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Interpellation  
till Barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L) 

Angående förskolesituationen i Norrtälje kommun 

Med anledning av att diskussionen kom igång rörande förskolan Vega och barackernas vara 
eller inte vara, vill vi i Vänsterpartiet Norrtälje lyfta frågan om förskolesituationen i stort.  
Vi anser att inget styre sedan 2012 har kunnat hantera den här frågan. 
Platsen där förskolan Vega idag ligger på anser vi inte vara en bra plats för en förskola, vare sig 
trafikmässigt, tomtmässigt eller lokalmässigt, även om barack-lösningen bidrog till att en förskola 
snabbt kom på plats. 

Att flytta förskolan Vega till Brännäsgården anser vi heller inte är en bra lösning då det krävs 
stora investeringar för att göra om det gamla trähuset till funktionella lokaler för förskoleverksamhet. 
Den fritidsgård som finns i Brännäsgården passar bra där med tanke på att det är relativt nära till 
stadens högstadieskolor och busstationen. 
Vänsterpartiet tycker att det är mycket viktigt att kommunen kan tillhandahålla förskoleplatser av 
god kvalitet och att barngruppernas storlekar följer Skolverkets riktlinjer. Det byggs mycket i 
Norrtälje kommun just nu och kommunen bör utnyttja situationen vid överenskommelser med 
byggbolag och fastighetsägare, samt vid direktiv och detaljplanering för att få till ett proportionerligt 
antal förskolor i nybyggnation. De senare detaljplanerna har oftast med i sina planbeskrivningar att 
det ska byggas förskola, skola, äldreboende eller dylikt men tidigare verkade det vara baracker som 
gällde. Det vet vi är en kortsiktig och dyrbar lösning, se bara på förskolan Blåklinten som blev dyrare 
än en permanent förskola. 

Kommunen bör upprätta en plan för hur utökningen av förskoleplatser ska gå till under de 
närmaste åren och för framtiden. Vänsterpartiet anser också att det är viktigt att ha en bra 
fritidsgårds- verksamhet, i ett bra läge i väl avsedda lokaler. Vi tycker att det är av vikt att inte flytta 
runt verksamheter på måfå utan någon långsiktig plan. Något som är mycket viktigt är att vara tydlig 
med sina avsikter så att kommunens invånare, unga och gamla, får möjlighet att ta ställning och 
uttrycka sin mening kring olika förslag. Låt inte kommunala förskolor bli tillfälliga nödlösningar i 
baracker i väntan på privata initiativ. 
 
Vi i Vänsterpartiet undrar därför: 
 

●  Hur ser behovet av platser ut i Norrtälje stad idag?    
●  Lokalförsörjningsplanen verkar säga att det behövs 4-7 nya förskolor i Norrtälje stad de 

närmaste tio åren. Finns det en långsiktig plan för en väl fungerande förskoleverksamhet 
med ändamålsenliga lokaler för hela Norrtälje kommun och hur ser den i så fall ut?  

● Hur vill styret att fördelningen mellan kommunala och privata ska se ut i framtiden? 
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