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Hej Atti!
Stort tack för ditt brev.
Vi har förstått att medarbetare från utbildningsförvaltningen har
varit i kontakt med dig för att besvara dina klagomål och ställt
kompletterade frågor. Vi som politiker kommer därmed inte gå in i
de specifika klagomålen utan vill istället svara på den övergripande
frågeställningen som ditt brev lyfter, nämligen varför vill Lunds
kommun vill fasa ut de fristående verksamheterna.
Det stämmer nämligen inte från vårt perspektiv. Vi har en positiv
inställning till fristående verksamheter som erbjuder
kommuninvånarna i Lund valfrihet. Vi som representanter för Lunds
kommun värnar såklart om de kommunala verksamheterna, men ser
fristående verksamheter som ett komplement till de offentliga.
Vi vill att Lunds kommun ska vara en bra kommun att driva företag
eller förening i och har därför tillsatt en företagslots och
föreningslots för att ni ska ha en väg in i kommunen. Vi förstår
mycket väl att kommunens organisation kan verka stor och att ni
som fristående verksamhet kan ha svårt att hitta rätt och få svar och
stöd från rätt instanser. Detta vill vi råda bot på genom dessa
initiativ.
Vi har också startat upp en nämndsöverskridande grupp som arbetar
med etablering av fristående verksamheter i kommunen och som ska
hjälpa till och guida rätt men också se till att det inte tar för lång tid
från första kontakt med kommunen tills man kan öppna. Denna
grupp är under uppstart och aktiveras som sagt vid behov.
Vi har också tillsatt en utredning om att införa ett skolval till årskurs
7 som skulle kunna leda till aktiva beslut från ungdomar och
vårdnadshavare om vilken skola som de vill gå på.
För att summera och svara på din fråga: Vi anser inte att Lunds
kommun arbetar för att fasa ut de fristående verksamheterna.
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Tvärtom ser vi de fristående verksamheterna som ett komplement
till de offentliga och erbjuder Lundaborna valfrihet.
Med önskan om en fortsatt trevlig dag!
Vänligen,
Mia Honeth (L) ordförande i Barn- och skolnämnden
Mats Helmfrid (M), kommunfullmäktiges ordförande
Mattias Horrdin (C) 1e vice ordförande i Barn- och skolnämnden

Varför vill Lunds kommun fasa ut de fristående verksamheterna?
Först och främst ska det klargöras att kommunala och fristående förskolor verkar under
samma lagstiftning och med samma grund i skollagen för verksamheten. Vårdnadshavare
kan välja andra former av förskola än den kommunala och det har varit en viktig del av
människors vardag i många år. Något som också måste klargöras är att de barn (och
vårdnadshavare) som befinner sig på fristående verksamheter (förskola och skola) är Lunds
kommuns invånare.
En viktig princip för den fristående verksamheten är lika villkor – att barn i icke-kommunal
verksamhet inte ska diskrimineras. Regelverken behöver vara tydliga och förutsägbara.
Förr hade en person i Lunds kommun en tjänst som var lite av ”en spindel i nätet” för oss
fristående verksamheter. Idag vet varken vi eller ni vem man skall kontakta i olika frågor. När
man väl får ett svar är det aldrig ett konkret svar och svaret är gärna inlindat. När en
kommunikation väl är igång så slutar den helt plötsligt ifrån er sida och frågan är oftast inte
besvarad till fullo.
Under mina 20 år som jag arbetat i fristående förskola i Lunds kommun upplever jag att i
början var vi en uppskattad verksamhet och vi hade god kommunikation och gott samarbete
med kommunen. Under årens lopp har det blivit sämre kommunikation och vi motarbetas
hela tiden.
Känslan som uppstår är att Lunds kommun vill fasa ut de fristående verksamheterna.
Varför vet jag dock inte, men ni är på god väg att lyckas då några fristående verksamheter
redan fått avveckla. Ni har en gång i tiden gett oss tillstånd att bedriva verksamhet och
många av oss har funnits i över 30 år. Vi har väl inarbetade verksamheter och ni är på väg att
ta bort dessa. Handlar det hela om att ni utökar er verksamhet med större enheter?
Barn är människor och vi behandlar dom som det och inte som enskilda pengasäckar.
Ni sitter med makten där ni bl a kan laborera med ekonomin så den kommer till nackdel för
oss fristående. I slutänden av detta laborerande är det barnen som drabbas. Ni får
visserligen er pengasäck men vårt barn måste lämna sin trygga vardag och börja i ny
verksamhet om vi inte längre kan bedriva vår.
Barnen som drabbas är Lunds kommuns invånare men går i en icke-kommunal verksamhet.
Det som förändrats eller tagits ifrån oss handlar bl a. om statsbidrag, verksamhets- och
lokalbidrag, tillsynsavgifter, tilläggsbelopp, resursteam, modersmål och det senaste som vi
fick reda på igår är att vi förmodligen inte skall kunna få lunchen från Måltidsservice längre.
VARFÖR motarbetar Lunds kommun oss fristående verksamheter (svara nu inte därför)?
Vad är Lunds kommuns mål när det gäller de fristående verksamheterna?
Är vi en tillgång eller en belastning?
Vad är det som hänt under dessa år som gör att era handlingar upplevs som att ni vill fasa ut
de fristående verksamheterna?
Med vänlig hälsning
Atti Ekelund Olsson
Rektor/Ordförande
Jollens förskola

