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Interpellation av Cecilia Brinck (M) om
villkoren för fristående förskolor i
Stockholms stad
Dnr 107-545/2016

Vi har under det senaste året blivit kontaktade av flera fristående
förskaleaktörer som vittnar om att det har blivit svårare att få nödvändiga
tillstånd för att kunna öppna sina verksamheter i Stockholms stad. Vissa
aktörer menar att de har blivit så pass svårt och oroständigt att de aktivt valt att
inte etablera verksamhet i Stockholm. De väljer hellre kommuner där de
känner sig välkomna.
Förutom att de upplever att kraven blivit högre upplever de också att
handläggningstiderna blivit längre till följd av ökad byråkrati. Detta trots att
skollagens bestämmelser om vad som krävs för att få tillstånd att bedriva
förskoleverksamhet inte har ändrats. Ett konkret exempel är att man numera,
vid nyproduktion, behöver uppvisa slutbesiktningsprotokoll för lokalen innan
man kan ansöka om tillstånd för verksamheten. Detta trots att det varken finns
stöd för detta i lagstiftningen eller i stadens riktlinjer för fristående förskolor.
Tidigare har staden, vilket också tillämpas i andra kommuner, gett tillstånd till
verksamheter under produktionsfasen, men villkorat detta med att man måste
kunna uppvisa slutbesiktning för att få dra igång. Dessa förändringar innebär
dels att nödvändiga förskoleplatser försenas mer än nödvändigt men också att
förskaleaktören behöver betala hyra för tomma lokaler.
Parallellt med detta beslutade den rödgrönrosa majoriteten att i samband
med budgeten för 2016 avskaffa stimulansbidraget för nyetablerade fristående
förskolor till förmån för att höja kompensationen för högre hyror. Vi ställer oss
bakom förslaget, som vi anser grundar sig i en rimlig avvägning men anser att
det måste finnas en övergångslösning för de förskolor som står i startgroparna
och som har med detta bidrag i sina kalkyler. Att göra den typen av
förändringar med någon månads varsel är inte seriöst och visar på stor
oförståelse för de fristående förskolornas villkor.
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Vi ser allvarligt på situationen eftersom de fristående förskolorna är en mycket
viktig del av förskoleverksamheten i Stockholm, och i takt med att staden
växer snabbt kommer de att bli allt viktigare. Det är omöjligt att upprätthålla
barnomsorgsgarantin och hålla nere barngruppernas storlek utan de fristående
förskolorna.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd
1. Hur ser ansvarigt borgarråd på att flera fristående förskaleaktörer
upplever att det blivit svårare och krångligare att etablera sig i
Stockholm stad?
2. Hur ser du på fristående förskolornas roll i Stockholms stad?
3. Hur ser du på att ge de fristående förskolorna långsiktiga och stabila
villkor för att finnas och verka i Stockholm?
Stockholm den 21 mars 2016

Cecilia Brinck

