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Svar på interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om
bristen på förskoleplatser i Göteborg
Helene Odenjung (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bristen
på förskoleplatser i Göteborg. Kommunstyrelsens ordförande har överlåtit till mig att svara på
interpellationen:
Helene Odenjung ställer frågan vad är anledningen till att förskolekön är tillbaka i Göteborg?
Stadsledningskontoret har påbörjat en undersökning av vilka orsaker som finns till att
prognoserna har slagit fel. De återkommer till kommunstyrelsen inom kort.
Helene Odenjung frågar också vilka insatser som vi avser genomföra för att säkerställa att
Göteborgs Stad fortsättningsvis inte bryter mot barnomsorgslagen, dvs att erbjuda
förskoleplats inom fyra månader?
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.
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 lång sikt.
Helene Odenjung frågar även hur föräldrarna som drabbas av förskolekön ska kompenseras?
Min bedömning är att den kompensation som ges i dagsläget är tillräcklig. Vi kommer att
arbeta hårt för att kön inte ska bli långvarig.
Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader
Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till avgiftsbefrielse för de dagar väntetiden
överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet fått en placering, minskas för de antal dagar
förseningen varat. Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen
gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i
boendestadsdelen samt till minst en kommunal förskola eller familjedaghem (pedagogisk omsorg) i en närliggande stadsdel.
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Inget är viktigare än en bra start. Förskolan ger våra barn större chanser att lyckas
senare i livet och utjämnar livschanser mellan elever med olika bakgrund. Därför måste
förskolan vara lättillgänglig för alla, ge varje barn en trygg omsorg och lägga grunden
för barnens fortsatta utveckling.
Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som behövs med
hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund
av familjens situation i övrigt. När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i
förskolan ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader.
Lagkravet infördes med barnomsorgslagen 1995. Det tog Göteborg 18 år innan staden
för första gången, 2013, lyckades uppfylla kravet på att erbjuda plats inom fyra
månader. Förra gången löste de rödgröna förskolekön med expansion, tusentals
temporära förskoleplatser samt genom att öka antalet barn i grupperna.
Sedan några månader är förskolekön tillbaka i Göteborg och Skolinspektionen har riktat
kritik mot Göteborgs stad för att lagen inte följs. Samtidigt känner fristående
verksamheter där drygt 17 procent av förskolebarnen finns sig starkt ifrågasatta och
hotade efter regeringens aviserade proposition, den så kallade Reepaluutredningen.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor
•

Vad är anledningen till att förskolekön är tillbaka i Göteborg?

•

Vilka insatser avser du genomföra för att säkerställa att Göteborgs stad
fortsättningsvis inte bryter mot barnomsorgslagen, dvs att erbjuda förskoleplats
inom fyra månader?

•

Hur ska föräldrarna som drabbas av förskolekön kompenseras?
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