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Till

Kommunstyrelsen i Ekerö kommun
Barn- och ungdomsnämnden i Ekerö kommun

Bibehållandet av kommunal verksamhet på Adelsö
Adelsö har kommunal service för behövande i hemmen genom hemtjänsten, boende m.m. för
förståndshandikappade på Sättra Gårds område samt daghem/förskola i Adelsö Hembygdsgård.
En kommunal nyttighet är även just nämnda Adelsö Hembygdsgård som emellertid har dåligt
underhåll och dålig tillsyn sedan länge. Av allt att döma säljs gården inom kort till Svenska
Kyrkan på Ekerö att användas av Adelsö-Munsö församling som församlingsgård. Upprustad
kommer den inte minst barn och ungdom till godo. Flera exempel finns på att kommunal mark
och byggnader på Adelsö nyttjas av Adelsös föreningar.
Under senaste halvåret har för två av dessa kommunala serviceområden avveckling eller frysning av verksamheten aktualiserats. Beslutat avveckling avser terapiverksamhet för handikappade vid Sättra Trädgård, nu aktuellt varsel om avveckling eller ”att läggas i malpåse till dess
antalet barn ökar” avser daghemmet/förskolan i Adelsö Hembygdsgård.
Vi vill med denna skrivelse rikta blickarna på inte bara kommunens ansvar för basal lagstadgad
service utan även på kommunens ansvar för att ge glesbygden möjlighet till kontinuerlig och
långsiktigt utveckling. I den förstnämnda delen handlar det i första hand om ett nämndansvar, i
den andra delen om kommunledningens ansvar och intresse.
Det mesta i glesbygden är småskaligt och summan av olika näringsverksamheter är basen för
glesbygdens utvecklingsmöjligheter. Ett tillskott av näringsutövning är, om än i liten skala,
positivt för bygdens utveckling, en motsvarande förlust synligt negativ. Glesbygden behöver
inflyttning inte minst av unga familjer. Om förlusterna är av den arten, att de får barnfamiljer att
tveka om inflyttning, t.ex om garantier för god barntillsyn saknas, påverkar det inte bara bygdens
utveckling på kort sikt. Även underlaget påverkas för bibehållande av annan service, främst
lanthandeln och kommunikationer. Inför kommunala beslut handlar det således om att bedöma
risken för negativa kedjereaktioner som följd av avveckling respektive möjligheter till positiva
kedjereaktioner som följd av nyinvesteringar i näringsverksamheter av olika slag. Om något
bedöms lämpligt att avveckla, vad bedömer man då lämpligt att tillföra i stället? Det behöver inte
nödvändigtvis vara något som skall drivas i kommunens regi, men kommunalt stöd för utvecklingen kan vara en konstruktiv linje att följa. Det sämsta scenariot är det där det ena avvecklingsbeslutet följer på det andra. Vi saknar viljeinriktning i kommunens regionalpolitik när det gäller
glesbygden. Det är något vi vill diskutera med kommunledningen.
När det gäller daghemmet/förskolan i Adelsö Hembygdsgård stödjer vi berörda föräldrars och
berörd personals i brev (bl.a till barn- och ungdomsnämndens ordförande och till ordförande i
kommunstyrelsen) framförda önskemål om bevarande av verksamheten trots att barnunderlaget
just nu är begränsat. Vi hoppas att den frågan kan hanteras på nämndnivå med lagstiftningen som
grund. Vi förstår att finansieringen av verksamheten på Adelsö då måste ske på annat sätt en
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genom ”barnpeng”, t .ex någon form av specifik objektsbudget för förskoleenheten. Kanske
rentav någon form av begränsning eller flexibilitet i öppethållandet kan diskuteras med föräldrar
och personal. Vi har anledning förmoda att en stor opinion på Adelsö står bakom bibehållandet
av en kommunal dagis/förskoleenhet. Vi vill också peka på att goda privata alternativ finns på
Adelsö, men att föräldrarnas val hittills också pekar på behovet av den grundläggande trygghet
som det kommunala alternativet innebär. Att transportera barnen till Munsö förskola kan i flera
fall vara otympligt för familjerna. Förskoleenhet behövs därför på Adelsö om än f.n i begränsad
storlek.
Vi vill betona att vi inte tvivlar på nämndernas goda vilja att stödja glesbygderna i kommunen.
Problemet är att regionalpolitiskt hänsynstagande inte ingår i nämndernas instruktioner. Vi
efterlyser därför överenskommelser mellan kommunledningen och nämnderna i frågor som kan
kräva regionalpolitiska hänsyn, alternativt att alla sådana frågor lyfts till kommunstyrelsens
beredning. Det senare onödigt komplicerande förmodar vi.
Vi önskar dels med kommunledningen och dels med barn- och ungdomsnämnden kontakt med
föreningen Värna Adelsö i dessa respektive frågor, som för oss har stor tyngd och aktualitet.

För Värna Adelsö
Adelsö som ovan

Jan Gertz
Ordförande
Gredby
178 92 Adelsö
tel 0856051319
e-mail ”brijan@spray.se”

Ove Wallin
Medlem
Stenstorp 1
178 92 Adelsö
tel 0856051055
e-mail ”ove.wallin@telia.com”

