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Svar på interpellation om hur majoriteten planerar att lösa 

köerna i förskolan 
 

Anna Manell (L) har väckt en interpellation om hur majoriteten planerar att lösa köerna i 

förskolan. Här nedan följer svar på Anna Manells frågor. 

När ska majoriteten ha en lokalförsörjningshantering och en investerings- och 

utbyggnadstakt för förskolelokaler som fungerar?  

Vi ser många framgångsrika byggplaner som genomförts efter samarbete med SBF, 

Skolfastigheter och UBF. Vi har också erfarit förseningar som minst sagt ställt till det för 

verksamheten. Vi har idag en överblick över kommande behov fram till 2021. Utifrån den 

väntade befolkningsökningen i Uppsala kommun behöver behovsprognoser ses över och 

revideras regelbundet.  

När beräknar majoriteten att kön ska vara borta?  

Gällande förskolekön finns den under hela året i mindre eller större omfattning så den 

kommer inte att vara borta. Däremot ska vi kunna erbjuda platser som passar familjer utifrån 

deras krav på kvalitet och lokalitet.  

Vilka åtgärder tänker majoriteten vidta för att säkerställa att kön minskar och försvinner?  

Förutom den utbyggnad som sker av reguljära förskoleplatser på bred front i Uppsala 

kommun, ska vi under våren- 18 för första gången nyttja strategiska förskolelokaler som 

komplement för att kunna erbjuda föräldrar plats till deras barn.  

Kommunen har haft ambitionen att minska barngrupperna. På vilket sätt har detta påverkat 

köerna? 

Köerna har inte påverkats och verksamhetschefens uppfattning är att man inte har placerat 

färre barn på grund av statsbidragen, om det åsyftas. 

Utifrån IST- Analys där vi utläser placerade barn och elever så har vi något fler barn 

placerade denna vår-17. 

Den 1 april 2016 var 11 757 barn placerade och 1 maj 2016 var 11 834 barn placerade. 

Siffran för 1 april 2017 är 11 853 placerade barn och för 1 maj 2017 kommer det att vara 12 

007 barn placerade. 
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Man kan tillägga att 1 april 2015 var 11 613 barn placerade och 1 maj 2015 hade vi 11 672 

barn placerade. 

Barngruppernas storlek har succesivt minskat under de tre senaste åren. 

 

Caroline Hoffstedt (S) 

Kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden 

 

 


