
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartier i utbildningsnämnden beslutade den 25 
november om en neddragning av möjlig vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga och 
arbetssökande, från dagens 30 timmar i veckan till 20 timmar i veckan. Detta får negativa 
konsekvenser, särskilt för de barn som går miste om pedagogisk verksamhet i förskolan och 
för de barn med föräldrar som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Varje människa som står utanför arbetsmarknaden måste ges en möjlighet att komma in. Den 
småbarnsförälder som söker arbete ska kunna göra det på heltid och ska snabbt kunna ta de 
jobbmöjligheter som dyker upp.  

Möjligheten till barnomsorg är mycket viktig för både arbetslinjen och integrationen. 
Förskolan spelar en avgörande roll för att alla barn får tillgång till språket, till gemensamma 
upplevelser och till möten som ökar förståelsen för varandras olikheter. På så sätt motverkar 
vi utanförskap samtidigt som vi lägger grunden för ett livslångt lärande och en god 
integration. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande: 

Vill du ta bort en av de mest effektiva integrationsåtgärder vi har i Uppsala kommun? 

Är du beredd att använda de statliga medel för förbättrat flyktingmottagande och integration 
som tilldelats Uppsala kommun för att finansiera 30 timmars förskola för barn till 
föräldralediga och arbetssökande? 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

7 juni 2016 

 



Fråga till utbildningsnämndens ordförande 

 

Vi tror att föräldrar vet vilken skola som passar deras barn bäst. När den rödgröna 
majoriteten i Uppsala kommun tillträdde hösten 2014 ändrades de gällande 
antagningsreglerna för kommunens skolor. Den tidigare syskonförturen togs bort till 
förmån för relativ närhetsprincip.  

Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som familjen väljer 
har förtur till plats. Närhetsprincipen är central, men syskonförturen kan utgöra ett 
viktigt undantag. Det är en trygghet för barn att få gå på samma skola som sina syskon, 
samtidigt som det förenklar familjens livspussel. De rödgröna har sedan de kom till 
makten på flera sätt minskat möjligheterna för Uppsalas familjer att själva välja skola 
och barnomsorg. Antagningsprinciperna nu innebär att syskon kan hamna på olika 
skolor och att föräldrarnas val av skola inte respekteras.  

 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande följande: 

Vill du fortsätta att inskränka det fria skolvalet för de kommunala skolorna? 

Vill du aktivt arbeta för att öka valmöjligheterna för föräldrar och elever i Uppsala? 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

7 juni 2016 

 

 

 


