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Nämndinitiativ – Jämförelse regelverk
placering förskola
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att besvara initiativet med föredragningen i ärendet.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde den 25 september 2019 lämnade Gabriella Lange (M),
Jonas Segersam (KD) och Olle Romlin (C) ett nämndinitiativ om jämförelse av regelverk
för placering i förskola. I initiativet föreslås att en jämförelse genomförs för att se

om en ökning av antalet tomplatser har skett och om detta i så fall beror på det
nya regelverket. Jämförelsen föreslås redovisas på utbildningsnämnden senast i
november 2019.
Föredragning
Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare planerat för en jämförelse mellan hösten
2018 och hösten 2019 vad avser tomplatser i förskolor. Jämförelsen kommer att
redovisas till nämnden i november 2019.
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Nämndinitiativ – Jämförelse regelverk placering förskola
Uppsalaalliansen genom Gabriella Lange (M)
Den 14 februari 2018 beslutade utbildningsnämnden om ett nytt regelverk för förskola och
pedagogisk omsorg. När det nya regelverket beslutades yrkade Moderaterna tillsammans
med KD och C på återremiss då vi inte tyckte att förslaget var tillräckligt väl utrett. Vårt
återremissyrkande gick dock inte igenom, och den dåvarande majoriteten tillsammans med L
beslutade om ett nytt regelverk.
På utbildningsnämnden i november 2018 väckte Uppsalaalliansen ett nämndinitiativ om
att utbildningsdirektören skulle få i uppdrag att: "skyndsamt utreda vilka konsekvenser som
dagens regelverk för förskola och pedagogisk omsorg har lett till för barn, vårdnadshavare
samt fristående och kommunala förskolor samt att ge utbildningsdirektören i uppdrag att
återkomma till utbildningsnämnden med förslag på revideringar av befintligt regelverk". I
nämndinitiativet skrev vi att "Det behöver även undersökas om det nya regelverket
regelbundet genererar fler tomma platser i förskolan. Det nya systemet tycks inrymma ett
systemfel: ett barn vars plats sägs upp har en månads uppsägningstid — ett nytt barn
placeras upp till fyra månader fram i tiden. Uppsalaalliansen befarar att detta i vissa fall
kommer att leda till att det blir tomma platser i upp till tre månader på aktuella förskolor.
Just nu framgår inte om och i så fall hur systemet hanterar nämnda systemfel".
I mars 2019 fick vi en uppföljning av det nya regelverket på utbildningsnämnden. Där fick vi
svaret att det var svårt att säga om ökningen av tomplatser berodde på det nya regelverket,
och att en jämförelse av detta därför ska göras mellan hösten 2018 och hösten 2019.
Nu när det är hösten 2019, yrkar vi på:
- att en jämförelse genomförs för att se om en ökning av antalet tomplatser har skett
och om detta i så fall beror på det nya regelverket.
- att jämförelsen redovisas på utbildningsnämnden senast i november 2019.
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