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Öppet brev till Lunds kommun ang. brist på förskoleplatser i Veberöd 

 
Cirka 20 vårdnadshavare i Veberöd har under hösten fått besked om att det inte finns 
förskoleplatser till deras barn i Veberöds förskolor under vårterminen 2020. Detta trots att 
ansökningarna har skickats in i mycket god tid, de flesta i början av 2019 och några redan 2018.  
Barn- och skolförvaltningen har lämnat muntliga besked till vårdnadshavare om placering i Lund samt 
oklara besked kring när platser kommer att finnas i Veberöd, vilket har skapat en stor problematik för 
familjerna såsom: 

• Oro och stress inför osäker planering av förskolestart och möjlighet att börja arbete och 
utbildningar som planerat. 

• Ekonomisk osäkerhet såsom föräldrapenning som inte räcker för längre föräldraledighet, 
ekonomisk förlust pga. senare arbetsstart, bil/bensinkostnad för pendling med barnet till Lund 
och reducerad arbetstid för att hinna hämta/lämna barn på flera platser och långt från 
hemmet (ca 2,5 mil eller 30 min körtid enkel väg Veberöd-Lund och sedan mer därtill för dem 
som jobbar öster, norr, och söder om Veberöd). 

• Stark otrygghet att köra eller åka kollektivt med barnet på olycksdrabbade väg 11 i 
rusningstrafik. Stressande med ledsna barn i bilen och tidspressen för att hinna till arbetet.  

• Oro för att barnet somnar i bilen då resan är lång och nattsömnen påverkas för hela familjen. 
Om föräldrarna får sämre nattsömn känns det ännu mer otryggt att köra bil. 

• Det är av yttersta vikt med en trygg anknytning för små barn och man vill inte tvingas skola in 
ett barn på flera förskolor med olika personal. 

• Syskon placerade i Veberöd får mycket långa dagar på förskolan pga. småsyskonens pendling. 

Förutom de drabbade familjernas problematik finns även en allmän oro bland föräldrar och personal 
i byn kring hur detta kommer påverka de befintliga barngruppernas verksamhet, storlek, 
sammansättning och arbetsmiljö då barngrupperna redan idag upplevs vara för stora.  
Reaktionen här i Veberöd är sorg, ilska, och maktlöshet. 

Vi anser att ingenting annat än en lokal lösning med barnomsorg i Veberöd är acceptabelt och att 
detta måste vara ordnat till vårterminen för alla barn som ansökt om plats i Veberöd. Ytterligare en 
paviljong vid t.ex. Idalaskolan, hyra av tillfälliga lokaler i Veberöd eller uppstart av den uppskattade 
dagbarnvården är några förslag på lokala lösningar som är acceptabla enligt oss. Det är inte okej att 
som enda alternativ erbjuda placering i Lund såsom flera familjer fått besked om. Om man ser till 
barnperspektivet för dessa barn (och deras syskon som blir indirekt drabbade) så är en tillfällig lokal i 
Veberöd att föredra i nuläget, för att undvika 1-åriga pendlare, långa dagar i förskolan, och en 
pressad familjesituation.  

När den akuta krisen är löst vill vi ha svar på: Hur har det kunnat uppstå en sådan situation med 
platsbrist i Veberöds förskolor och vilka lärdomar har dragits av detta?  Självklart finns variationer 
år från år i ansökningar, svårt med exakta prognoser osv.  - men i detta fall har de flesta 
ansökningarna funnits hos Barn- och skolförvaltningen i många månader och en lösning borde kunnat 
ha planerats tidigare, i ett mindre akut skede, så att alla fick placering i Veberöd direkt istället för 
placering på annan ort. För flera av familjerna hade det även underlättat att få tidigare besked om 
platsbristen så att föräldraledigheter och arbetsstart ev. hade kunnat planeras annorlunda.  

Vi har tagit del av rapporter för lokalplanering och de befolkningsprognoser som ligger till grund för 
planeringen och ifrågasätter den nedgång i barn 1-5 år som prognostiserats från 2020 och närmast 
kommande år. Det pågår en omfattande nybyggnation i Veberöd, mer planeras i FÖP i detta nu, och 
det är samtidigt ett stort generationsskifte i alla de villor som byggdes under Veberöds expansion på 
1970-talet. Det kryllar av barnvagnar och bebismagar här i byn just nu! Även om Idalaskolan med  
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förskola snart är igång, och löser delar av det höga trycket inom närmsta året, kräver vi ett omtag i 
prognoser och planering för förskolorna och skolorna i Veberöd med långsiktigt hållbara planer och 
skalbarhet. 

När vi ändå har er uppmärksamhet vill vi passa på lyfta fram och tacka all den fantastiska 
förskolepersonal i Veberöd som varje dag ”trollar med knäna” för att ta hand om alldeles för stora 
barngrupper i för små lokaler.  
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