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Förskolan är en viktigt för barn och deras utveckling, såväl språkligt som socialt. Att gå i 

förskolan ger också bra grund och förbättrar förutsättningen för den fortsatta skolgången. Innan 

barn börjar förskolan kan det gå i den öppna förskolan som vänder sig till barn som inte är 

inskriva i förskolan och till vårdnadshavare. På öppna förskolan erbjuds bland annat sång-och 

musikstunder och stimulerande lekmiljö för det allra minsta. Öppna förskolan är också ett stöd 

för nyblivna föräldrar och är en viktig mötesplats där vårdnadshavare kan träffa andra 

vårdnadshavare och utbyta erfarenheter.  Den öppna förskolan är också en plats som kan bidra 

till en ökad integration och etablering i det svenska samhället något som bland annat SKR lyfter 

i sin rapport “Öppen förskola öppnar många dörrar”. 

I Lunds kommun finns det två kommunala öppna förskolor, Söderlek på Klostergården och 

Fäladsfamiljen. Den öppna förskolan Fäladsfamiljen är den del av den nyligen invigda 

Familjecentralen på Norra Fäladen och är en verksamhet som är mycket uppskattad. Förutom 

den öppna förskolan består familjecentralen av barnmorskemottagning, barnavårdscentral och 

socialrådgivning. Under samma tak kan vårdnadshavare ett tvärprofessionellt stöd som stärker 

dem i deras föräldraskap.  

Öppna förskolan är en del av kommunens välfärd och vi vill att fler barn och vårdnadshavare i 

Lunds kommun ska kunna ta del av denna verksamhet.  Behovet av stöd har inte minst visat 

sig vara viktigt i en tid av pandemi men vi ser även att behovet kommer finnas kvar när 

pandemin väl är över. När det gäller Öppna förskolan så är geografisk närhet en avgörande 

faktor och det ska vara enkelt att ta sig dit.  

Barn-och skolförvaltningen bör därför få uppdraget att utreda möjliga placeringar av minst två 

nya öppna förskolor, varav en i de östra kommundelarna. Familjecentralen på Norra Fäladen 

är också en verksamhet som är väldigt uppskattad och viktig och denna verksamhet bör spridas 

till flera delar av kommunen. I utredningsuppdraget bör därför också barn-och 

skolförvaltningen utreda och initiera ett arbete med socialnämnden och med Region Skåne med 

målsättningen att etablera nya familjecentraler där de öppna förskolorna utgör en av 

grundpelarna. 

 

Socialdemokraterna föreslår barn-och skolnämnden besluta: 

att  utreda möjlig placering för ytterligare två öppna förskolor i Lunds kommun varav 

en i de östra kommundelarna. 

att i utredning om möjlig placering för öppna förskolor även utreda och initiera 

arbetet med socialnämnden och Region Skåne med målsättningen att de två av 

de öppna förskolorna utvecklas till familjecentraler, varav en i de östra 

kommundelarna. 

att  kostnader utreds och blir en del av nämndens underlag i kommande EVP-

processer. 
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