
 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde Solna den 25 januari 2016 
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marianne Damström Gereben 

 
 

 
Interpellation om öppna förskolan i Hagalund 
 

 
Öppna förskolan i Hagalund startade i början av 90-talet som en del i det nya Familjecentret i 
Hagalund. Familjecentret bestod av fyra verksamheter; socialtjänst, mödravårdscentral, 
barnavårdscentral och en öppen förskola. Den öppna förskolan var en träffpunkt för 
områdets barnfamiljer, där barnen fick tillgång till en pedagogiskt stimulerande miljö och där 
de vuxna kunde knuta kontakter med varandra. När Familjecentret startade var inte 
dåvarande Barn- och utbildningsförvaltningen intresserade av att delta i verksamheten med 
sin befintliga öppna förskola i Hagalund. Socialnämnden sökte då projektmedel från 
socialstyrelsen och har sedan dess drivit den öppna förskolan. Verksamhets- och 
organisationsförändringar inom socialförvaltningen och landstinget har lett till att det idag 
endast är den öppna förskolan som finns kvar av Familjecentret i Hagalund. Ansvaret för 
övriga öppna förskolor i kommunal drift ligger hos barn – och utbildningsnämnden och på sitt 
senaste nämndsammanträde beslutade socialnämnden att lägga ner den öppna förskolan i 
Hagalund. Enligt stadens hemsida är den närmaste öppna förskolan för boende i Hagalund 
Råsunda öppna förskola som finns på Klövervägen 2 i före detta Hagalundsskolan.  

Vänsterpartiet anser dock att det bör finnas en öppen förskola i centrala Hagalund samt att 
det är viktigt att bevara den kompetens som funnits på öppna förskolan som nu läggs ned. 
Det har bedrivits ett mycket viktigt förebyggande arbete som bör ersättas på något sätt när 
den befintliga verksamheten nu läggs ned.  
 
 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:  
 

1. Har barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen varit i kontakt med 
socialnämnden/förvaltningen i detta ärende?  

2. Planerar barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen att ta över verksamheten och 
driva öppna förskolan i Hagalund?  

3. Om ja, kommer den öppna förskolan att erbjuda socialt stöd med hjälp av 
socialtjänsten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Fällström (V)  

 

 

 


