möjligheter och många föräldrar är nöjda med den 
kommunala förskoleverksamheten. Det var därför överraskande och anmärkningsvärt att en 
majoritet av förskolenämnden i april beslöt att förskolan Korallen i Visättra ska överlåtas till 
någon – fortfarande okänd - fristående utförare. Det enda argumentet var att det saknas 
privata alternativ i bostadsområdet. Samtidigt planeras en ny förskola med tio avdelningar 
på Visättra äng i privat regi. Den ska invigas hösten 2018 enligt gällande lokalförsörjningsplan 
och enligt information från kommunens lokalförsörjningschef så sent som i juni. Med en 
sådan stor privat enhet i sikte är det inte motiverat att överlåta Korallen i marknadens 
händer. Det är viktigt att det finns förskolor med olika pedagogisk inriktning, men bara för 
att en förskola överlåts i privat regi ökar inte mångfalden av pedagogiker automatiskt. 
 
Lägenhetsförskolan Korallen är den enda förskolan längs Visättravägen, som har drygt 1100 
lägenheter. Den ligger centralt som granne till Visättraskolan. Den bedriver en av både 
föräldrar, personal och barn uppskattad verksamhet. Närhet är en viktig kvalitet för 
förskolor. Föräldrar har sedan beslutet fattades av nämnden uttryckt oro för beslutet och de 
har överklagat till Förvaltningsrätten. I överklagan går det att läsa att ”Ett hastigt och tungt 
besked utan alternativ till andra valmöjligheter. Det är trist att en trygg och välfungerande 
verksamhet som Korallen försvinner ...” Detta är mycket olyckligt inte minst ur ett 
barnperspektiv och ur delaktighetssynpunkt. 
 
Beslutet om förskolan Korallen är också intressant ur ekonomisk aspekt. När Korallen 
hamnar i privat regi kommer kommunen tvingas betala ytterligare drygt 350 000 kronor 
utöver dagens hyra (400 tkr), eftersom lokalersättningen till fristående utförare är 18 830 
kronor per barn och år. Dessutom är ersättningen per barn högre för fristående utförare. Det 
är allltså en dyr och dålig affär för förskolenämnden, som redan har en mycket ansträngd 
ekonomi med stort underskott för 2016 och dåliga ekonomiska förutsättningar framöver. 
 
Processen kring att till vilket pris som helst omvandla Korallen till en privat förskola har 
drivits utan att förskolenämnden fått någon förhandsinformation eller analys av negativa 
och positiva aspekter. Utöver det har föräldrars, barns och personalens delaktighet inte 
skötts bra. Personal och föräldrar fick information först 13 dagar efter beslutet. 



 
Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga följande 

1. Har processen kring Korallen skötts på ett bra sätt gentemot föräldrar, personal och 
nämnden? 

2. Har du  eller koalitionen något outtalat mål om hur stor andel fristående förskolor 
som är idealt? 

3. När ska förskolenämnden få underlag för att besluta om vilket alternativ som ska få 
ta över Korallens lokaler? 
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