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Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om
problemen med förskolan i Göteborg
Göteborg den 22 mars 2018
Efter snart 25-års rödgrönt styre är Göteborg en mycket uppdelad och ojämlik stad.
Detta märks i princip på alla områden och inte minst inom förskolan. Det mest akuta
problemet som måste lösas är att se till att alla barn får den förskoleplats som de har
lagstadgad rätt till.
Verksamheterna måste också ges förutsättningar att lägga all fokus på barnen och dess
olika behov. Idag ökar antalet barn i förskolegrupperna i Göteborg och inom några år
står över 1300 barn utan förskoleplats, om de rödgröna misslyckandena fortsätter.
I Göteborg är det 15 procentenheters skillnad mellan antalet inskrivna barn mellan
stadsdelen Västra Hisingen (75 % inskrivna barn i förskolan) och Majorna-Linné (90 %
inskrivna barn i förskolan). Detta är inte ett problem i sig, föräldrar ska ha rätt att välja
om deras barn ska gå i förskola eller inte. Men det ska inte avgöras av föräldrarnas
socioekonomiska situation. Då riskerar de barn som bäst behöver förskolan att hamna
utanför.
Rapporten ”Skillnader och livsvillkor och hälsa i Göteborg” (2014) visar att deltagandet
i förskolan speglar just föräldrarnas socioekonomiska situation. Föräldrar som är socialt
och ekonomiskt utsatta tenderar att i lägre grad placera sina barn i förskolan, vilket
skapar en ojämlik start för barnen. Det är ett välfärdssvek mot familjerna som det
rödgröna styret upprätthåller.
Kristdemokraterna i Göteborg satsa på att minska barngruppernas storlek och därmed
öka förskolans kvalitet. Vi föreslår ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupper och 15
barn i övriga grupper. Idag är antalet barn per avdelning i genomsnitt 16,7 barn i
Göteborg, vilket går att jämföra med riksgenomsnittet på 15,9 (Skolverket, 2016). Här
behöver en sänkning ske för att öka tryggheten för barnen och arbetsbelastningen för
personalen.
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Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:
-

Vilka åtgärder ämnar du vidta för att säkerställa att alla familjer får den lagstadgade rätten
till förskoleplats tillgodosedd?

-

När räknar du med att de åtgärder som ska vidtas ger resultat?

-

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att garantera kvaliteten i förskolan?

-

Vilka åtgärder ämnar du genomföra för att minska gruppstorlekarna inom förskolan i
Göteborg?

Kalle Bäck (KD)
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