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Ett system får aldrig tillåtas gå före våra barn och ungdomar 

Politiken i Uppsala har som främsta uppgiften att stödja alla barns skolgång och alla barns tid i förskolan – oavsett 

vilken huvudman som våra barn och ungdomar väljer.  Många fristående förskolor vittnar nu dels om lediga 

platser under hösten 2018, dels om att de av Uppsala kommun förvägras att ta in barn till vårdnadshavare som 

önskar plats under september–december 2018.  Orsaken som anges är att Uppsala kommun har ett nytt 

antagningssystem som gör att barn ur kön placeras på platser först om flera månader.  Det innebär att 

förskolorna under en övergångs-period inte kan ta in och få betalt för de barn till vårdnadshavare som önskar 

plats under hösten 2018 för att platserna är ”blockerade” av Uppsala kommuns nya system, som träder i kraft 

från den 1 januari 2019. 

Konsekvenserna blir att flera fristående förskolor under flera månader står utan ersättning för de tomma 

platser som de tvingas till vid sina enheter. 

Nämnda villkor torde finnas även inom Uppsala kommun även om några verksamhetsförändringar inte är aktuella 

för kommunen under övergångsperioden.  För mindre fristående förskolor, som exempelvis enbart har en enda 

avdelning, blir det däremot mycket svårt att hantera de plötsliga förändringar som orsakats av Uppsala kommun.  

Flera representanter för fristående förskolor har redan informerat Uppsala kommun (den 10 oktober 2018) om 

att den av Uppsala kommun initierade förändringen kan innebära konkurs för deras fristående förskolor.  De har 

som arbetsgivare inte möjlighet att omplacera personal under några månader i väntan på nya barn.  Därför 

riskeras istället uppsägning av personal.  Därtill framgår att mindre enheter har svårt att konkurrera med 

arbetsgivaren Uppsala kommun under rådande omständigheter. 

Med anledning av bifogat (odaterat) brev, erhållet av undertecknad den 17 oktober 2018, vill Moderaterna ställa 

följande fråga till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Uppsala kommun: 

■ När kommer Uppsala kommun meddela beslutet att kompensation utgår till samtliga fristående förskolor för

att täcka deras ekonomiska bortfall under omställningsperioden i enlighet med befintlig lagstiftning?

Denna hantering behöver ske skyndsamt. 

Uppsala den 25 oktober 2018 

Christopher Lagerqvist (M) 
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Hej Chistopher! 

 

Tack för att du hörde av dig till mig då jag kontaktade dig 

på telefon för några dagar sedan. 

 

Som jag förklarade för dig så gäller det den information vi 

fristående förskolor fått från tjänstemännen i Uppsala 

kommun. Detta skedde på ett möte den 10 oktober, för 

fristående förskolor förra veckan. Informationen gällde 

placeringsregler för vårdnadshavare från och med nu. Detta 

är utbildningsnämndens beslut och tjänstemännens uppdrag 

att verkställa. 

 

Det var många oroade kollegor till mig som ägare och 

förskolechefer som berättade om att deras kö på förskolan 

är ”blockerad” av barn som är placerade per januari 2019. 

 

Många fristående förskolor har lediga platser just nu och kan 

inte ta in barn till vårdnadshavare som önskar plats nu eller 

månaderna fram till årsskiftet pga. av att Uppsala kommun 

har placerat barn ur kön på platser om flera månader. Det 

innebär att förskolorna inte kan ta in barn till vårdnadshavare 

som önskar plats inom 4 månader för att platserna är 

”blockerade” av Uppsala kommuns system då det gäller 

placeringar i januari 2019. 

 

Detta medför att flera fristående förskolor står utan ersättning 

för flera platser och under flera månader vid sina enheter. 

Det är mycket svårt för små enheter ex föräldrakooperativ 

där det oftast endast finns en avdelning. Många 

förskolerepresentanter ”flaggade” för att det skulle kunna 

innebära konkurs för den fristående förskolan. 

 

Andra aspekter som är sårbara skulle kunna vara att vi som 

arbetsgivare har inte en möjlighet att omplacera personal 

under några månader i väntan på nya barn. Det innebär att 

vi måste säga upp personal.  Vi är små enheter och det är 

svårt att ha möjlighet att konkurrera med arbetsgivaren 

Uppsala kommun om de personer som faktiskt har utbildning 

i detta osäkra läge. Vi blir ingen attraktiv arbetsgivare. 



Skollag (2010:800) 

Erbjudande av plats 

14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola 

med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet 

förskola inom fyra månader. 

Är vi en offentlig huvudman?  

 

Är inte detta något som gäller den offentliga huvudmannen 

– Uppsala kommun? 

 

Nu är det relativ närhetsprincip som gäller enligt Uppsala 

kommun val av kriterier och det kan bli mycket olyckligt då 

flera av oss fristående förskolor har olika profiler.  

 

Föräldrar i Uppsala kommun har nu möjlighet att välja 9 

alternativ samt ingen information om ex olika profiler finns 

synliga på ”Hitta & jämför” som kan ställa till det för 

vårdnadshavare i deras val. 




