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Interpellation av Jens Adamik (L) till SDN Lundbys ordförande om hanteringen
av ansökningar från fristående skolor
Göteborg den 31 oktober 2017
Göteborgs Stad har ett stort behov av nya skolor och i dagsläget saknar staden 470
förskoleavdelningar. Dessa avdelningar behövs för att minska barngrupperna och i sin
tur förbättra arbetsmiljön på våra förskolor. Det är en lång och brant uppförsbacke vi
har framför oss och vi måste se till att bygga fler skolor och renovera befintliga
skollokaler. Behovet är akut och vi måste vara öppna för friskolor som vill etablera sig i
Göteborg.
Med den problembilden vill jag redogöra för vad skollagen säger om ansökningar från
enskilda icke-offentliga aktörer. Av Skollagen framgår det tydligt vilka kriterier som
ska uppfyllas för att en fristående förskola ska godkännas och därigenom vilka skäl som
föreligger för att avslå en ansökan. Överetablering är inget skäl för förskoleverksamhet.
Dessutom pekar stadsdelsförvaltningen i Lundby på att det föreligger en betydande risk
för kö till förskolorna redan under 2018.
Enligt Skollag (2010:800) kap 1 § 5 ”Enskilda får efter ansökan godkännas som
huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och fritidshem.
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter
som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på
lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i
den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola
eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är
tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt. Ett godkännande ska
avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet.”
I SDN Lundby fattade man ett beslut om att inte godkänna en fristående förskola, trots
att det i stadsdelsförvaltningens tjänsteskrivelse tydligt framgick att det inte föreligger
några lagliga skäl för att neka ansökan om etablering. Förvaltningen bedömde att
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
och föreslog att stadsdelsnämnden Lundby godkänner aktörens ansökan om att bedriva
fristående förskola för 27 förskolebarn i Lundby.

1(2)

Nämndens beslut har nu överklagats till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ansåg att
beslutet inte uppfyllde grundläggande krav på ett myndighetsbeslut och frågan
omprövas nu i nämnden. Det blir allt tydligare att den rödgröna majoriteten sätter
ideologi före faktiskt behov. Behovet av förskoleplatser är mycket stort och
stadsdelsförvaltningen föreslog att man skulle godkänna aktörens ansökan. Vi har inte
råd att ta dåliga beslut på bekostnad av våra barn framtid och skolgång.
Mot den bakgrunden vill jag ställa följande frågor:
Vad avser du göra för att förhindra att fristående förskolor som vill etablera sig i
Lundby får avslag på sin ansökan utan att lagliga skäl föreligger?
Anser du att ni i den rödgröna majoriteten i SDN Lundby hanterar ärenden korrekt när
det tagits beslut om avslag på ansökan utan att lagliga skäl föreligger och risk för
köbildning är överhängande?
Är det rimligt att ideologi får gå före barns behov i en situation när det finns risk för
köbildning till förskolan?
Jens Adamik (L)
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