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Kommunfullmäktige 

Interpellation om bristen på förskoleplatser under våren 
Det finns ett underskott på förskoleplatser i Uppsala kommun. Enligt den efterfrågan som 
finns kommer det att råda brist på fler än 380 platser i Uppsala tätort till och med mars 2017. 
Grundproblemet är att behovet av förskoleplatser är mycket större under våren än under 
hösten. 
 
Kö till förskolan får allvarliga konsekvenser. Kommunen riskerar att inte kunna erbjuda 
platser enligt skollagen och många barn kan placeras orimligt långt ifrån hemmet eller tvingas 
börja på en förskola för att sedan flytta till en annan, vilket skapar en onödig otrygghet för 
barnen. Föräldrar kan också tvingas vara borta från sitt arbete längre än man planerat eller 
budgeterat för, vilket kan få oroande konsekvenser för både familjer och samhällsekonomin. 
Socialdemokraterna gick till val på att lösa bristen på förskolaplatser, men nu under rödgrönt 
styre är det värre än någonsin. 
 
Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga ordförande för utbildningsnämnden: 
 

• Hur ska ni säkerställa långsiktiga och trygga förskoleplatser åt de barn som 
nu står i kö? 

 
• Vad talar för att ni kommer kunna lösa situationen på långt sikt och under 

t.ex. nästa vår?  
 

• Hur har kommunikationen sett ut med berörda föräldrar? 
 

Christopher Lagerqvist (M) 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Svar på interpellation om förskoleplatser 

Christopher Lagerqvist (M) ställer i en interpellation ett antal frågor om bristen på 

förskoleplatser under våren. 

 

Här nedan följer svar på Christopher Lagerqvists frågor. 

 
 

Hur ska ni säkerställa långsiktiga och trygga förskoleplatser åt de barn som nu står i kö?  

 

De barn som står i kö nu kommer främst att erbjudas plats i Backens och Polacksbackens 

förskolor som tillfälliga lösningar under våren eftersom få lediga platser finns i våra befintliga 

förskolor i januari. Enligt antagningsenheten kommer dock dessa barn att kunna erbjudas 

plats i förskolor närmare hemmet, i enlighet med föräldrars första och andrahandsval, från och 

med augusti månad 2017 då många platser frigörs. För att skapa en trygg miljö för barnen i 

dessa tillfälliga lösningar erbjuds erfarna förskollärare ett särskilt, men tillfälligt uppdrag att 

organisera och säkerställa att verksamheten följer läroplanen för barnen även om det är en 

tillfällig lösning. Både förskollärare och barnskötare, med adekvat utbildning och erfarenhet 

rekryteras. 

 

Vad talar för att ni kommer kunna lösa situationen på långt sikt och under t.ex. nästa vår?  

 

Eftersom vårterminens köer under flera år har varit ett återkommande problem diskuteras 

olika åtgärder för att lösa situationen också på längre sikt.  

 

Störst är problemet inom centrala delar av staden där det har byggts och byggs många nya 

bostäder samtidigt som tillskottet på förskoleplatser har varit otillräckligt. Där har 

stadsbyggnadsförvaltningen nu höjt sin beräkningsgrund vid beräkning av framtida 

platsbehov inom nybyggnationsområden från 18 till 20 platser per 100 bostäder i 

flerbostadshus vid detaljplanens framtagande eftersom tidigare beräkningsgrund har visat sig 

vara för låg. I småhusområden är nyckeltalet betydligt högre.  

 

I nybyggnationsområden arbetar utbildningsförvaltningen lokalenhet tillsammans med 

stadsbyggnadsförvaltningens lokalförsörjning för att säkerställa att förskolan i framtiden 

byggs i ett tidigare skede än vad som har skett hitintills, eftersom förskolans platsbehov 

uppstår redan med de första bostäderna. Det är viktigt att bevaka utbyggnationens alla skeden 

så att inte det slutgiltiga antalet bostäder som byggts vida överträffar det antal som planerades 

i tidigt skede då platsbehovet av förskola och grundskola beräknades, vilket har hänt i t.ex. 

Lindbacken. 

 

Lokalenheten arbetar också för att lokalerna ska bli så flexibla som möjligt. Ett arbete som 

pågår är inrymmande av tillfälliga (cirka 2-7 år beroende på utbyggnadstakt) förskolor i den 
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nybyggda grundskolans framtida mellanstadiedel i t.ex. Lindbacken och i Gunsta för att 

kunna lösa det stora behovet av förskoleplatser som uppstår de första åren inom ett nybyggt 

småhusområde. När behoven sedan minskar uppstår i stället ett större behov av 

grundskoleplatser.  

 

Arbete och diskussion inom förskolechefsgruppen pågår också om att skapa ”extra” 

avdelningar i förskolor som har möjligheter i form av extra rum inomhus och större gårdar. 

Där skulle kunna beredas platser till barn som står i kö för placering under våren. De extra 

avdelningarna tillskapas i förskolor som har ett högt söktryck förutom ett större antal rum och 

fler kvadratmeter. Det skulle kunna vara ett sätt att långsiktigt lösa behovsvariationen mellan 

vår och höst. 

 

Ett stort problem är att tillgång och efterfrågan på förskoleplatser är geografiskt ojämnt 

fördelat inom kommunen. För att lösa det krävs flera olika typer av åtgärder, t.ex:  

- att säkerställa strategiska reservlokaler inför vårens behov, t.ex. genom extra 

avdelningar eller befintliga moduluppställningar som är kvar när permanent ersättning 

skapas, t.ex. Backens moduler. 

- strategisk placering av de mobila enheterna. 

- skilda kapacitetssiffror för vår och höst som grund för förskolans ekonomi för att 

minska skillnaden  mellan tillgång och efterfrågan. 

 

Hur har kommunikationen sett ut med berörda föräldrar?  

 

Kommunikation med berörda vårdnadshavare har skett främst genom att förvaltningen gjort 

ett utskick av ett informationsbrev som gått till samtliga vårdnadshavare som hade platsbehov 

från och med januari till och med april månad. Antagningsenheten har även haft uppsökande 

telefonkontakt med många vårdnadshavare för att informera om och möta upp i olika frågor, 

bl.a. vart vi kan erbjuda platser. 

 
 
 

 

Caroline Hoffstedt (S) 

Utbildningsnämndens ordförande  
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