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Yrkande angående hemställan till regeringen 
att möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning 
inför avgörandet om rätt till bidrag till 
pedagogisk omsorg som vid ansökan om att 
starta fristående förskola 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Förslaget från Demokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet avslås.  

Yrkandet 
Inom kort kommer den statliga utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg  
(U 2018:08) att presenteras. I direktiven till utredningen så ska den pedagogiska 
omsorgen kartläggas och analyseras om den i tillräcklig grad förbereder barn för fortsatt 
lärande, jämföra omsorgen och förskola samt utifrån detta lämna förslag på hur 
likvärdigheten kan främjas samt lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningen har 
även ett tydligt barnrättsperspektiv. 

I dag finns flera olika former av pedagogisk omsorg och den vanligaste formen, som 
motsvarar 93 procent, utgörs av familjedaghem. Omsorgen ingår inte i skolväsendet och 
styrs inte av någon läroplan även om förskolans läroplan ska vara vägledande för 
verksamheten. Den pedagogiska omsorgen ska systematiskt följas upp och utvärderas 
oavsett huvudman. Om det förekommer brister ska nödvändiga åtgärder vidtas.  

Skolinspektionen har pekat på att både insyn och uppföljning i flera kommuner är 
obefintlig. Vidare menar inspektionen att det är problematiskt att huvudman, som oftast 
även utgör personalen, utvärderar sig själv och sin verksamhet. Det skapar i sig begränsad 
insyn och stor sårbarhet. Skolverket menar att det finns anledning för kommunerna att 
fortsätta arbetet med att stärka sina rutiner när det gäller rätten till bidrag och tillsyn av de 
enskilda huvudmännen. Det är uppfattningar som vi delar och det finns risker att barn inte 
alltid ges rätt förutsättningar. Mot bakgrund av ovanstående ser vi att det finns ett behov 
att se över och strama upp stadens regler för fristående förskola och enskild pedagogisk 
omsorg. Vi har dock valt att avvakta den ovan nämnda utredningen och dess förslag 
innan ett sådant arbete påbörjas. Olämpliga personer ska inte kunna bedriva pedagogisk 
omsorg i Göteborg eller någon annanstans. Vi förutsätter att utredningen bland annat har 
prövat frågan om lämplighetsprövning. Därför ser vi inget behov av ytterligare 
utredningar eller att kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen i frågan.  
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Yttrande angående – Yrkande från D, S och MP 
angående hemställan till regeringen att möjliggöra enhetlig 
lämplighetsprövning. 

Yttrandet 
Det är glädjande att fler partier följer Sverigedemokraternas exempel.  

Redan 2019 yrkade Sverigedemokraterna att Göteborgs Stad skulle hemställa till 
Skolinspektionen att skyndsamt stänga alla skolor och underverksamheter som 
har kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan. 

Vi yrkade även om att kommunstyrelsen i samförstånd med social resursnämnd 
skulle lämna in en anmälan till IVO - Inspektionen för vård och omsorg om att 
undersöka om det råder allvarliga missförhållanden inom barn- och 
ungdomsvården. 

Säkerhetspolisen har beskrivit att de framväxande radikala grupperingar och 
våldsbejakande islamistiska miljöerna i Sverige har tiodubblats på mindre ett 
decennium.  

Det finns ett samspel mellan extremistiska miljöer, salafistiska predikanter och 
nätverk, budskap och metoder. Hederskultur, könssegregering, antisemitism, 
homofobi och påtryckningar att inte umgås med icke-salafister. En grogrund för 
individer att anamma salafistisk jihadism.  

Göteborgarnas skattemedel ska inte finansiera pedagogisk omsorg ansluten till 
extremism. Stadens barns bästa måste alltid gå före bidrag till radikalisters 
välmående. 
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Yttrande angående yrkande – hemställan till 
regeringen att möjliggöra enhetlig 
lämplighetsprövning inför avgörandet om rätt 
till bidrag till pedagogisk omsorg som vid 
ansökan om att starta fristående förskola. 
 

Syftet med inrättandet av pedagogisk omsorg var att öppna för olika former av 
barnomsorg med offentlig finansiering. Pedagogisk omsorg är inte en skolform 
och det finns inga krav på att verksamheten följer läroplanen eller har utbildad 
personal.  
  
Den marknad som har vuxit fram inom pedagogisk omsorg är problematisk då 
den svaga regleringen gör det enkelt att tjäna pengar på låg kvalitet. 
Kommunerna har svårt att ställa krav och följa upp verksamheten eftersom lagen 
är svag och otydlig. Vänsterpartiet anser att behovet av flexibla 
barnomsorgsformer som dagbarnvårdare inte ska kunna utnyttjas för att starta 
och bedriva mycket lönsam barnomsorgsverksamhet av tveksam kvalitet. Därför 
måste möjligheten att bedriva pedagogisk omsorg i företagsform avskaffas. Till 
dess vill vi se en tydligare lagstiftning avseende kvalitetskrav för pedagogisk 
omsorg. 
 
Vi välkomnar att fler partier nu har insett vad vi i Vänsterpartiet länge har 
påpekat – lagstiftningen måste förändras så att kommuner kan ställa krav på den 
pedagogiska omsorgen för att undvika oseriösa och olämpliga aktörer inom 
barnomsorgen.  
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Yrkande – hemställan till regeringen att 
möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning inför 
avgörandet om rätt till bidrag till pedagogisk 
omsorg som vid ansökan om att starta 
fristående förskola. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillskriva regeringen med hemställan att möjliggöra för 

att tillämpa samma typ av lämplighetsprövning inför avgörandet om rätt till bidrag till 

pedagogisk omsorg, som man gör vid godkännandet av huvudman som ansöker om 

att starta fristående förskola. 

2. Nämndens beslut, yttrande till revisionen samt revisionens anmärkning skall bifogas 

skrivelsen.  

Yrkandet 
Ett av förskolenämndens uppdrag är att, utifrån skollagen, besluta om enskilda huvudmän 

har rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg. Av 25 kap. 10–11 § skollagen 

framgår under vilka omständigheter sådana bidrag ska beviljas.  

Nämnden har också i uppdrag att pröva och godkänna enskilda huvudmän som vill 

bedriva förskoleverksamhet. Hur den lämplighetsprövningen ska göras är mer 

omfattande, jämförts med prövningen av rätten till bidrag för huvudmän för pedagogisk 

omsorg. Lämplighetsprövningen vad gäller förskoleverksamhet regleras i 2 kap. 5§ 

skollagen.  

Vi vill hemställa till regeringen att utreda och säkerställa att nuvarande lagstiftning inte 

innebär att kommunerna tvingas bevilja bidrag till direkt olämpliga personer som avser 

bedriva pedagogisk omsorg trots vetskap om nära kopplingar till odemokratiska rörelser 

och extremism. Det är viktigt att detta skyndsamt säkerställs för att förskolenämndens 

ledamöter inte ska tvingas agera i strid med legalitetsprincipen, för att skydda barnen från 

olämpliga huvudmän. 
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(Demokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet) 
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