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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Föredragande borgarrådets förslag till bifalls delvis.
2. avslå förslaget om rätt till förskola på heltid för barn till föräldralediga
3. därutöver anföra
Barnen i förskolan och deras föräldrar ska känna sig trygga i att förskoleverksamheterna i
Stockholms stad tillhandahåller en bra verksamhet som präglas av en hög kvalité och
mångfald. Förskolan i Stockholm står idag inför en rad utmaningar där växande barnkullar,
bristen på lokaler, växande sjukskrivningssiffror och brist på utbildade lärare i förskolan är de
som sticker ut mest.
Utifrån detta är det därför svårt att motivera prioriteringen att utöka vistelsetiden på förskola
för barn till föräldralediga som innebär att ett redan generöst regelverk blir än mer
omfattande. För oavsett vad den s-ledda majoriteten i Stockholms stad säger så kommer en
reform likt denna att innebära kostnader. Den påfrestning på verksamheten som en rätt till
heltid på förskolan för föräldralediga innebär är oacceptabel. Förskolans höga kvalitet
kommer av naturliga skäl att naggas i kanten om förslaget genomförs, särskilt som det ska
genomföras utan att några ytterligare ekonomiska medel för detta tillförs förskolan.
I princip samtliga remissinstanser, allt från stadens egna nämnder till berörda fackförbund,
kritiserar förslaget i olika utvalda delar. Den huvudsakliga kritiken består i att förslaget inte
tar höjd för ökade kostnader eller de organisatoriska förändringar som måste till för att inte
behöva kompromissa på kvalitén. Att då, som majoriteten gör, köra över samtliga
remissinstanser och nöja sig med att konstatera att detta ska följas upp är inte
tillfredsställande. Vidare är det direkt felaktigt att hänvisa till att de administrativa

kostnaderna skulle sjunka i sådan takt att det skulle täcka de ökade kostnaderna för fler barn i
förskolan är direkt felaktigt. Kungsholmens stadsdelsförvaltning skriver i sitt remissvar
följande: ” Förvaltningen kan konstatera att den administrationen inte står i proportion till
de ekonomiska konsekvenser ett införande av heltid kan få.”
För att inte urholka förskolans kvalitet, försvåra schemaläggning och organisation, eller leda
till större barngrupper och fortsatt ökande sjukskrivingstal bör de nuvarande reglerna för rätt
till förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga kvarstå. Det vill säga bibehålla följande
lydelse:
”Förskolebarn vars förälder/vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för
vård av nyfött syskon, har rätt till plats om max 30 timmar per vecka fördelade under 4 eller 5
dagar och mellan klockan 8-9 och 14-16. Förläggningen av tiden regleras terminsvis.
Förändringen träder ikraft en månad efter barnets födsel.”

Stockholms stad ska ha ett system som utgår från brukarnas behov och som syftar till att göra
verksamheterna tillgängliga för alla, samtidigt kan Stockholms stad inte fatta beslut som
strider mot befintlig lagstiftning. Det nu liggande förslaget fastslår att reglerna ska följas av
samtliga huvudmän oavsett regi, vilket är att gå långt över det lagstiftningen ger utrymme för
vilket också de aktuella remissinstanserna påpekar. Vi anser att kommunen ska, utifrån rollen
som tillståndsgivare, garantera och säkerställa att alla förskoleverksamheter håller en hög
kvalité. Däremot är vi kritiska till att ålägga fristående förskolor krav som i många fall inte är
motiverade och som inte bidrar till ökad kvalité för brukarna. Det riskerar leda till att viljan
att bedriva fristående förskolor i staden minskar vilket i förlängningen kommer att drabba
barn och föräldrar i förskolan samt sänka kvalitén i förskolan ytterligare.

