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Yttrande angående – Remiss från 
Utbildningsdepartementet - Fler barn i 
förskolan – för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67) 
 

Socialdemokraterna är positiva till att öka deltagandet i förskolan för att förbättra 
språkutveckling i svenska och underlätta för barnen att klara skolan. Den uppsökande 
verksamheten är central för att nå familjer med barn i stora behov av förskola för 
språkutveckling och social integration. 

Förskolan i Sverige har en unikt hög grad av inskrivning, helt på frivillig väg. De allra 
flesta föräldrar har behov av förskola för sitt lönearbete men ser också värdet av förskolan 
för att stödja barnets utveckling. Obligatorisk förskola för 5-åringar är en åtgärd som, om 
den ska införas, måste hanteras varsamt och med respekt för olika familjers särskilda 
omständigheter och förutsättningar. Den kan enligt vår mening inte genomföras utan bred 
folklig förankring och bör föregås av stegvisa försök, samverkan och dialog med föräldrar 
och principiella överväganden kring konsekvenser av tvång jämfört med frivillighet.  

I likhet med stadsledningskontoret anser vi också att det finns stora praktiska svårigheter 
att lösa kapaciteten för att ge alla 5-åringar förskoleplats. Obligatorisk utbildning innebär 
krav på kommunen att anordna skolskjuts för de som behöver. Givet hur förskolor är 
lokaliserade i staden skulle det bli en mycket komplicerad och kostsam logistik. Att 
istället samlokalisera den obligatoriska förskolan med grundskolan skulle underlätta 
logistiken kring skolskjuts, men där är istället problemet att det i flera områden i staden 
redan idag saknas kapacitet. I en situation där inte ens grundskolans elever får plats på 
den skola de önskat nära hemmet så är det inte rimligt att i nuläget öppna upp 
grundskolans begränsade lokaler för grupper från en annan verksamhet. 

De politiska insatserna bör avsättas till åtgärder som får stor effekt för situationen i 
nuläget. Idag krävs framförallt långtgående åtgärder för att stärka den befintliga 
förskoleverksamheten, med ett stort fokus på att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor 
för personalen. Detta skulle i sin tur höja stadens beredskap för att i ett senare skede 
kunna öka deltagandet med fler barn i förskolan.  

Förskolan är betydelsefull för barns språkutveckling, men det förutsätter att verksamheten 
håller en tillräcklig kvalitet med utbildad personal som trivs på sin arbetsplats. Så ser det 
inte ut idag – och de senaste årens budgetar i Göteborg, med sin ekonomiska ryckighet 
och sina personalminskningsuppdrag, har inte gjort någonting för att förbättra ett redan 
bristfälligt tillstånd i förskolan. 
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Yttrande angående – Remiss från 
Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan –för bättre 
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) 
 

Yttrandet 
Att kringskära svenska barns frihet för att invandrares barn inte uppnår 
acceptabel nivå av språkutveckling är under all kritik och något vi inte kommer att 
acceptera. Remissens titel antyder att utredningen omfattar barn som behöver 
lära sig bättre svenska, men utredningen föreslog även åtgärder som kan öka 
deltagandet i förskolan för alla flickor och pojkar. Förutom förslaget med 
obligatorisk förskola för nyanlända barn från 3 års ålder, föreslås även 
tidigarelagd skolplikt från fem års ålder. Det vill säga obligatorisk förskola för alla 
barn, från fem år och uppåt. 

Barn är inga dussinvaror eller kuggar i maskineriet. De är unika individer med 
olika behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att barnens föräldrar har 
friheten att så långt som möjligt anpassa uppväxten till det egna barnet. 
Sverigedemokraterna förstår detta.  

Förskoleklass för sexåringar blev obligatorisk så sent som hösten 2018. Detta i 
syfte att bättre förbereda barn för fortsatt utbildning. Utredningen föreslår nu 
obligatorisk förskola från fem års ålder från hösten 2023. Fortsätter utvecklingen i 
samma oroväckande takt, kommer obligatorisk förskola för fyraåringar hösten 
2028, för treåringar hösten 2033 och för tvååringar 2038. I början av 2040-talet 
blir familjen än mer splittrad: de vuxna arbetande människorna är på sina 
arbetsplatser; barnen leker, äter, sover och går i skolan på sitt håll”. En 
uppenbart dålig utveckling. Tron på statens förmåga att axla föräldrarollen är 
häpnadsväckande naivt. Barnets uppfostran sköts i första hand av föräldrarna 
och ingen annan. 

Se verkligheten för vad den är. Sluta låtsas att alla barn har samma behov av 
förskola och tidigarelagd skolplikt. Barns förutsättningar skiljer sig åt på många 
sätt. Att växa upp på landsbygden och leka i skogsgläntor är väsensskilt från att 
tillbringa barndomen i ett miljonprogram. Dagens barn tvingas hålla sig inne för 
att inte hamna i gänguppgörelser, förskolor utsätts för bombhot. För att komma 
till rätta med situationen krävs två saker, återupprättad trygghet och riktade 
resurser mot behovet. Därför är det enda vettiga att åtgärder som obligatorisk 
förskola endast riktas mot de barn som behöver förskolevistelse för sin språkliga 
utveckling eller av pedagogiska skäl. 

Sedan 2018 har Sverigedemokraterna drivit obligatorisk förskola för barn från tre 
års ålder med två utländska föräldrar boende i utsatta områden. Att kringskära 
svenska barns frihet för att invandrares barn inte uppnår acceptabel nivå av 
språkutveckling är under all kritik och något vi inte kommer att acceptera. 
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Yrkande angående – Remiss från 
Utbildningsdepartementet- Fler barn i 
förskolan – för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Texten under punkt 8.5.1 Kommuner ska vara skyldiga till direktinskrivning 
ändras från ”Göteborgs Stad avstyrker utredningens förslag” till ”Göteborgs stad 
tillstyrker utredningens förslag”. 

2. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut 

 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa delar förvaltningens bedömning om att förslaget om direktinskrivning 
naturligtvis ger bäst effekt på jämlikheten om alla förskolor uppnår samma höga kvalitet. 
Vi delar också bilden av att de strukturella problemen i form av bland annat brist på 
kompetent personal måste lösas, och att det är ett långsiktigt arbete. Vi menar dock inte 
att dessa argument är skäl nog att avstyrka förslaget om direktinskrivning till förskolan. 
Att Göteborg stads förskolor inte överallt uppnår den goda kvaliteten som vi skulle önska 
är vårt ansvar, både förra och nuvarande styret i staden. Mycket har gjorts och en hög 
utvecklingstakt måste bibehållas inom förskolan många år framöver. Göteborg stad måste 
välkomna varje pusselbit som kan bidra till ökad jämlikhet, på både kort och lång sikt. 
Direktinskrivning till förskolan är en viktig del, sedan är det upp till oss som stad att 
säkerställa kvaliteten inom förskolan. En viktig aspekt är de ökade kostnader som både 
direktinskrivning och andra förslag i utredningen kan leda till. Precis som 
Stadsledningskontorets förslag till yttrande understryker, måste kommunerna 
kompenseras ekonomiskt för att hantera fler barn i förskolan.    
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler 
barn i förskolan – för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 
2020:67), i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds 
till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har fått för yttrande en remiss Fler barn i förskolan - för bättre 
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). från Utbildningsdepartementet. Remissen 
inkom den 12 februari 2021 och sista svarsdatum är den 21 maj 2021.  

Utredningen har i betänkande lämnat förslag som syftar till att dels öka barns deltagande i 
förskola för att stärka förskolans arbete med barns språkutveckling i svenska bland annat 
när det gäller nyanlända barn. 

I sitt betänkande föreslår utredningen bland annat att kommunerna ska vara skyldiga att 
bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande 
verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till 
allmän förskola. Utredningen föreslår att det ska var obligatoriskt för kommunerna att 
erbjuda förskola till barn med behov av bättre språkutveckling i svenska. Detta ska 
genom direktinskrivning, vilket innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har 
ansökt om det, ska erbjuda förskoleplats inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 
3 år. Utredningen föreslår också att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och 
med 5 års ålder.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2022 och tillämpas från och med 
höstterminen 2023. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslagen om uppsökande 
verksamhet och förslagen om fler förskollärare, barnskötare och kompetensutveckling, 
men avstyrker förslagen om direktinskrivning och obligatorisk förskola från 5 års ålder. 
Bedömningen grundar sig i att utredningen saknar en fördjupad analys av förslagen i 
förhållande till förskolans kvalitet och tillgång på utbildad personal. Den föreslagna 
ekonomisk kompensation täcker inte heller hela kommunens ökade kostnad.   

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-20 
Diarienummer 0454/21 
 

Handläggare  
Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se 
  

mailto:nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se


 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (15) 
   
   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningens förslag påverkar inte den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat 
och kommun inom förskolans område. Flera av utredningens förslag innebär dock att nya 
uppgifter åläggs kommunerna. Förslagen om att kommunerna ska bedriva en uppsökande 
verksamhet, kartlägga barns deltagande i förskolan samt direktinskriva vissa barn i 
förskolan innebär ett utökat åtagande för kommunerna. Enligt utredningen innebär 
förslagen dock tillkommande kostnader för kommunerna i form av ökad administration 
och ökade lönekostnader för personal inom den uppsökande verksamheten. De utökade 
kostnaderna föreslås finanserias via en ökning av det generella statsbidraget till 
kommunerna med totalt 24 mnkr.  

Som en följd av förslagen om uppsökande verksamhet, direktinskrivning och obligatorisk 
förskola förväntas fler barn i 3-5 års åldern delta i förskoleverksamheten. Utredningen 
konstaterar att kommunerna redan idag är skyldiga att erbjuda alla barn avgiftsfri förskola 
och ett ökat antal barn i den allmänna förskolan innebär därför inte ett nytt åtagande för 
kommunerna. Utredningen konstaterar i sammanhanget att kommunerna får ersättning för 
att tillhandahåll allmän förskola genom de generella statsbidragen. Utredningen menar 
därför att kommunerna inte ska kompenseras enligt finansieringsprincipen för 
tillkommande barn i förskolan.  

Enligt förskoleförvaltningens framtagna siffror är det idag ca 1 000 barn som inte är 
inskrivna i förskolan och som har rätt till allmän avgiftsfri förskola i Göteborg. Om 
hälften, det vill säga 500 barn tackar ja till erbjudandet handlar det om cirka 28 
avdelningar med 18 barn per avdelning. Detta innebär både stora lokalkostnader samt 
personalkostnader. Även om kommunen är skyldig att erbjuda alla barn avgiftsfri 
förskola är det de facto inte alla barn vars föräldrar väljer att låta barnen gå i förskolan. 
En statlig reform som innebär att fler föräldrar väljer att låta sina barn gå i förskolan 
innebär ökade kostnader för kommunerna och bör enligt stadsledningskontorets 
bedömning innebära att kommunerna kompenseras för detta. 

Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att utredningens beräkning av 
kommunernas kostnader är underskattad. Utredningens ekonomiska beräkningar utgår 
inte från kommunernas faktiska förutsättningar. Vidare tar utredningens beräkningar inte 
hänsyn till det komplexa i förskolans uppdrag eller i det arbete som kommer krävas 
gällande uppsökande arbete och kartläggning. Kostnaderna för flera av betänkandets 
förslag behöver därtill utredas ytterligare.  

Stadsledningskontoret delar dock grundskolenämndens bedömning att en förbättrad 
språkutveckling i förskolan på lång sikt kan få positiva ekonomiska konsekvenser för 
nämndens verksamhet, men också för samhället i stort. Om barn och elever rustas bättre 
för att klara skolan behöver inte lika mycket resurser läggas på stödinsatser. Det finns ett 
tydligt samband mellan elevers resultatutveckling i yngre åldrar och deras benägenhet att 
komma in på gymnasiet. Utbildning är en avgörande faktor för att kunna yrkesarbeta, 
bibehålla hälsan och ha ett bra liv, vilket i sig är samhällsekonomiskt bärkraftigt. 

De positiva ekonomiska effekterna uppkommer först på längre sikt och inledningsvis 
innebär förslaget en ökad ekonomisk belastning för kommunerna. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningens övergripande uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att öka 
deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med 
barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.  

Stadsledningskontoret delar förskolenämndens och grundskolenämndens bedömningar att 
utredningens förslag framför allt kan få positiva effekter på integration, under 
förutsättning att förskolan erbjuder en utbildning av god kvalitet och med personal som 
fullt ut behärskar det svenska språket. De första åren i ett barns liv är viktiga utifrån att 
det är då som de grundläggande förmågorna för det fortsatta lärandet grundläggs. 
Förskolan kan, under förutsättning att den är av hög kvalitet, ha en socialt utjämnande 
effekt. Hög kvalitet har särskilt stor betydelse i områden med låg socioekonomisk status 
där förskolan har som störst potential att göra skillnad för barnen och ge en mer jämlik 
start i livet. Förskolans kvalitet och likvärdighet inverkar på barns utveckling och lärande 
inför grundskolan och kan kompensera för mindre gynnsamma levnadsvillkor.  

Även ur vårdnadshavares perspektiv kan integration stärkas, eftersom en kontakt med 
förskolan i sig medför att man möter personal, utbyter några ord vid lämning och 
hämtning och samverkar kring barnets utveckling. Tillit till samhället kan därmed byggas 
tidigare, vilket borgar för en positiv utveckling som gynnar såväl barnet som 
samhällsutvecklingen i stort. En god kontakt med vårdnadshavare är också viktig för 
barnets utveckling i skolan senare.  

Barnkonventionen 
Stadsledningskontoret delar förskolenämndens bedömning att det inte förenligt med 
barnkonventionen och barnets bästa att uppsökande verksamhet endast ska omfatta barn 
med uppehållstillstånd. Barn som saknar uppehållstillstånd och barn som är asylsökande 
och bosatta i Sverige har rätt till förskola och har även i många fall ett eget behov av 
förskola just på grund av bristande språkutveckling. Det får anses motstridigt att just 
dessa barn, som kanske är de som har störst behov av förskola, inte omfattas av 
uppsökandeverksamheten. 

 

Bilagor 
1. Sammanfattning - Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i  

svenska (SOU 2020:67) 

2. Förskolenämndens handlingar 2021-04-21 § 137 

3. Grundskolenämndens handlingar 2021-04-20 § 101 

4.  Stadsledningskontorets förslag till yttrande  
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Ärendet  
Göteborgs Stad har fått för yttrande en remiss Fler barn i förskolan - för bättre 
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). från Utbildningsdepartementet. Remissen 
inkom den 12 februari 2021 och sista svarsdatum är den 21 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Den 24 oktober 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag 
att lämna förslag för att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå 
hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas bland annat för 
nyanlända barn.  

Ärendets beredning 
Inför remissarbetet har diskussioner om utredningens förslag genomförts i SKR:s 
förskolenätverk. På SKR:s initiativ har också en djupare dialog genomförts med en 
mindre grupp där bland andra representanter från förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad 
deltagit. 

Utredningens ställningstagande och förslag  
Utredningens har i sitt betänkande lämnat förslag som syftar till att dels öka deltagandet i 
förskola barn i 3-5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med barn språkutveckling i 
svenska, bland annat när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än 
svenska och barn med socioekonomiskt svag bakgrund.  

Utredning konstaterar i sitt betänkande att det finns olika förklaringar till att alla barn inte 
går i förskolan. Barn med vårdnadshavare som saknar förvärvsarbete eller har låg 
utbildning och barn med utländsk bakgrund deltar i lägre utsträckning i förskolan. 
Särskilt lågt tycks deltagandet vara bland barn som nyligen kommit till Sverige. Dessa 
grupper av barn är samtidigt de som skulle ha störst behållning av förskolan, vilket 
innebär att satsningar behöver göras för att nå dessa barn i större utsträckning än idag. 
Barn som har gått i förskolan har bättre kognitiva och språkliga färdigheter och når högre 
kunskapsresultat i skolan än barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet. 

Uppsökande verksamhet för ökat deltagande i förskolan 
Utredningen föreslår att kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande 
verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska 
omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola, vilket 
barn har från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Hemkommunen ska informera 
vårdnadshavarna om rätten till allmän förskola och om förskolans uppdrag och 
värdegrund. Sådan information ska lämnas återkommande inför varje terminsstart från 
höstterminen det år då barnet fyller 3 år till och med vårterminen det kalenderår då barnet 
fyller 5 år. 

Eftersom kommunen ska bedriva uppsökande verksamhet i syfte att främja ett ökat 
deltagande i förskolan behöver enligt utredningen kommunen hålla sig informerad om 
vilka barn i kommunen som inte går i förskolan. Kartläggningen bör även omfatta barn 
som är inskrivna i pedagogisk omsorg. 

Direktinskrivning i förskolan 
Utredningen har övervägt olika sätt att genomföra uppdraget att nyanländas barn ska ha 
rätt till en obligatorisk språkförskola från 3 års ålder. Utredningen har funnit att uppdraget 
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bäst genomförs genom att det blir obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till 
barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Det ska 
vara obligatoriskt för kommunerna att genom direktinskrivning erbjuda förskola till barn 
som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. 
Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, 
ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 
år. 

Obligatorisk förskola från 5 års ålder 
Utredningen föreslår att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års 
ålder. Enligt utredningen är i dag nästan alla 5-åringar, 95 procent, inskrivna i förskolan. 
En obligatorisk förskola för 5-åringar skulle innebära att ytterligare cirka 6 800 barn 
skrivs in i förskolan. Förändringen berör alltså ett i sammanhanget relativt litet antal barn, 
men för dessa barn kan möjligheten att få gå i förskola ha mycket stor betydelse. En 
obligatorisk förskola innebär enligt utredningen att förskolan kan kompensera för 
skillnader i barns uppväxtvillkor och bidra till mer likvärdiga förutsättningar inför 
skolstarten. Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i 
förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år.  

Fler förskollärare och barnskötare med bättre kompentens om barns 
språkutveckling i svenska  
Förskolepersonalens utbildning och kompetens har enligt utredningen fått ökad betydelse 
i takt med att förskolan har blivit en del av utbildningssystemet och fått ett förtydligat 
pedagogiskt uppdrag. Utredningen lyfter vikten av att öka tillgången på legitimerade 
förskollärare och utbildade barnskötare, med särskilt fokus på förskolor med svåra 
förutsättningar. Utredningen föreslår att det ska inrättas karriärsteg för förskollärare vid 
förskolor med särskilt svåra förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska 
bakgrund. Utredningen föreslår också att det införs ett enhetligt innehåll för utbildning till 
barnskötare. 

Kartläggning och förslag om kompetensutveckling 
Utredningen bedömer att examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras så att 
det i examensmålen anges att studenten ska visa fördjupad kunskap om barns 
andraspråksutveckling. Enlig utredningen bör staten ta ett större ansvar för 
kompetensutveckling i språkutveckling i svenska för personalen. Mot bakgrund av detta 
föreslår att Läslyftet i förskolan förlängs med riktat statsbidraget till förskolor som har 
särskilt svåra förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund. 

Ikraftträdande 
Utredningen föreslår att förändringarna i skollagen (2010:800) och skolförordningen 
(2011:185) ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

De nya bestämmelserna om uppsökande verksamhet, kartläggning och direktinskrivning 
ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas höstterminen 2023. De 
nya bestämmelserna om obligatorisk förskola från 5 års ålder ska tillämpas första gången 
i fråga om utbildning som inleds höstterminen 2023.  

De nya bestämmelserna i 2 kap. 22 § om inrättande av karriärsteg för förskollärare ska 
tillämpas första gången i fråga om verksamhet som bedrivs efter den 30 juni 2023. 
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Remissinstanser 
Ärendet har varit remitterat till förskolenämnden samt grundskolenämnden för yttrande.  

Förskolenämnden 
Förskolenämnden är positiv till utredningens intentioner och tillstyrker flertalet av 
utredningens förslag, men understryker att vissa frågor kräver betydligt djupare analyser 
och utredning. Förskolenämnden saknar exv. en grundlig konsekvensanalys av 
kvalitetsaspekten i förskolan. För att direktinskrivning och obligatorisk förskola från 5 år 
ska nå sitt syfte krävs att förskolorna som aktuella barn hamnar i bedriver utbildning av 
hög kvalitet. Utredningen utgår från att kvaliteten i förskolan är hög men forskning har 
visat att endast en tredjedel av landets förskolor har hög kvalitet. Förslagen i utredningen 
riktas framförallt till barn i områden med förskolor som generellt har den lägsta kvalitén. 
För att utredningens förslag ska ge de positiva effekter som beskrivs behöver alla 
förskolor uppnå en hög och likvärdig kvalité. 

Kapitel 7- Uppsökande verksamhet för ökat deltagande i förskolan 
Förskolenämnden ser positivt på förslagen med uppsökande verksamhet och kartläggning 
av deltagandet i förskola som ett viktigt led i lika rätt till utbildning. En utökad 
samverkan mellan förskolan, öppna förskolan, BVC och socialtjänsten är ett bra sätt att 
nå ut till alla vårdnadshavare i ett tidigt skede. Nämnden menar dock att 
uppsökandeverksamhet och informationsskyldighet bör regleras så att det framgår tydligt 
vilket ansvar som åläggs kommunerna för att säkerställa likvärdighet.  

Förskolenämnden delar inte utredningens förslag om att uppsökande verksamhet endast 
ska omfatta barn med uppehållstillstånd. Barn som saknar uppehållstillstånd och barn 
som är asylsökande och bosatta i Sverige har rätt till förskola och har även i många fall ett 
eget behov av förskola just på grund av bristande språkutveckling. Det är enligt nämnden 
inte förenligt med barnkonventionen. 

Kapitel 8 - Direktinskrivning i förskolan 
Förskolenämnden ställer sig positiv till intentionerna i förslaget, men saknar en grundlig 
konsekvensanalys utifrån kvalitetsaspekten i förskoleverksamheten. För att 
direktinskrivning ska nå sitt syfte krävs att förskolorna där aktuella barn placeras bedriver 
utbildning av hög kvalitet. En förutsättning för en förskoleverksamhet med god kvalitet är 
personal med pedagogisk utbildning. Förslagen i utredningen riktas framförallt till barn i 
områden med förskolor som generellt har den lägsta kvalitet. Utredningens förslag om att 
införa förste förskollärare i dessa områden är enligt förskolenämndens bedömning inte en 
tillräcklig åtgärd. 

Kapitel 9 - Obligatorisk förskola från 5 års ålder 
Förskolenämnden ser positivt på att fler barn med stora behov av förskolans 
kompensatoriska uppdrag börjar i förskolan. Förslaget kan enligt nämnden dock innebära 
en inskränkning i familjers frihet och om inte förskolan har en generellt hög kvalitet finns 
risk att inskränkningen inte står i proportion till nyttan. Förskolenämnden gör 
bedömningen att det krävs en mer grundligare konsekvensanalys av förslaget om 
obligatorisk förskola i förhållande till alla barn och inte enbart i förhållande till de barn 
som idag går inte i förskolan. Nämnden välkomnar också intentionen med lagförslaget 
där bättre förutsättningar avseende språkutveckling ligger i fokus, men ser svårigheter i 
att särskilja en åldersgrupp som obligatorisk inom en verksamhetsform. Nämnden ser 
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även en gränsdragningsproblematik till övriga barn i förskolan gällande bland annat 
skolskjuts.  

Kapitel 10 - Förslag för fler förskollärare och barnskötare  
Förskolenämnden tillstyrker förslaget om karriärsteg för förskollärare i deras yrkesroll. 
Nämnden tillstyrker också förslaget om ett enhetligt innehåll för utbildning till 
barnskötare. Ett gemensamt utbildningsinnehåll möjliggör för individer att bli 
anställningsbara såväl regionalt som nationellt.  

Kapitel 11 - Kartläggning och förslag om kompetensutveckling 
Förskolenämnd tillstyrker förslaget om att Läslyftet i förskolan ska förlängas samt att 
examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras.  

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden delar utredningens analys och problembeskrivning om behovet av 
en förstärkt förskola för barn med svårare socioekonomiska förutsättningar, i synnerhet 
för barn med annat modersmål än svenska. Det är nämndens uppfattning att en tidig 
språkutveckling i svenska gynnar barnens inlärning när de börjar förskoleklass och 
sedermera grundskola. 

Kapitel 6 - Obligatorisk förskola från 5 års ålder 
Grundskolenämnden betonar vikten av att en obligatorisk förskola ska ha samma syfte, 
uppdrag och innehåll som den frivilliga förskolan. Barn som tidigt vistas i stimulerande 
lärandemiljöer med möjligheter till samspel, interaktion och lek med kamrater, och med 
kunniga och intresserade vuxna har större möjligheter att lyckas i skolan än barn som inte 
har tillgång till dessa miljöer. En utbildning i förskola måste få fortsätta vara förskola, så 
att det inte blir frågan om en tidigare skolstart.  

Grundskolenämnden bedömer att kvaliteten på utbildningen i förskolan är avgörande för 
hur framgångsrika förslagen till åtgärder blir. Exempelvis måste personal i förskolan ha 
tillräckliga språkkunskaper för att tiden i förskolan verkligen ska ha den effekt som 
utredningen vill uppnå. 

Kapitel 10 - Förslag för fler förskollärare och barnskötare  
Grundskolenämnden efterfrågar en samlad struktur för hur förstelärarreformerna förhåller 
sig till varandra. Idag kan personal i förskoleklass söka förstelärartjänster endast om de 
har grundlärarexamen. Detta gör att det stora flertalet förskollärare i förskoleklass inte får 
denna möjlighet, vilket sannolikt inte gynnar utvecklingen av förskoleklassens 
systematiska kvalitetsarbete. Om förste förskollärare dessutom inrättas som ny 
personalkategori i förskolan med ett väl tilltaget lönepåslag, riskerar förskoleklassen att 
dräneras på kompetens.  
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslagen om uppsökande 
verksamhet, förslagen om fler förskollärare samt barnskötare och kompetensutveckling, 
men avstyrker förslagen om direktinskrivning och obligatorisk förskola från 5 års ålder.  

Stadsledningskontoret är positiv till utredningens intentioner och flertalet av utredningens 
förslag. Stadsledningskontoret vill dock understryka att utredningen behandlar ett flertal 
frågor av stor och principiell vikt som kräver en betydligt djupare utredning och analys än 
vad utredningen presenterat. Det saknas exempelvis en grundlig konsekvensanalys av 
förslagen i förhållande till kvalitetsaspekten. För att förslagen ska få avsedd effekt för de 
aktuella barnens språkutveckling krävs att samtliga förskolor har tillgång till utbildade 
förskollärare och barnskötare och bedriver en utbildning av hög kvalitet. Så är inte fallet 
idag. Utredningens förslag om att införa förste förskollärare i dessa områden är enligt 
stadsledningskontorets bedömning inte en tillräcklig åtgärd.  

Stadsledningskontoret bedömer också att utredningens ekonomiska beräkning av 
kommunernas kostnader är underskattad. Beräkningar utgår inte från kommunernas 
faktiska förutsättningar och tar inte hänsyn till förskolans komplexa uppdrag eller 
omfattningen i arbetet som kommer krävas gällande uppsökande och kartläggning.  

De positiva ekonomiska effekterna uppkommer först på längre sikt och inledningsvis 
innebär förslaget en ökad ekonomisk belastning för kommunerna. En statlig reform som 
innebär att fler föräldrar väljer att låta sina barn gå i förskolan medför ökade kostnader för 
kommunerna och bör enligt stadsledningskontorets bedömning kompenseras för detta 
enligt gällande finansieringsprincip.  

Kapitel 7 - Uppsökande verksamhet för ökat deltagande i förskolan  
7.4  Kommunen ska informera vårdnadshavare om förskolan genom uppsökande verksamhet 
7.5 Kommunens ska kartlägga deltagandet i förskolan 
7.6  Det bör tas fram ett stödmaterial om frånvarohanteringen  
 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen. 

Stadsledningskontoret ser positivt på förslagen med uppsökande verksamhet och 
kartläggning av deltagandet i förskola och anser att det är ett viktigt led i arbetet med att 
barn ska ha lika rätt till utbildning. En utökad samverkan mellan förskolan, öppna 
förskolan, BVC och socialtjänst är ett bra sätt att nå ut till alla vårdnadshavare i ett tidigt 
skede. För att få en likvärdighet i uppdraget om uppsökandeverksamhet och 
informationsskyldighet bör detta regleras så att det tydligt framgår vilket ansvar som 
åläggs kommunerna. Andra myndigheter som utredningen föreslår att kommunerna ska 
samverka med bör också få ett förtydligat uppdrag så att kommunerna har en möjlighet 
att fullgöra sitt uppdrag. 

Idag gäller sekretess mellan myndigheter och även verksamhetsgrenar inom samma 
myndighet enligt OSL. För ett utökat informationsutbyte krävs det förändringar i 
sekretesslagstiftningen för att tillåta samverkan mellan exv. förskola, BVC, socialtjänst 
och Migrationsverket. Det är oklart om gällande dataskyddsförordningen (GDPR) idag 
ger lagstöd och därmed också en rätt att behandla personuppgifter gällande barn och 
vårdnadshavare till barn som inte är inskrivna hos förskoleförvaltningen. Detta är något 
som utredningen inte berör, men som enligt stadsledningskontoret behöver förtydligas.  
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Utredningens förslag om att uppsökande verksamhet endast ska omfatta barn med 
uppehållstillstånd kan enligt stadsledningskontoret inte anses vara förenligt med   
barnkonventionen. Barn som saknar uppehållstillstånd och barn som är asylsökande och 
bosatta i Sverige har rätt till förskola och har även i många fall ett eget behov av förskola 
just på grund av bristande språkutveckling.  

Kapitel 8 - Direktinskrivning i förskolan 

8.3  En definition av nyanlänt barn  
8.5  Förslag om hur ett obligatorium ska införas  

8.5.1  Kommuner ska vara skyldiga till direktinskrivning 

Stadsledningskontoret avstyrker förslaget. 

Stadsledningskontoret ställer i grunden positiv till utredningens förslag om 
direktinskrivning, men vill understryka att de positiva effekterna av förslaget förutsätter 
en förskola med hög kvalitet. Förutsättningar för en förskola med hög kvalitet är i sin tur 
beroende av strukturella faktorer som personalens utbildning och kompetens, samt 
möjlighet att rekrytera. Enligt stadsledningskontoret saknas en grundlig 
konsekvensanalys av kvalitetsaspekten i förhållande till förslaget i utredningen. För att 
utredningens förslag ska ge de positiva effekter som beskrivs behöver också åtgärder 
vidtas för att alla förskolor ska uppnå en hög och likvärdig kvalitet. Utredningens förslag 
på att införa förste förskollärare i dessa områden är enligt stadsledningskontorets 
bedömning inte en tillräcklig åtgärd 

Förslaget kan komma att påverka kommunernas regler för placering. Göteborgs Stad 
placerar barn med cirka två månaders framförhållning. I utredningen föreslås att barnet 
ska erbjudas plats på förskola minst tre månader innan direktinskrivningen och att det 
redan i erbjudandet ska framgå datum för introduktion. I ett sådant tidigt skede i 
planeringsprocessen är det inte säkert att verksamheten vet vilken avdelning barnet kan 
placeras på. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det därför viktigt att barn som ska 
direktinskrivas ska följa samma placeringsregler som övriga barn dvs de ska inte gå före 
andra barn i kön. Förslaget kan också innebära en ökad osäkerhet i planering av hur 
många förskoleplatser som behövs. Det finns en risk att barn som direktinskrivs inte 
kommer och att platser därmed kommer att stå tomma och inte kan erbjudas andra barn.  

Stadsledningskontoret välkomnar dock förslaget om att i skollagen införa en definition av 
nyanlänt barn. Eftersom det är den målgrupp som i huvudsak utredningens förslag riktar 
sig till behövs en tydlig definition.  

Kapitel 9 - Obligatorisk förskola från 5 års ålder 

9.2 Förskolan bör bli en del av det obligatoriska skolväsendet 
9.3  Förskolan ska bli obligatorisk från 5 års ålder  

Stadsledningskontoret avstyrker förslaget. 

Stadsledningskontoret välkomnar intentionen med lagförslaget där bättre förutsättningar 
avseende språkutveckling ligger i fokus. Förslaget innebär dock en genomgripande 
förändring av det offentliga skolväsendet som kräver en bredare analys av för- och 
nackdelar än den utredningen genomfört. Strukturella faktorer som personalens 
utbildning och kompetens är en förutsättning för en förskola av hög kvalitet oavsett om 
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den blir obligatorisk eller inte. Kvaliteten på utbildningen i förskolan är helt avgörande 
för hur framgångsrik förslagen till åtgärder blir. Exempelvis måste personal i förskolan ha 
tillräckliga språkkunskaper för att barnens vistelsetid i förskolan verkligen ska ha den 
effekt som utredningen vill uppnå. Mot bakgrund av att det finns stora utmaningar 
gällande rekrytering av legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare till förskolor 
i socioekonomiskt utsatta områden är stadsledningskontoret tveksam till förslaget då en 
djupare konsekvensbeskrivning i förhållande till kvalitetsaspekten saknas.  

Stadsledningskontoret gör bedömningen att det också krävs en mer grundligare 
konsekvensanalys av förslaget om obligatorisk förskola i förhållande till alla barn och 
inte enbart i förhållande till de barn som idag går inte i förskolan. 

Eftersom den obligatoriska skolplikten inte avser pedagogisk omsorg är det 
stadsledningskontorets bedömning att det finns risk att barn som är inskrivna i 
pedagogisk omsorg kommer att behöva byta verksamhetsform senast hösten de fyller 5 
år. En noga avvägning måste göras av om detta är förenligt med barnets bästa.  

Stadsledningskontoret vill också betona vikten av att en eventuell obligatorisk förskola 
ska ha samma syfte, uppdrag och innehåll som den frivilliga förskolan. Barn som tidigt 
vistas i stimulerande lärandemiljöer med möjligheter till samspel, interaktion och lek med 
kamrater, och med kunniga och intresserade vuxna har större möjligheter att lyckas i 
skolan än barn som inte har tillgång till dessa miljöer. En utbildning i förskola måste få 
fortsätta vara förskola, så att det inte blir frågan om en tidigare skolstart.  

Stadsledningskontoret vill i sammanhanget också påtala att tillsynsansvaret kan behövas 
ses över innan förslaget eventuellt genomförs. Idag ansvarar Skolinspektionen för tillsyn 
av den obligatoriska skolan och kommunen har tillsynsansvar och uppsökningsansvar för 
att säkerställa att alla folkbokförda barn är placerade. Gällande förskolan har 
Skolinspektionen tillsynsansvar över de kommunala verksamheterna och kommunen har 
tillsynsansvar över de fristående verksamheterna. Hur blir det förhållandet när förskolan 
eventuellt blir obligatorisk från 5 år? Denna fråga har utredningen inte beaktat. 

Kapitel 10 - Förslag för fler förskollärare och barnskötare 
10.8.1  Förskolan behöver organiseras så att yrkesgruppernas kompetens tas tillvara 
10.8.2 Det behövs fler förskollärare där behoven är störst 
10.8.3  Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid vissa förskolor 
10.8.4  En förste förskollärare bör uppfylla vissa kvalifikationer 
10.8.5 En enhetlig utbildning till barnskötare 
10.8.6  Allmänna råd om språkkunskaper bör tas fram 
10.8.7  De centrala personalkategorierna in om förskolan ska framgå i skollagen 
10.8.8  Personalsammansättning bör uppmärksammas vid tillsyn 
 

Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen. 

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till utrednings förslag, men efterfrågar dock en 
samlad struktur för hur förstelärarreformerna förhåller sig till varandra. Idag kan personal 
i förskoleklass söka förstelärartjänster endast om de har grundlärarexamen. Detta gör att 
det stora flertalet förskollärare i förskoleklass inte får denna möjlighet, vilket sannolikt 
inte gynnar utvecklingen av förskoleklassens systematiska kvalitetsarbete. Om förste 
förskollärare dessutom inrättas som ny personalkategori i förskolan med ett väl tilltaget 
lönepåslag, riskerar förskoleklassen att förlora kompetens.  
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Stadsledningskontoret menar därför att ett förslag om inrättande av förste förskollärare 
som ny personalkategori även bör omfatta förskollärare i förskoleklass, och kompenseras 
med motsvarande statsbidrag.  

 

 

 
 

  

Jonas Kinnander  

Direktör Ärende och beredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från Utbildningsdepartementet - Fler barn i 
förskolan - för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67) 

§ 137, N608-0565/21 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 16 mars 2021. 

Beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker flertalet av utredningens förslag och 

rekommendationer, med hänvisning till synpunkter och reservationer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, i betänkandet Fler barn i förskolan – för bättre 

språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). 

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till stadsledningskontoret.  

3. Förskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se, märkt med stadsledningskontorets 

diarienummer 0454/21 

Vid protokollet 

Sekreterare 

__________________________ 

Helena Öhrvall 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  

 

 

Förskolenämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Yttrande över betänkandet Fler barn i 
förskolan – för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67) 
Förslag till beslut 

1. Förskolenämnden tillstyrker flertalet av utredningens förslag och 
rekommendationer, med hänvisning till synpunkter och reservationer i 
förvaltningens tjänsteutlåtande, i betänkandet Fler barn i förskolan – för bättre 
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). 

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 
till stadsledningskontoret.  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har bjudit in Göteborgs Stad att lämna synpunkter på 
betänkandet Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). 
Stadsledningskontoret har skickat betänkandet till förskolenämnden med flera för 
yttrande. Förskolenämnden har yttrat sig över betänkandet i väsentliga delar.  

Förskoleförvaltningen är positiv till utredningens intentioner och tillstyrker flertalet av 
utredningens förslag och rekommendationer med hänvisning till synpunkter och 
reservationer. Förvaltningen vill tydligt understryka att utredningen behandlar ett flertal 
stora frågor av vikt som kräver en betydligt djupare utredning. Förvaltningen saknar t.ex.  
en grundlig konsekvensanalys av kvalitetsaspekten. För att direktinskrivning och 
obligatorisk förskola från 5 år ska nå sitt syfte krävs att förskolorna som aktuella barn 
hamnar i bedriver utbildning av hög kvalité. Utredningen utgår från att kvaliteten i 
förskolan är hög men forskning har visat att endast en tredjedel av landets förskolor har 
hög kvalitet. Förslagen i utredningen riktas framförallt till barn i områden med förskolor 
som generellt har den lägsta kvalitén. För att utredningens förslag ska ge de positiva 
effekter som beskrivs behöver alla förskolor uppnå en hög och likvärdig kvalité. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningen bedömer att det inte ska betalas ut någon statlig finansiering för förslagen 
om uppsökande verksamhet, kartläggning, direktinskrivning samt obligatorisk förskola 
för 5-åringar. Utredningen framhåller att kommunerna redan är skyldiga att erbjuda alla 
barn avgiftsfri förskola från 3 års ålder och att ett ökat antal barn i den allmänna förskolan 
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Telefon: 031- 3676356, 031- 366 95 00 
E-post: christian.eidevald@forskola.goteborg.se  
             sara.ostgren@forskola.goteborg.se 
 
 



 

Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande  2 (11) 
   
   

därför inte innebär ett nytt åtagande. Kommunerna får idag ersättning för att 
tillhandahålla allmän förskola genom de generella statsbidragen.  

Förvaltningen anser att denna bedömning förutsätter att kommunerna i nuläget avsätter en 
summa som motsvarar att alla barn i åldern 3–5 år är inskrivna i förskolan. Ersättningen 
som kommunerna får för att tillhandahålla allmän förskola går i själva verket ut till 
förskolorna som del i barnpengen. Förslaget kommer därför innebära ökade kostnader 
alternativt minskad barnpeng när fler barn blir inskrivna i förskolan. Den tillkommande 
kostnaden beror på ökad administration, ökade lönekostnader för personal samt ökade 
kostnader för lokaler. Enligt framtagna siffror är det idag ca 1000 barn som inte är 
inskrivna i förskolan som har rätt till allmän avgiftsfri förskola i Göteborg. Om hälften, 
dvs 500 barn tackar ja till erbjudandet handlar det om ca 28 avdelningar med 18 barn per 
avdelning. Detta innebär både stora lokalkostnader samt personalkostnader. 
(Se bilaga för kostnadsberäkningar för Göteborgs stad). Om regeringen skulle välja att 
inte gå vidare med förslaget om obligatorisk förskola för 5-åringar skulle även dessa barn 
kunna omfattas av utredningens förslag om uppsökande verksamhet och 
direktinskrivning. Kommunernas kostnader skulle då bli än högre. 
  
En förutsättning för att förslagen gällande direktinskrivning och obligatorisk förskola för 
5-åringar ska ge önskat resultat är att förskolorna bedriver undervisning av hög kvalité. 
Forskning visar dock att endast en tredjedel av landets förskolor har hög kvalité och 
förslagen i utredningen riktas främst till barn i områden med förskolor som generellt har 
den lägsta kvalitén. För att utredningens förslag ska ge de positiva effekter som beskrivs 
behöver kommuner kompenseras i arbetet för att alla förskolor ska uppnå en hög och 
likvärdig kvalité.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att utredningens beräkning av kommunernas 
kostnader är underskattade. Utredningens beräkningar utgår inte från kommunernas 
faktiska förutsättningar. Vidare tar utredningens beräkningar inte hänsyn till det 
komplexa i förskolans uppdrag eller i det arbete som kommer krävas gällande 
uppsökande arbete och kartläggning. Kostnaderna för flera av betänkandets förslag 
behöver även utredas ytterligare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningens övergripande uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att öka 
deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med 
barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bl.a. när det gäller nyanlända barn. 

De första åren i ett barns liv är oerhört viktiga för vilka möjligheter som står öppna senare 
under livet då det är under de första sex åren som grundläggande förmågor för att lära 
grundläggs. Förskolan kan, om den är av hög kvalité, ha en socialt utjämnande effekt. 
Den höga kvalitén har särskilt stor betydelse i områden med låg socioekonomisk status 
där förskolan har som störst potential att göra skillnad för barnen. En förskola av hög 
kvalitet kan därför ge en mer jämlik start i livet. Förskolans kvalitet och likvärdighet 
inverkar på barns utveckling och lärande inför grundskolan och kan kompensera för 
mindre gynnsamma levnadsvillkor. 
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Förvaltningen gör bedömningen att förslagen i betänkandet i huvudsak skulle kunna 
förväntas inverka positivt på göteborgarnas sociala relation mellan varandra och stadens 
verksamheter om det fanns rätt förutsättningar på alla förskolor. I dagsläget finns dock 
inte dessa förutsättningar fullt ut. Staten och huvudmän behöver därför säkerställa att alla 
barn kan erbjudas en likvärdig förskola med en utbildning av hög kvalité.  

Barnkonventionen 

Förvaltningen anser det inte förenligt med barnkonventionen och barnets bästa att 
uppsökande verksamhet endast ska omfatta barn med uppehållstillstånd. Barn som saknar 
uppehållstillstånd och barn som är asylsökande och bosatta i Sverige har rätt till förskola 
och har även i många fall ett eget behov av förskola just på grund av bristande 
språkutveckling. Det får anses motstridigt att just dessa barn, som kanske är de som har 
störst behov av förskola, inte omfattas av uppsökandeverksamheten.  

Vidare bedömer förvaltningen att förslaget gällande obligatorisk förskola från 5 år 
riskerar att påverka de barn negativt som redan är inskrivna och som kanske går långa 
dagar då de är i förskolan. Kommer en ev. närvaroplikt göra att dessa barns behov av vila 
och fritid begränsas genom att de måste vara på förskolan de dagar som de annars kunde 
ha varit lediga?  

Eftersom den obligatoriska skolplikten inte avser pedagogisk omsorg, behöver samtliga 
barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg byta verksamhetsform senast hösten de fyller 
5 år. En noga avvägning måste göras av om detta är förenligt med barnets bästa. 

Samverkan 
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 14 
april 2021  

Bilagor 

1. Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska 
2. Fler barn i förskolan - utökad kostnad samt statlig ersättning  

3. Beräkning - Fler barn i förskolan skolplikt 5 år, 15h 
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Ärendet  
Utbildningsdepartementet har översänt betänkandet Fler barn i förskolan – för bättre 
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) på remiss med önskan om yttrande från 
Göteborgs Stad. Svaret ska vara Stadsledningskontoret tillhanda senast 21 april 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Det finns ett brett forskningsstöd för att förskolan har positiva effekter för barns 
utveckling och lärande, i synnerhet för flerspråkiga barn och barn med svag 
socioekonomisk bakgrund. Barn som har gått i förskolan har bättre kognitiva och 
språkliga färdigheter och når högre kunskapsresultat i skolan än barn som inte har deltagit 
i förskolans verksamhet. 

Bland de barn som inte är inskrivna i förskolan är barn med svag socioekonomisk 
bakgrund och barn med utländsk bakgrund, i synnerhet utrikes födda barn, 
överrepresenterade. Det innebär att de barn som skulle gynnas mest av att delta i 
förskolan är de som i lägre utsträckning är inskrivna i verksamheten. 

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag 
att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn 3–5 år samt 
föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bl.a. när 
det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med 
socioekonomiskt svag bakgrund. 

Nedan listas en sammanfattning av utredningens förslag:  

• Uppsökande verksamhet för ökat deltagande i förskolan 
• Direktinskrivning i förskolan 
• Obligatorisk förskola från 5 års ålder 
• Förslag för fler förskollärare och barnskötare  
• Kartläggning och förslag om kompetensutveckling 

 
Ett antal begrepp används genomgående och utredningen förklarar dem på följande sätt.  
Barn med annat modersmål än svenska. Modersmål är det språk som en person först 
lär sig tala som litet barn. Det kan också benämnas förstaspråk. Med barn med annat 
modersmål än svenska avses ett barn som lärt sig tala något annat språk än svenska som 
förstaspråk. Ett barn kan ha flera modersmål om han eller hon lärt sig flera språk som 
förstaspråk samtidigt, t.ex. genom att ha föräldrar som talar olika språk.   

Barn med svag socioekonomisk bakgrund. Begreppet avser barn till vårdnadshavare 
som har låg utbildning, låg inkomst eller saknar förvärvsarbete. Med låg utbildning avses 
att vårdnadshavare har högst förgymnasial utbildning.  

Barn med svensk bakgrund. Med svensk bakgrund avses att barnet är fött inrikes med 
minst en inrikes född vårdnadshavare. 

Barn med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses att barnet är fött utrikes 
eller inrikes med två utrikes födda vårdnadshavare.  

Flerspråkiga barn. Begreppet avser barn som använder och behärskar flera språk.  

Förskolor med svåra förutsättningar. Begreppet avser förskolor med en relativt stor 
andel barn med svag socioekonomisk bakgrund eller en stor andel barn med utländsk 
bakgrund.   
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Förvaltningens bedömning 
 
Uppsökande verksamhet för ökat deltagande i förskolan 
Utredningen föreslår att kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande    
verksamhet. Det ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till 
allmän förskola, dvs från höstterminen det år de fyller 3 år. Hemkommunen ska informera 
vårdnadshavarna om rätten till allmän förskola och om förskolans uppdrag och 
värdegrund. För att den uppsökande verksamheten ska hålla en hög och likvärdig kvalitet 
i hela landet bör Skolverket få i uppdrag att ta fram ett stödmaterial eller allmänna råd. 

För att hålla sig informerad om vilka barn i kommunen som inte går i förskolan ska 
kommunen kartlägga deltagandet i förskolan. Kartläggningen bör även omfatta barn som 
är inskrivna i pedagogisk omsorg. 

Förvaltningen bedömer att den uppsökande verksamheten i det långa loppet kommer ge 
vinster för samhället i stort och ur ett barnperspektiv är förslaget välkommet. 
Förvaltningen ser positivt på förslagen med uppsökande verksamhet och kartläggning av 
deltagandet i förskola som ett viktigt led i lika rätt till utbildning. En utökad samverkan 
mellan förskolan, öppna förskolan, BVC och socialtjänsten är ett bra sätt att nå ut till alla 
vårdnadshavare i ett tidigt skede. Vi ser dock en del utmaningar med förslagen: 

För att få en likvärdighet i uppdraget om uppsökandeverksamhet och 
informationsskyldighet bör detta regleras så att det framgår tydligt vilket ansvar som 
åläggs förvaltningen. Vilka åtgärder ska förvaltningen vara skyldig att vidta utifrån 
informationsskyldigheten för att uppnå kraven? Andra samhällsaktörer som förvaltningen 
ska samverka med bör också få ett förtydligat uppdrag så att förvaltningen har en 
möjlighet att uppfylla kraven. Vidare behöver det finnas lagstöd utifrån samtliga aktörers 
ansvar så att de går att uppfylla det som är förväntat. Förvaltningen ser vidare ett problem 
med att säkerställa att vi når ut till samtliga vårdnadshavare genom folkbokföringen. Hur 
når vi barn som flyttar runt och/eller inte är skrivna på den adress de faktiskt befinner sig 
på, bor i andra hand eller ofta flyttar mellan kommuner? Ett samarbete bör exempelvis 
finnas med Migrationsverket som ansvarar för barn med LMA-kort. 

Förslagen kommer att kräva lagändringar, inte bara i skollagen utan även i 
sekretesslagstiftning och GDPR, där främst dataskyddsförordningen som är en 
unionslagstiftning ställer höga krav avseende behandling av personuppgifter. Idag gäller 
sekretess mellan myndigheter och även verksamhetsgrenar inom samma myndighet enligt 
OSL. För ett utökat informationsutbyte krävs det förändringar i sekretesslagstiftningen 
för att tillåta samverkan mellan olika samhällsaktörer ex. Förskola, BVC, socialtjänst, 
Migrationsverket etc. Gällande dataskyddsförordningen (GDPR) saknas det idag lagstöd 
och därmed också en rätt att behandla personuppgifter gällande barn och vårdnadshavare 
till barn som inte är inskrivna hos förvaltningen. 

Förvaltningen delar inte utredningens förslag om att uppsökande verksamhet endast ska 
omfatta barn med uppehållstillstånd. Barn som saknar uppehållstillstånd och barn som är 
asylsökande och bosatta i Sverige har rätt till förskola och har även i många fall ett eget 
behov av förskola just på grund av bristande språkutveckling. Det får anses motstridigt att 
just dessa barn, som kanske är de som har störst behov av förskola, inte omfattas av 
uppsökandeverksamheten. Det kan inte heller anses förenligt med Barnkonventionen och 
Barnets Bästa. Hur förhåller det sig till likabehandlingsprincipen? Och är det rimligt att 
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ställa krav på uppehållstillstånd i definitionen av ett nyanlänt barn, när samma krav 
saknas i definitionen av en nyanländ elev? 

Förvaltningen föreslår att en utredning bör ser över pedagogisk omsorg (PO) som 
verksamhetsform och konsekvenserna av att lagstiftaren uppmanar till förskola från 3 års 
ålder samt att ett deltagande i pedagogisk omsorg inte uppfyller kraven på skolplikt från 5 
års ålder. Verksamhetsformen PO förefaller vara svår att bibehålla i samband med detta 
förslag då endast 1–2 åringar kan ha sådan verksamhet fullt ut. Förutsatt att 
likvärdigheten ska beaktas och att alla från 3 år ska kunna erhålla undervisning som ges i 
förskolan. Barnperspektivet blir åsidosatt om det byggs in två nivåer på åldersgruppen 
som exempelvis ger dubbla inskolningar. De lägre ställda kraven som finns avseende PO, 
där läroplanen endast är vägledande, visar på att möjligheten att förbättra språkutveckling 
för dessa barn med inskrivning i förskola ökar. Utifrån Göteborgs Stads perspektiv 
kommer detta att göra stor skillnad eftersom pedagogisk omsorg är mer vanligt 
förekommande i socioekonomiskt utsatta områden. Exempelvis visar granskningar att 
enskild pedagogisk omsorg ofta bedrivs av dagbarnvårdare som inte har svenska som 
modersmål och som har sina egna barn och andra barn som är flerspråkiga inskrivna i 
verksamheten. Det finns där en stor risk att verksamheten inte främjar en förbättrad 
språkutveckling. 

Uppsökandeverksamheten kommer vara förenad med ökade kostnader, som behandlas 
under den ekonomiska dimensionen.  

Direktinskrivning i förskolan 
Utredningen föreslår att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola 
till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. 
Kommunerna ska, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, erbjuda barn plats vid en 
förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år. Kommunen ska minst 3 
månader innan informera vårdnadshavare om att barnet har fått en plats på den aktuella 
förskolan. Kommunen ska enligt förslaget direktinskriva barnet vid en förskola inom 
kommunen som är lämplig för ändamålet och som är belägen i rimlig närhet till barnets 
hem. 
 
Genom direktinskrivning ska alla barn som är i behov av förskola för att få en bättre 
språkutveckling i svenska fångas upp. De som ska omfattas är barn som inte är inskrivna i 
förskolan och som tillhör någon av följande kategorier. 
 • nyanlända barn, dvs. barn som omfattas av utredningens förslag till definition av 
nyanlänt barn.  
• barn med annat modersmål än svenska som har behov av förskola för att få en bättre 
språkutveckling i svenska. 
 • barn som av annan anledning har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling 
i svenska.  
Vidare föreslår utredningen att direktinskrivning även ska erbjudas barn som deltar i 
pedagogisk omsorg och som tillhör målgruppen för direktinskrivning. Direktinskrivning 
ska inte kunna ske i pedagogisk omsorg. 
 
 Utredningen föreslår att begreppet nyanlänt barn i skollagen ska avse ett barn som 
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 • är fött utomlands och har vårdnadshavare som är födda och har varit bosatta utomlands, 
men som nu är bosatta i Sverige tillsammans med barnet och barnet och vårdnadshavarna 
har vistats här kortare tid än fem år. 
• är fött i Sverige och har vårdnadshavare som är födda och har varit bosatta utomlands, 
men som nu är bosatta i Sverige och har vistats här kortare tid än fem år, eller  
• är fött utomlands och har kommit till Sverige utan sina vårdnadshavare och har vistats 
här kortare tid än fem år.  
För att omfattas av definitionen ska barnet också  
• ha uppehållstillstånd i Sverige enligt utlänningslagen (2005:716), 
• inte omfattas av definitionen av nyanländ elev i 3 kap. 12 a § skollagen (2010:800),  
• inte ha uppnått den ålder när skolplikt inträder enligt 7 kap. 10 § skollagen.  
Om ett barn vistas i Sverige med endast en vårdnadshavare ska prövningen göras utifrån 
den vårdnadshavaren.  Kravet på uppehållstillstånd innebär att definitionen inte avser 
barn som är asylsökande eller barn som vistas i Sverige utan tillstånd. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till intentionerna i förslaget men saknar en grundlig 
konsekvensanalys av kvalitetsaspekten. För att direktinskrivning ska nå sitt syfte krävs att 
förskolorna som aktuella barn hamnar i bedriver utbildning av hög kvalité. En 
förutsättning för en förskola med god kvalitet är personal med pedagogisk utbildning. 
Utredningen utgår från att kvaliteten i förskolan är hög men forskning har visat att en 
tredjedel av landets förskolor har hög kvalitet, en tredjedel acceptabel kvalitet och en 
tredjedel låg kvalitet. Förslagen i utredningen riktas framförallt till barn i områden med 
förskolor som generellt har den lägsta kvalitén. Det beror till stor del på en ökad 
boendesegregation och svårigheter att rekrytera legitimerade förskollärare. För att 
utredningens förslag ska ge de positiva effekter som beskrivs behöver kommuner 
kompenseras i arbetet med att alla förskolor ska uppnå en hög och likvärdig kvalité. 
Utredningens förslag på att införa förste förskollärare i dessa områden är enligt vår 
bedömning inte en tillräcklig åtgärd.  
 
Förslaget kan påverka kommunernas regler för placering. Göteborgs stad placerar barn 
med cirka två månaders framförhållning. I utredningen föreslås att barnet ska erbjudas 
plats på förskola minst tre månader innan direktinskrivningen och att det redan i 
erbjudandet ska framgå datum för introduktion. I ett sådant tidigt skede i 
planeringsprocessen är det inte säkert att man vet vilken avdelning barnet kan placeras på. 
Ur ett likvärdighetsperspektiv anser förskoleförvaltningen i Göteborgs stad det viktigt att 
barn som ska direktinskrivas ska följa samma placeringsregler som övriga barn dvs de 
ska inte gå före andra barn i kön. Det kan annars medföra reaktioner från andra 
vårdnadshavare som stått lång tid i kö. Förvaltningens förslag är att det sex månader 
innan start går ut information tillsammans med en förfrågan om att sätta upp sitt barn i kö 
på en specifik förskola. Ett enklare placeringsförfarande skulle kunna tas fram för dessa 
familjer så att de inte behöver skicka in en ansökningsblankett.   
 
Obligatorisk förskola från 5 års ålder 
Utredningen föreslår att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års 
ålder. Enligt utredningen innebär en obligatorisk förskola att förskolan kan kompensera 
för skillnader i barns uppväxtvillkor och bidra till mer likvärdiga förutsättningar inför 
skolstarten. En förskola som är obligatorisk kan därmed på sikt bidra till högre och mer 
likvärdiga kunskapsresultat i grundskolan.  
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Utredningen föreslår att det är barnets hemkommun som ansvarar för att utbildning i 
förskola kommer till stånd. Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja 
fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. Skolplikten i 
Sverige förlängs därmed med ett år. Det föreslås vidare att den obligatoriska förskolan 
ska ha samma syfte, uppdrag och innehåll som den frivilliga förskolan. Den obligatoriska 
delen av förskolan ska omfatta 525 timmar under ett läsår. Verksamheten ska högst få 
omfatta 190 dagar och 6 timmar per dag. Den obligatoriska delen av förskolan ska vara 
avgiftsfri. För resterande tid som barn behöver förskola, kommer huvudmannen som 
tidigare att kunna ta ut avgifter. Skolplikten ska fullgöras vid en förskola, vilket innebär 
att den obligatoriska delen av förskolan inte ska kunna ersättas av pedagogisk omsorg.  

I och med att förskolan till viss del blir obligatorisk föreslår utredningen att barn i den 
obligatoriska förskolan ska ha rätt till skolskjuts under i huvudsak samma förutsättningar 
som barn i förskoleklassen eller grundskolan, dvs. om skolskjuts behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, barnets funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. 
 
Förvaltningen ser positivt på att fler av de barn som har störst behov av förskolans 
kompensatoriska uppdrag börjar i förskolan. Vi ser samtidigt faror i att förslaget kan 
komma att påverka de barn som redan går många timmar i förskola negativt. Kommer en 
ev. närvaroplikt göra att de barn som redan är inskrivna och går långa dagar då föräldrar 
arbetar innebära att de inte kommer kunna vara lediga tillsammans med sina föräldrar de 
dagar de är lediga – kanske för att vara tillsammans med sina barn som kompensation för 
i övrigt långa dagar? Kommer dessa barns möjlighet till vila och fritid i så fall begränsas? 
Förslaget innebär en inskränkning i familjers frihet och om inte landets förskolor har en 
generellt har hög kvalitet finns risk att inskränkningen inte står i proportion till nyttan. 
Förvaltningen gör bedömningen att det krävs en grundligare konsekvensanalys och 
utredning av detta förslag för hur det drabbar de barn som utredningen inte riktas till 
(utredningen har fokus på de 22 000 barn som inte går i förskola).  

Förvaltningen välkomnar intentionen med lagförslaget där bättre förutsättningar avseende 
språkutveckling ligger i fokus men ser svårigheter i att särskilja en åldersgrupp som 
obligatorisk inom en verksamhetsform. I Göteborgs Stad är förskola och skola två 
separata myndigheter vilket innebär att de organisatoriska och administrativa kraven får 
en större påverkan. Kanske förslaget inte får lika stor påverkan i en mindre kommun. 
Skolplikt och det utökade ansvar det medför kommer att åläggas förskolan och leda till 
organisatoriska förändringar och ökad administration. Sådant lagförslag bör generera 
kompensation till kommunala huvudmän för utökat ansvar. Gällande skolpliktsbevakning 
måste hänsyn även tas till de barn som flyttar in i kommunen då de ska ha rätt till plats. 
Frågan är då om man måste spara platser till dessa eventuella inflyttningar. 

Ökade kompetenskrav och administrativa krav belastar såväl kommunala som fristående 
förskolor, men vi ser en risk för att mindre fristående verksamheter kan få svårt att gå runt 
ekonomiskt. Detta förstärks av att den obligatoriska förskolan ska vara avgiftsfri. En 
problematik att beakta är de fristående förskolornas ansvar för skolplikt avseende 5-
åringarna. Kommer det ställas samma krav på fristående verksamheter som på kommunen 
kan det innebära att de fristående endast söker tillstånd för förskola upp till 4 år och att 
kommunen får överta ansvaret även för denna barnkull. 
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Vi ser en gränsdragningsproblematik till övriga barn i förskolan gällande bland annat 
skolskjuts. Vidare är placeringsstrukturen och förtursreglering till enheter inte anpassade 
till en lagstiftning avseende skolskjuts. Om skolskjuts dessutom endast omfattar den 
obligatoriska delen så kan ett syskonpar ges olika förutsättningar. Hur ska exempelvis 
skolskjuts bedömas om barn som är 5 år har behov av omsorg utöver de obligatoriska 15 
timmarna? 

Eftersom den obligatoriska skolplikten inte avser pedagogisk omsorg, är vår bedömning 
att samtliga barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg behöver byta verksamhetsform 
senast hösten de fyller 5 år. En noga avvägning måste göras av om detta är förenligt med 
barnets bästa. Samtliga godkännanden för fristående enskild pedagogisk omsorg kommer 
också att behöva skrivas om, då dessa idag gäller för barn 1–6 år. Samtliga pedagogiska 
omsorgsverksamheter kommer att få ett förändrat uppdrag oavsett om de är kommunala 
eller fristående, då dess målgrupp är endast 1–4 år. Lagkravet kan få stor ekonomisk 
påverkan på små enheter. 

Vidare bör insyn i förhållande till tillsyn utredas. Idag ansvarar Skolinspektionen för 
tillsyn av den obligatoriska skolan och kommunen har insynsansvar och 
uppsökningsansvar för att säkerställa att alla folkbokförda barn är placerade. Gällande 
förskolan har Skolinspektionen tillsynsansvar över de kommunala verksamheterna och 
kommunen har tillsynsansvar över de fristående verksamheterna samt ett insynsansvar 
avseende de kommunala. Hur blir det förhållandet när förskolan blir obligatorisk från 5 
år? Övertar Skolinspektionen tillsynsansvaret och kommunen insynsansvaret? Eller kan 
det bli så att både Skolinspektionen och kommunen har tillsynsansvar för samma 
förskola, Skolinspektionen för den obligatoriska delen och kommunen för övrig 
verksamhet? 

 
Förslag för fler förskollärare och barnskötare  
Utredningen föreslår att det ska inrättas karriärsteg för förskollärare vid förskolor med 
särskilt svåra förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund. 
Huvudmännen för dessa förskolor ska sträva efter att inrätta tjänster som förste 
förskollärare. Reformen ska finansieras med statsbidrag. Statsbidraget ska lämnas med 
belopp som innebär att den som blir förste förskollärare får en löneökning på 10 000 
kronor per månad. 

Utredningen föreslår vidare att det införs ett enhetligt innehåll för utbildning till 
barnskötare som ska gälla inom såväl gymnasieskolans barn- och fritidsprogram som 
motsvarande utbildningar inom kommunal vuxenutbildning. Detta för att uppnå en ökad 
likformighet i barnskötarutbildningarna samt stärka och tydliggöra barnskötarnas 
kompetens. Det finns i dag ingen nationell reglering av vad som ska ingå i en 
barnskötarutbildning. Det föreslås även en översyn av barnskötarutbildningarnas 
omfattning, innehåll och kvalitet. Detta för att anpassa utbildningarna till de kunskaper 
som behövs i barnskötaryrket i dag t.ex. när det gäller barns språkutveckling och 
andraspråksutveckling i svenska. 

Utredningen pekar på att forskning visar att personalens pedagogiska kompetens är 
avgörande för kvaliteten i förskolan och därmed för barnens utveckling och lärande. 
Samtidigt finns det en stor brist på legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare 
och kompetensförsörjningen är en stor utmaning för förskolan. 
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Statistik som utredningen har tagit fram visar att det finns färre förskollärare och 
utbildade barnskötare i förskolor i områden med låg socioekonomisk status och med 
svåra förutsättningar i betydelsen att en stor andel barn har utländsk bakgrund. Vidare är 
bristande språkkunskaper i svenska hos förskolepersonalen ett stort problem i många 
förskolor, i synnerhet i de förskolor där det också finns en stor andel flerspråkiga barn.  
I dag har vart fjärde barn i förskolan i Sverige utländsk bakgrund. Att förskollärare och 
barnskötare har goda kunskaper i svenska och kompetens i undervisning av flerspråkiga 
barn är därför avgörande för att alla barn ska få en god språklig grund inför skolstarten. 
 
Förvaltningen tillstyrker att det ska finnas karriärsteg för förskollärare i deras yrkesroll. 
Befattningen förste förskollärare har vi inom vår organisation idag. Att lönestrukturen 
justeras för förste förskollärare kan vara naturligt men vi ser en problematik med så 
tydligt riktade lönesatsningar där förskolans placering och barnens bakgrund kan väga 
tyngre än förskollärarens kompetens. Förvaltningen bedömer att det behöver göras 
ytterligare utredning gällande detta förslag.  
 
Förvaltningen delar utredningens uppfattning och tillstyrker förslaget om att uppnå en 
ökad likformighet och en anpassning av utbildningarna till behov av kompetens i 
barnskötaryrket. Att införa ett enhetligt innehåll i utbildning till barnskötare inom såväl 
gymnasieskolans barn- och fritidsprogram som motsvarande utbildningar inom 
kommunal vuxenutbildning medför en anpassning av utbildningarna till de kunskaper 
som behövs i barnskötaryrket i dag t.ex. när det gäller barns språkutveckling och 
andraspråksutveckling i svenska. Ett gemensamt utbildningsinnehåll möjliggör för 
individer att bli anställningsbara såväl regionalt som nationellt. 
 
Inom den nuvarande regionala vuxenutbildningen i Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) har ett gemensamt kurspaket tagits fram bestående av tre delar 
såsom gemensamma kurser (totalt 1100 poäng) vilka ingår i samtliga utbildningar till 
barnskötare i regionen. Härutöver finns inriktningkurser (totalt 200 poäng) som 
huvudmannen fastställer utifrån en fastställd lista samt tillvalskurser (max 200 p) som 
används vid behov och består av a) Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100 poäng) b) 
Gymnasiearbete (100 poäng). Det innebär att det regionala kurspaketet normalt består av 
1300 poäng, men kan utökas till upp till 1500 poäng. 
 
Kartläggning och förslag om kompetensutveckling 
Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga den kompetensutveckling som erbjuds 
personal i förskolan när det gäller barns språkutveckling i svenska med särskilt fokus på 
andraspråksutveckling i svenska. Utredningen har funnit att det inom Skolverkets 
nationella skolutvecklingsprogram finns ett relevant kursutbud när det gäller barns 
språkutveckling. Däremot utgör bristen på tid och resurser betydande hinder för 
förskolepersonalens deltagande i kompetensutveckling.  

Utredningen föreslår att regeringen bör ge Statens skolverk i uppdrag att förlänga 
Läslyftet i förskolan. Läslyftet bör riktas till förskoleenheter som har särskilt svåra 
förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund. Läslyftet i 
förskolan är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell 
forskning. Läslyftet handlar inte bara om att läsa utan också om att erbjuda både yngre 
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och äldre barn tillfällen att utveckla sitt språk. Läslyftet bygger på att det är förskollärare 
som handleder grupper av andra förskollärare.  

Utredningen gör bedömningen att examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör 
ändras så att det i examensmålen anges att studenten ska visa fördjupad kunskap även om 
barns andraspråksutveckling. I dag har vart fjärde barn i förskolan utländsk bakgrund. De 
allra flesta förskollärare kommer att arbeta i en barngrupp där ett eller flera barn har ett 
annat modersmål än svenska och där många barn kan behöva stöd i sin språkutveckling i 
såväl svenska som modersmålet. Att förskollärare har kompetens i hur man undervisar 
flerspråkiga barn är avgörande för att alla barn ska få en god språklig grund inför 
skolstarten. 

Vidare bedömer utredningen att det är viktigt att ansvarig tillsynsmyndighet vid tillsyn av 
huvudmän för förskolor särskilt kontrollerar att huvudmännen ger personalen möjlighet 
till den kompetensutveckling som följer av skollagen. Enligt skollagen ska huvudmännen 
se till att personalen vid en förskoleenhet ges möjlighet till kompetensutveckling (2 kap. 
34 § skollagen). Det finns således ett lagstadgat krav på att huvudmännen i egenskap av 
arbetsgivare ser till att personalen får kompetensutveckling. Det anses därför 
otillfredsställande att det i olika sammanhang påtalats för utredningen att förskolor många 
gånger har en så ansträngd personalsituation att personalen i praktiken inte ges möjlighet 
till lagstadgad kompetensutveckling. Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det är 
viktigt att tillsynsmyndigheterna, dvs. Skolinspektionen respektive kommunerna, i sin 
tillsyn särskilt uppmärksammar att huvudmännen uppfyller kraven i skollagen när det 
gäller kompetensutveckling. Om det framkommer att en huvudman inte utformar sin 
verksamhet så att personalens rätt till kompetensutveckling tillgodoses kan 
tillsynsmyndigheten förelägga förskolan att vidta åtgärder för att förändra situationen. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget att Läslyftet i förskolan ska förlängas. Förvaltningen 
delar även utredningens bedömning att examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör 
ändras. Förvaltningen delar även utredningens bedömning att ansvarig tillsynsmyndighet 
vid tillsyn av huvudmän för förskolor särskilt kontrollerar att huvudmännen ger 
personalen möjlighet till den kompetensutveckling som följer av skollagen. 

 

Elisabet Nord 

 

Förskoledirektör 

 

Expedieras till  

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

(Märk svaret med stadsledningskontorets diarienummer 0454/21). 

 

 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se


Ersättning från staten (Scenario 1-2)

i tkr 2023 (halvårseffekt) 2024

Uppsökande verksamhet, kartläggning och direktinskrivning 457 952

Kostnadsfria måltider 814 1617

Skolskjuts 371 737

Administrativa kostnader 108 215

Summa ersättning 1750 3520

Ersättning från staten (Scenario 3-4)

i tkr 2023 (halvårseffekt) 2024

Uppsökande verksamhet, kartläggning och direktinskrivning 624 1286

Summa ersättning 624 1286

Ersättning uppsökande verksamhet 3-4 år

1460 kr per barn 2023

626 antal barn 3-4 år som inte är inskrivna i förskola 2023

456672 Ersättning 2023 (halvårseffekt)

1490 kr per barn 2024

639 antal barn 3-4 år som inte är inskrivna i förskola 2024

951502 Ersättning 2024

Ersättning uppsökande verksamhet alternativ 3-5 år

1460 kr per barn 2023

855 antal barn 3-5 år som inte är inskrivna i förskola 2023

624150 Ersättning 2023 (halvårseffekt)

1490 kr per barn 2024

863 antal barn 3-5 år som inte är inskrivna i förskola 2024

1285870 Ersättning 2024

Ersättning fria måltider

6600 kr per barn 2018

7110 2023 års nivå

229 Antal barn 5 åringar i obligatorisk förskola (utökning) 2023

814104 Ersättning 2023 (halvårseffekt)

7217 2024 års nivå

224 Antal barn 5 åringar i obligatorisk förskola (utökning) 2024

1616547 Ersättning 2024

Ersättning för kostnadsfri skolskjuts

3242 kr per barn (utgått ifrån att beloppet som angetts i utredning är 2020 års nivå)

229 Antal skolpliktiga barn som inte tidigare har deltagit i förskolan (5 åringar som tillkommer) 2023

371058 Ersättning 2023 (halvårseffekt)



3290 kr per barn (utgått ifrån att beloppet som angetts i utredning är 2020 års nivå)

224 Antal skolpliktiga barn som inte tidigare har deltagit i förskolan (5 åringar som tillkommer) 2024

736896 Ersättning 2024

Administrativa kostnader för skolplikt från 5 år

2 000 000 kr totalt för kommunerna (halvårseffekt 2023)

4 000 000 kr totalt för kommunerna (2024)

Hittar inget beräkningsunderlag, har även letat i Prop. 2017/18:9 om utökad skolplikt från 6 år. 

5,4% Andel Göteborg

107696 Ersättning 2023 enligt andel 

215392 Ersättning 2024 enligt andel 



Tillkommer statsbidrag för förste förskollärare samt läslyft

Förslaget är att stasbidraget för bättre språkutveckling skall användas för att täcka kommunernas kostnader

antal barn 3-4 år som inte är inskrivna i förskola 2023

antal barn 3-4 år som inte är inskrivna i förskola 2024

antal barn 3-5 år som inte är inskrivna i förskola 2023

antal barn 3-5 år som inte är inskrivna i förskola 2024

Antal barn 5 åringar i obligatorisk förskola (utökning) 2023

Antal barn 5 åringar i obligatorisk förskola (utökning) 2024

kr per barn (utgått ifrån att beloppet som angetts i utredning är 2020 års nivå)

Antal skolpliktiga barn som inte tidigare har deltagit i förskolan (5 åringar som tillkommer) 2023



kr per barn (utgått ifrån att beloppet som angetts i utredning är 2020 års nivå)

Antal skolpliktiga barn som inte tidigare har deltagit i förskolan (5 åringar som tillkommer) 2024

 2020

Hittar inget beräkningsunderlag, har även letat i Prop. 2017/18:9 om utökad skolplikt från 6 år. 5 år  

Män 63 701

Kvinnor 59 442

Täcker en halvtidstjänst Summa 123 143



Befolkningsstatistik enligt SCB 

2020

Göteborg

5 år

Man 3444
Kvinna 3187

6631

Folkmängd 1984-2020 

(SCB)
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss, Fler barn i 
förskolan - för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67), dnr 0454/21 

§ 101, N609-0629/21 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över Utbildnings-

departementets remiss Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska, SOU 

2020:67. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över remissen. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2021- 03-03. 

Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till kommunstyrelsen.  

Beslut 
1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  
 

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

 

  

Grundskolenämnd 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

 

Grundskolenämnd 

 
  

Göteborgs Stad Grundskolenämnd, protokollsutdrag 2 (2) 

Dag för justering 

2021-04-20 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Åke Ström 

Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Åke Ström 

 

 

Ordförande 

Axel Darvik (L) 

 

Justerande 

Bosse Parbring (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss Fler barn i 
förskolan - för bättre språkutveckling i 
svenska, SOU 2020:67 

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  
 

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har ombetts yttra sig över förslagen i den statliga utredningen Fler 

barn i förskolan – för bättre språkutveckling, SOU 2020:67. 

SOU:n föreslår en rad åtgärder i syfte att få fler barn att gå i förskola, vilket skulle stärka 

språkutvecklingen i första hand för barn med sämre socioekonomiska förutsättningar, och 

barn till nyanlända föräldrar. Bland annat föreslås obligatorisk förskola från fem års ålder.  

Grundskoleförvaltningen instämmer med utredningens intentioner och tillstyrker de flesta 

förslag. Tidiga insatser för att gynna barns språkutveckling ger dem en bättre grund för att 

klara grundskolan. Grundskoleförvaltningen menar dock att införandet av karriärsteget 

förste förskollärare samt därtill kopplat statsbidrag, också bör omfatta förskollärare i 

förskoleklass.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den statliga utredningen bedömer att det utökade ansvaret för förskolan redan täcks av 

statsbidragen för allmän förskola, och att de kostnadsökningar som tillkommer för 

måltider och skolskjuts inte är omfattande. Grundskolenämnden har ingen uppfattning om 

huruvida dessa kostnadsuppskattningar är rimliga, men vill påpeka att underfinansierade 

förslag får påverkan på övriga kommunala nämnders verksamhet.  

På lång sikt kan en förbättrad språkutveckling i förskolan få positiva ekonomiska 

konsekvenser för grundskoleförvaltningens verksamhet, men också för samhället i stort. 

Om barn och elever rustas bättre för att klara skolan behöver inte lika mycket resurser 

läggas på stödinsatser. Det finns ett tydligt samband mellan elevers resultatutveckling i 

yngre åldrar och deras benägenhet att komma in på gymnasiet.  

Utbildning är en avgörande faktor för att kunna yrkesarbeta, bibehålla hälsan och ha ett 

bra liv, vilket i sig är samhällsekonomiskt bärkraftigt.    

Grundskoleförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-03 

Diarienummer N609-0629/21 

 

Handläggare 

Wenche Pålsson, Annika Andréasson 

E-post: wenche.palsson@grundskola.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslagen i föreliggande SOU kan framför allt få positiva effekter på integration, under 

förutsättning att förskolan erbjuder en utbildning av god kvalitet och med personal som 

fullt ut behärskar det svenska språket. Ur jämlikhetssynpunkt har samhället mycket att 

vinna på att fler barn lär sig svenska från tidig ålder, klarar skolan och blir en del av det 

etablerade samhället.  

Även ur vårdnadshavares perspektiv kan integration stärkas, eftersom en kontakt med 

förskolan i sig medför att man möter personal, utbyter några ord vid lämning och 

hämtning och samverkar kring barnets utveckling. Tillit till samhället kan därmed byggas 

tidigare, vilket borgar för en positiv utveckling som gynnar såväl barnet som 

samhällsutvecklingen i stort. En god kontakt med vårdnadshavare är också viktig för 

barnets utveckling i skolan senare.  

Samverkan 
Information har givits fackliga organisationer i samband med Facklig Samverkansgrupp 

(FSG) den 12 april 2021.  

Bilaga 
Fler barn i förskola – för bättre språkutveckling, SOU 2020:67, 

Utbildningsdepartementet  
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Ärendet  
Grundskolenämnden har ombetts yttra sig över förslagen i den statliga utredningen Fler 

barn i förskolan – för bättre språkutveckling, SOU 2020:67. Yttrandet ska vara 

stadsledningskontoret tillhanda senast den 21 april 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsdepartementets utredning konstaterar att det finns olika förklaringar till att 

alla barn inte går i förskolan. Barn med vårdnadshavare som saknar förvärvsarbete eller 

har låg utbildning och barn med utländsk bakgrund deltar i lägre utsträckning i förskolan. 

Särskilt lågt tycks deltagandet vara bland barn som nyligen kommit till Sverige. Dessa 

grupper av barn är samtidigt de som skulle ha störst behållning av förskolan, vilket 

föranleder att satsningar behöver göras för att nå dessa barn i större utsträckning än idag. 

Barn som har gått i förskolan har bättre kognitiva och språkliga färdigheter och når högre 

kunskapsresultat i skolan än barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet. 

Utredningen föreslår att kommuner ska börja bedriva uppsökande verksamhet för att nå 

fler barn, till exempel i samband med besök hos barnavårdscentral. Den uppsökande 

verksamheten ska rikta sig till barn som fyller tre år och som har rätt till allmän förskola 

(15 timmar per vecka). Kommuner föreslås även bli ålagda att kartlägga deltagandet i 

förskola hos sin befolkning.  

Utredningen föreslår också en ny definition i skollagen; nyanlänt barn, vilket behövs för 

att förtydliga skillnaden gentemot nyanlända elever som beskriver elever i grundskola och 

gymnasieskola.  

Vidare föreslås kommunerna få uppdrag att direktinskriva de treåriga barn i förskola, som 

antas behöva detta ur språkutvecklingsperspektiv. Dessutom föreslås femåringar omfattas 

av obligatorisk förskola, alltså en motsvarande ”förskoleplikt” som grundskolans och 

förskoleklassens elever redan omfattas av. Denna ska omfatta 525 timmar per läsår, i 

likhet med förskoleklassen. Med den obligatoriska förskolan följer också att kommuner 

blir skyldiga att ordna skolskjuts och kostnadsfria måltider för barnen.  

För att säkra kompetensförsörjningen i förskolan föreslås också åtgärder om att inrätta 

karriärsteg i form av förste förskollärare vid förskolor med särskilt svåra 

socioekonomiska förutsättningar. Reformen ska finansieras med statsbidrag som innebär 

att den som blir förste förskollärare får en löneökning på 10 000 kronor per månad. 

Dessutom föreslås en översyn av barnskötarutbildningarna för att göra dessa mer 

likvärdiga.  

För att ytterligare stärka förskolans uppdrag gentemot de barn som behöver den mest, 

föreslås åtgärder i form av framtagande av allmänna råd om språkkunskaper, att de 

centrala personalkategorierna ska framgå av skollagen, att personalsammansättning och 

förutsättningar för kompetensutveckling särskilt ska uppmärksammas vid tillsyn, att 

examensbeskrivningen för förskollärare ändras med förtydliganden avseende kunskaper 

om barns andraspråksutveckling, samt att Läslyftet i förskolan förlängs.  
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Förvaltningens bedömning 
Grundskoleförvaltningen delar utredningens analys och problembeskrivning om behovet 

av en förstärkt förskola för barn med svårare socioekonomiska förutsättningar, i 

synnerhet för barn med annat modersmål än svenska. Precis som utredningen redogör för, 

är det också förvaltningens uppfattning att en tidig språkutveckling i svenska gynnar 

barnens inlärning när de börjar förskoleklass och sedermera grundskola.  

Förvaltningen vill betona vikten av att en obligatorisk förskola fortfarande ska ha samma 

syfte, uppdrag och innehåll som den frivilliga förskolan. Barn som tidigt vistas i 

stimulerande lärandemiljöer med möjligheter till samspel, interaktion och lek med 

kamrater, och med kunniga och intresserade vuxna har större möjligheter att lyckas i 

skolan än barn som inte har tillgång till dessa miljöer. Det har positiva effekter på barns 

kognitiva, sociala och emotionella utveckling vilket visar sig i prestationer senare i 

skolan. En utbildning i förskola måste alltså få fortsätta vara förskola, så att det inte blir 

frågan om en tidigare skolstart eller ”skolifiering” av förskolebarn. Forskning visar att en 

tidigare formaliserad och mer vuxenstyrd undervisning i förskola missgynnar barn i den 

fortsatta skolgången.1  

Likaså är kvaliteten på utbildningen i förskolan avgörande för hur lyckosamma förslagen 

till åtgärder blir. Exempelvis måste personal i förskolan ha tillräckliga språkkunskaper för 

att tiden i förskolan verkligen ska ha den effekt som utredningen vill uppnå.  

Grundskoleförvaltningen eftersöker vidare en samlad struktur för hur 

förstelärarreformerna förhåller sig till varandra. Idag kan personal i förskoleklass söka 

förstelärartjänster endast om de har grundlärarexamen. Detta gör att det stora flertalet 

förskollärare i förskoleklass inte får denna möjlighet, vilket sannolikt inte gynnar 

utvecklingen av förskoleklassens systematiska kvalitetsarbete. Om förste förskollärare 

dessutom inrättas som ny personalkategori i förskolan med ett väl tilltaget lönepåslag, 

riskerar förskoleklassen att dräneras på kompetens. Grundskoleförvaltningen drar därför 

slutsatsen att ett förslag om inrättande av förste förskollärare som ny personalkategori 

även bör omfatta förskollärare i förskoleklass, och kompenseras med motsvarande 

statsbidrag. I synnerhet mot bakgrund av det kommande förslaget om tioårig grundskola, 

där förskollärare verksamma i förskoleklass sannolikt kommer att behöva fortbildas för 

att kunna vara fortsatt behöriga att undervisa, vill grundskoleförvaltningen betona vikten 

av att behålla kompetens inom nuvarande och kommande skolform för elevernas första 

skolår. 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

 
1 Persson, S. (2010). Bilaga 3 i SOU 2010:67, I rättan tid? Om ålder och skolstart. 

 

Bengt Randén 

Förvaltningsdirektör  

 

Helena Sjöberg 

Avdelningschef Styrning och ledning  
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     Bilaga 4 

Utbildningsdepartementet 

u.remissvar@regeringskansliet.se 
 

 

 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i 
förskolan – för bättre språkutveckling i svenska 
(SOU 2020:67) 

Göteborgs Stads samlande bedömning 
Göteborgs Stad är positiv till utredningens intentioner och flertalet av utredningens 
förslag. Göteborgs Stad vill dock understryka att utredningen behandlar ett flertal frågor 
av stor och principiell vikt som kräver en betydligt djupare utredning och analys än vad 
utredningen presenterat. Det saknas exempelvis en grundlig konsekvensanalys av 
förslagen i förhållande till kvalitetsaspekten och hur detta påverkar effekterna av 
förslagen. En förutsättning för att förslagen ska få avsedd effekt gällande 
språkutvecklingen är att samtliga förskolor har tillgång till utbildade förskollärare och 
barnskötare och bedriver en utbildning av hög kvalitet. Så är inte fallet idag. 
Utredningens förslag om att införa förste förskollärare i vid förskoleenheter som har 
särskild svåra förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund är 
enligt Göteborgs Stad bedömning inte en tillräcklig åtgärd. 

Göteborgs Stad anser att utredningens förslag kan få positiva effekter på integration, 
under förutsättning att förskolan erbjuder en utbildning av god kvalitet och med personal 
som fullt ut behärskar det svenska språket. De första åren i ett barns liv är viktiga utifrån 
att det är då som de grundläggande förmågorna för det fortsatta lärandet grundläggs. 
Förskolan kan, under förutsättning att den är av hög kvalitet, ha en socialt utjämnande 
effekt. Hög kvalitet har särskilt stor betydelse i områden med låg socioekonomisk status 
där förskolan har som störst potential att göra skillnad för barnen och ge en mer jämlik 
start i livet.  

Göteborgs Stad bedömer att utredningens ekonomiska beräkning av kommunernas 
kostnader är underskattad. Beräkningar utgår inte från kommunernas faktiska 
förutsättningar och tar inte hänsyn till förskolans komplexa uppdrag eller omfattningen i 
arbetet som kommer att krävas gällande uppsökande och kartläggning. De positiva 
ekonomiska effekterna uppkommer först på längre sikt och inledningsvis innebär 
förslaget en ökad ekonomisk belastning för kommunerna.  

En statlig reform som innebär att fler föräldrar väljer att låta sina barn gå i förskolan 
medför ökade kostnader för kommunerna och bör enligt Göteborgs Stads bedömning 
kompenseras för detta enligt gällande finansieringsprincip.  

  

mailto:u.remissvar@regeringskansliet.se
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Kapitel 7 - Uppsökande verksamhet för ökat deltagande i förskolan  

7.4 Kommunen ska informera vårdnadshavare om förskolan genom uppsökande verksamhet 
7.5 kommunens ska kartlägga deltagandet i förskolan 
7.6 Det bör tas fram ett stödmaterial om frånvarohanteringen  
 
Göteborgs Stad tillstyrker förslagen, med följande synpunkter. 

Göteborgs Stad ser positivt på förslagen med uppsökande verksamhet och kartläggning 
av deltagandet i förskola och anser att det är ett viktigt led i arbetet med att barn ska ha 
lika rätt till utbildning. En utökad samverkan mellan förskolan, öppna förskolan, BVC 
och socialtjänst är ett bra sätt att nå ut till alla vårdnadshavare i ett tidigt skede. För att få 
en likvärdighet i uppdraget om uppsökandeverksamhet och informationsskyldighet bör 
detta regleras så att det tydligt framgår vilket ansvar som åläggs kommunerna. Andra 
myndigheter som utredningen föreslår att kommunerna ska samverka med bör också få 
ett förtydligat uppdrag så att kommunerna har en möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. 

Idag gäller sekretess mellan myndigheter och även verksamhetsgrenar inom samma 
myndighet enligt OSL. För ett utökat informationsutbyte krävs det förändringar i 
sekretesslagstiftningen för att tillåta samverkan mellan exv. förskola, BVC, socialtjänst 
och Migrationsverket. Det är oklart om gällande dataskyddsförordningen (GDPR) idag 
ger lagstöd och därmed också en rätt att behandla personuppgifter gällande barn och 
vårdnadshavare till barn som inte är inskrivna i berörd förvaltning. Detta är något som 
utredningen inte berör, men som enligt Göteborgs Stad behöver förtydligas.  

Utredningens förslag om att uppsökande verksamhet endast ska omfatta barn med 
uppehållstillstånd kan enligt stadsledningskontoret inte anses vara förenligt med   
barnkonventionen. Barn som saknar uppehållstillstånd och barn som är asylsökande och 
bosatta i Sverige har rätt till förskola och har även i många fall ett eget behov av förskola 
just på grund av bristande språkutveckling. 
 

Kapitel 8 – Direktinskrivning i förskolan 

8.3  En definition av nyanlänt barn  

Göteborgs Stad tillstyrker förslaget att i skollagen införa en definition av nyanlänt barn. 
Eftersom det är den målgrupp som i huvudsak utredningens förslag riktar sig till behövs 
en tydlig definition.  

8.5  Förslag om hur ett obligatorium ska införas  

8.5.1  Kommuner ska vara skyldiga till direktinskrivning 
 
Göteborgs Stad avstyrker utredningens förslag.  

Göteborgs Stad delar utredningen bedömning att barns språkutveckling främjas av 
deltagande i förskolans verksamhet och ställer i grunden positiv till utredningens förslag 
om direktinskrivning, men vill understryka att de positiva effekterna av förslaget 
förutsätter en förskola med hög kvalitet. Förutsättningar för en förskola med hög kvalitet 
är i sin tur beroende av strukturella faktorer som personalens utbildning och kompetens, 
samt möjlighet att rekrytera. Enligt Göteborgs Stad saknas en grundlig konsekvensanalys 
av kvalitetsaspekten i förhållande till förslaget. För att utredningens förslag ska ge de 
positiva effekter som beskrivs behöver också åtgärder vidtas för att alla förskolor ska 
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uppnå en hög och likvärdig kvalitet. Förslagen i utredningen riktas framförallt till barn i 
områden med förskolor som generellt har den lägsta kvaliteten. Förslaget om att införa 
förste förskollärare i dessa områden är enligt Göteborgs Stad bedömning inte en 
tillräcklig åtgärd.  

Göteborgs Stad vill i sammanhanget lyfta att förslaget kan komma att påverka 
kommunernas regler för placering. Enligt utredningens förslag ska plats på förskola 
erbjudas minst tre månader innan direktinskrivningen och att det redan i erbjudandet ska 
framgå datum för introduktion. I ett sådant tidigt skede i planeringsprocessen är det inte 
säkert att verksamheten vet vilken avdelning barnet kan placeras på. Ur ett 
likvärdighetsperspektiv är det därför viktigt att barn som ska direktinskrivas ska följa 
samma placeringsregler som övriga barn, detta är något som inte berörs i utredningen.  

Kapitel 9 - Obligatorisk förskola från 5 års ålder 

9.2 Förskolan bör bli en del av det obligatoriska skolväsendet 
9.3  Förskolan ska bli obligatorisk från 5 års ålder  
 
Göteborgs Stad välkomnar intentionen med lagförslaget där bättre förutsättningar 
avseende språkutveckling ligger i fokus, men avstyrker förslagen utifrån att det saknas en 
djupare analys framför allt utifrån ett kvalitetsperspektiv.  

Förslaget innebär en genomgripande förändring av det offentliga skolväsendet som kräver 
en bredare analys av för- och nackdelar än den utredningen genomfört. Strukturella 
faktorer som personalens utbildning och kompetens är en förutsättning för en förskola av 
hög kvalitet oavsett om den blir obligatorisk eller inte. Kvaliteten på utbildningen i 
förskolan är helt avgörande för hur framgångsrik förslagen till åtgärder blir. Exempelvis 
måste personal i förskolan ha tillräckliga språkkunskaper för att tiden i förskolan 
verkligen ska ha den effekt som utredningen vill uppnå. Mot bakgrund av att det finns 
stora utmaningar gällande rekrytering av legitimerade förskollärare och utbildade 
barnskötare till förskolor i socioekonomiskt utsatta områden är Göteborgs Stad 
tveksamma till förslaget då en djupare konsekvensbeskrivning i förhållande till 
kvalitetsaspekten saknas. Göteborgs Stad gör också bedömningen att det krävs en mer 
grundligare konsekvensanalys av förslaget i förhållande till alla barn och inte enbart i 
förhållande till de barn som idag går inte i förskolan. 

Göteborgs Stad vill betona vikten av att en eventuell obligatorisk förskola ska ha samma 
syfte, uppdrag och innehåll som den frivilliga förskolan. Barn som tidigt vistas i 
stimulerande lärandemiljöer med möjligheter till samspel, interaktion och lek med 
kamrater, och med kunniga och intresserade vuxna har större möjligheter att lyckas i 
skolan än barn som inte har tillgång till dessa miljöer. En utbildning i förskola måste få 
fortsätta vara förskola, så att det inte blir frågan om en tidigare skolstart.  

Göteborgs Stad vill i sammanhanget också påtala att tillsynsansvaret kan behövas ses 
över innan förslaget eventuellt genomförs. Idag ansvarar Skolinspektionen för tillsyn av 
den obligatoriska skolan och kommunen har tillsynsansvar och uppsökningsansvar för att 
säkerställa att alla folkbokförda barn är placerade. Gällande förskolan har 
Skolinspektionen tillsynsansvar över de kommunala verksamheterna och kommunen har 
tillsynsansvar över de fristående verksamheterna. Hur blir det förhållandet när förskolan 
eventuellt blir obligatorisk från 5 års ålder? Detta är något som utredningen inte berört.   
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Kapitel 10 – Förslag för fler förskollärare och barnskötare 
10.8.1  Förskolan behöver organiseras så att yrkesgruppernas kompetens tas tillvara 
10.8.2 Det behövs fler förskollärare där behoven är störst 
10.8.3  Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid vissa förskolor 
10.8.4  En förste förskollärare bör uppfylla vissa kvalifikationer 
10.8.5 En enhetlig utbildning till barnskötare 
10.8.6  Allmänna råd om språkkunskaper bör tas fram 
10.8.7  De centrala personalkategorierna in om förskolan ska framgå i skollagen 
10.8.8  Personalsammansättning bör uppmärksammas vid tillsyn 
 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag i sin helhet. 

Göteborgs Stad efterfrågar en samlad struktur för hur förstelärarreformerna förhåller sig 
till varandra. Idag kan personal i förskoleklass söka förstelärartjänster endast om de har 
grundlärarexamen. Detta gör att det stora flertalet förskollärare i förskoleklass inte får 
denna möjlighet, vilket sannolikt inte gynnar utvecklingen av förskoleklassens 
systematiska kvalitetsarbete. Om förste förskollärare dessutom inrättas som ny 
personalkategori i förskolan med ett väl tilltaget lönepåslag, riskerar förskoleklassen att 
förlora kompetens.  

Göteborgs Stad menar därför att ett förslag om inrättande av förste förskollärare som ny 
personalkategori även bör omfatta förskollärare i förskoleklass, och kompenseras med 
motsvarande statsbidrag.  

Kapitel 11 – Kartläggning och förslag om kompetensutveckling 

11.5.1 Förskollärare behöver bättre kompetens om barn andraspråksutveckling 
11.5.2 Läslyftet i förskolan ska förlängas  
11.5.3  Kompetensutvecklings bör uppmärksammas vid tillsyn 
 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag i sin helhet. 

 

Göteborg den 19 maj 2021 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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