
Växjö, 2016-10-27   
 

Motion om att införa ”Helsingborgsmodellen”  
 

Förskolan och skolan är ett av de viktigaste instrumenten för att trygga Växjös framtid, där 

lägger vi grunden för att bygga starka individer. Växjö är inne i en expansiv fas och behovet av 

nya förskoleplatser och skolor fortsätter att öka de kommande åren. Det skapar utmaningar 

och möjligheter och trycket på den kommunala planeringsapparaten är stort. Blågröna Växjö 

vill därför undersöka möjligheterna att underlätta förutsättningar för privata aktörer att 

etablera bygga och driva förskolor och skolor. Dels för att förbättra mångfalden, öka 

samarbetet mellan kommunal och fristående verksamhet, öka byggtakten och minska 

kostnader. 

Helsingborg befinner sig i en liknande situation som Växjö när det gäller framtidens krav på 

förskoleplatser och fler skolor och där provar de ett helt nytt grepp. Tre privata aktörer anvisas 

mark och bygger egna förskolor som de utformar själva och där de kan påverka kostnaderna. 

Vi är övertygade om att det kan vara ett framgångsexempel för att öka byggtakten, minska 

påfrestningen på den kommunala planeringen, öka mångfalden samt minska kostnader. Detta 

kan också vara ett bra sätt att få in fler byggherrar på marknaden och få fler att fristående 

alternativ att etablera sig i Växjö och där vi tillsammans med byggherren ta fram ett 

helhetskoncept. Dessutom är det en enorm fördel för de fristående alternativen att 

kommunen har anvisar en plats där behovet av förskolor eller skolor är stort. Genom att öppna 

upp möjligheterna ytterligare bidrar vi till ett vänligare företagsklimat, underlättar för 

företagsetableringar, som i sin tur genererar fler arbetstillfällen. Genom att sälja mark till de 

företag som vill satsa på nya skol- och förskoleverksamheter minskar vi dessutom kostnaderna 

i den kommunala budgeten i avseende nybyggnation av skolor och förskolor. Sist men inte 

minst skapar det en ökad valfrihet och mångfald för kommunens medborgare. 

Blågröna Växjö föreslår därför att kommunchefen får i uppdrag att undersöka möjligheten till 

att införa ”Helsingborgsmodellen” gällande anvisning av mark till privata byggherrar för 

byggnation av skolor och förskolor i Växjö kommun.  

 

För Blågröna Växjö 

 

 

__________________________  __________________________ 

Anna Tenje (M)   Nils Fransson (L)  

    

 


