
 

 

 

 

Interpellation från Christopher Lagerqvist (M) till 
Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman 
Skoglund (L) om antagning till förskolan 
 

Sedan 2018 har kommunen ett nytt regelverk för förskola och pedagogisk omsorg. Det 
innefattar bland annat en regel om behovsdatum. Det innebär att om någon anmäler behov 
av en plats från ett visst datum, exempelvis 5 månader framåt, och tilldelas platsen, blir den 
platsen låst för det barnet. Förskolorna står då med en tom plats ett antal månader även om 
det finns andra barn i kö som har behov av platsen tidigare. Glappet från ledig plats till dess 
att ett barn börjar blir kostsamt speciellt för små fristående enheter. Under dessa månader 
får förskolan ingen ersättning för platsen, trots att de exempelvis har personal anställd som 
om dessa platser vore fyllda. Det innebär också att föräldrar som omgående efter sommaren 
vill att barnet ska börja förskola kanske inte får en plats, även fast det finns en plats ledig just 
då. Detta kan framförallt bli ett stort problem för fristående förskolor, något rektorer också 
vittnat om.  

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 tomma platser berodde på det nya 
regelverket, och att en jämförelse av detta därför ska göras mellan hösten 2018 och hösten 
2019.  

Fristående förskolor är mycket viktiga för att Uppsala kommun ska klara välfärden och vi bör 
göra vad vi kan för att dessa ska få så bra förutsättningar som möjligt. Nu hör fristående 
aktörer av sig och uttrycker sin djupa oro över att deras resurser inte räcker till på grund av 
de regeländringar som Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har 
tagit fram och genomfört. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Helena Hedman Skoglund: 

- Genererar det nya regelverket fler tomma platser i förskolan?  
- Vad avser styret i Uppsala kommun göra för att de fristående förskolorna i kommunen 

ska slippa förlora pengar på tomma platser, även när det finns en kö till förskolan? 
- Vad avser styret i Uppsala kommun göra för att fler föräldrar ska få plats till sina barn 

på den förskola de önskat? 
 

Uppsala den 19 november 2019 

Christopher Lagerqvist 

 


