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Svar på interpellation av Kristian Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande om
den nuvarande och framtida bristen på förskoleplatser i Göteborg
Kristina Tharing (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den
nuvarande och framtida bristen på förskoleplatser i Göteborg. Kommunstyrelsens ordförande
har överlåtit till mig att svara på interpellationen:
Kristina Tharing (M) ställer frågan om vilka åtgärder som kommunstyrelsens ordförande
tänker vidta föra att lösa förskolesituationen både på kort och lång sikt.
Så fort vi fick kännedom om att kommunen riskerade att inte kunna uppfylla lagkraven
agerade vi genom att via förvaltningarna, både centrum och stadsledningskontorets
förvaltningar efterfråga vad som orsakat situationen och vilka åtgärder som då vidtagits.
Långsiktigt bedöms behoven fram till 2023 vara ca 2.000 nya förskoleplatser. Det finns
kapacitet i planeringen att väl möta denna efterfrågan. Framöver behöver det också finnas
beredskap för mer flexibla lösning, särskilt under vårterminerna.
Mycket av detta har sedan dess redovisats i kommunstyrelsen och det pågår ett fortlöpande
arbete med att säkerställa prognoser över platsbehoven inom förskolan. Liksom arbete med att
säkerställa rekrytering av förskolepersonal både på kort och på lång sikt. Arbetet redovisas av
stadsledningskontoret i april.
Kristina Tharing (M) frågar också hur vi avser agera för att förbättra inställningen till
fristående verksamheter.
Min uppfattning är att staden ska ha ett bra samarbete med de fristående verksamheterna.
Barnen är stadens ansvar oavsett om de går på en fristående eller en kommunal verksamhet. I
och med att vi snart har en central förskolenämnd och förvaltning på plats, kan vi ytterligare
förbättra samverkan med fristående huvudmän.
Kristina Tharing (M) ställer också frågan om vilket besked vi har till alla föräldrar som på
grund av utebliven förskoleplats tvingas ta tjänstledigt eller avbryta studier?
För varje förälder som hamnar i sådan situation är det högst olyckligt. Vi arbetar så hårt vi
kan för att de ska vara så få som möjligt som drabbas av brist på förskoleplats, och för dem
som ändå drabbas, att de får tillgång till barnomsorg så fort det bara går.
Karin Pleijel (MP)

Handling 2018 nr 12

Interpellation av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande om den
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Göteborg har en synnerligen dålig historik när det gäller tillgången till förskoleplatser.
Från det att det år 1994 blev lagkrav på att få tillgång till förskoleplats inom 4 månader
tog det nästan 20 år innan Göteborg uppfyllde lagens krav. Då avhjälptes köerna genom
tillfälliga paviljonger och att barngrupperna blev större.
I ett brev får nu föräldrar i stadsdelen Centrum veta att det kan bli mer än fyra månaders
väntan på en förskoleplats. Troligen är detta bara början på en ny tid av förskoleköer
runt om i Göteborg.
Som en panikåtgärd för att säkra upp i alla fall några platser kommer förskolegrupperna
i Centrum att bli ännu större. Det innebär att såväl föräldrar som väntar på plats, barn
som befinner sig i förskolan och personalen i förskolan kommer att drabbas av de
rödgrönas oförmåga att tillgodose göteborgarnas behov av grundläggande service.
Skälet som anges av stadsdelen är att det är brist på lokaler och brist på personal. Den
egentliga anledningen, enligt mig, är dock bristen på framförhållning i stadens planering
samt på öppenhet inför fristående verksamhet.
Vad gäller lokaler är det inte någon hastigt uppkommen brist som drabbat Göteborg.
Staden har under lång tid struntat i att planera in kommunal service i nya planer. Istället
har det lappats och lagats med tillfälliga lösningar. Paviljonger och tillfälliga bygglov
har stöttat upp. Dock är den tillfälliga tiden snart slut för nödlösningarna och då
försvinner platser igen.
Problemen är liknande över hela staden. Inte minst på Norra Älvstranden där det
planerats för mängder av nya bostäder men där det i planerna är närmast rent från
kommunal service. I en redovisning som Byggnadsnämnden fick den 28 november
framgår att det i stadens planer just nu är ett underskott på ungefär 1200 förskoleplatser.
Då har man ändå bara sett på Lindholmen, Eriksberg, Majorna-Linné, Centrum och
söder om Johanneberg.
Problemet blir inte hellre mindre genom den, milt sagt, njugga inställningen mot
fristående verksamhet. Med hotet om vinstförbud lär det dessutom inte bli lättare att få
en redan dåligt behandlad fristående förskolebransch att bidra med förskoleplatser i
Göteborg.
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Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande
1. Vilka åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande vidta för att lösa
förskolesituationen både på kort respektive lång sikt?
2. Hur avser ni agera för att förbättra inställningen till fristående verksamhet?
3. Vilket besked har du till alla föräldrar som på grund av utebliven förskoleplats
tvingas ta tjänstledigt eller avbryta studier?

Kristina Tharing (M)
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