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Interpellation av Sara Jendi Linder (M) om
barngruppernas storlek
Dnr 107-604/2016

I februari i år kom Skolverket med nya riktmärken för barngruppers storlek
och vars syfte är att bidra till mindre barngrupper. I en intervju i Svenska
Dagbladet(30/3 2016) angående Skolverkets nya riktlinjer så meddelar
skolborgarrådet att ”De ger oss bränsle i vårt arbete att förbättra förskolan i
Stockholm men att minska barngrupperna ytterligare skulle kräva
skattehöjningar.”
Att Socialdemokraterna gärna ser höjda skatter den främsta lösningen är
ingen nyhet. När Alliansen tog ansvar för Stockholms stad kunde vi minska
barngruppernas storlek i förskolan samtidigt som skattebördan för stadens
invånare lättades. Detta visar på att vi genom prioriterade förskolan och att är
möjligt att åstadkomma detta utan att behöva höja skatten.
Trots att skatten i Stockholm har höjts två gånger sedan valet 2014 så har
inte förskolan fått det ekonomiska tillskottet som krävs för att täcka
kostnadsökningar för personal, lokaler och minskning av barngruppernas
storlek.
Barngruppernas storlek var en högt prioriterad fråga för
socialdemokraterna i valrörelsen, men nu när de sitter vi makten är
verkligheten en annan. Stockholms stad växer så det knakar, vilket ställer stora
krav på utbyggnaden av förskolan och dess lokaler. Staden kommer inte att
klara att möta detta behov på egen hand utan vi är beroende av de fristående
aktörerna för att klara upprätthålla barnomsorgsgarantin. Trots detta vittnar
många fristående förskolor om att det blivit allt svårare att bedriva verksamhet
i Stockholms stad och att flera till och meddelat att de inte längre vill etablera
sig här.
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Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
borgarråd:
1. Anser borgarrådet att tydliga och tillräckliga prioriteringar har gjorts för
att förskolan snabbt ska komma igång med en minskning av
barngruppernas storlek?
2. Hur avser ansvarigt borgarråd att Stockholms stad ska klara av att
upprätthålla barnomsorgsgarantin och samtidigt hålla Skolverkets
riktlinjer för barngrupper när många fristående aktörer lämnar
Stockholms stad?
3. Ser borgarrådet, givet uttalandena i SvD-artikeln om förskolan,
ytterligare skattehöjningar som lösning på minskade barngrupper, trots
att den rödgrönrosa majoritetens tidigare skattehöjningar smetats ut och
inte prioriterats för exempelvis förskolan?
Stockholm den 4 april 2016

Sara Jendi Linder

