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Vi ser positivt på en möjlighet till ett förenklat ansökningsförfarande kring plats i förskola och
skolbarnsomsorg. En utveckling mot ett mer transparent och lätthanterligt system är bra, men
det får inte ske på ett sådant sätt att vissa missgynnas av ett nytt system.
Systemet ska inte bygga på att ett kösystem där längst kötid ska vara det avgörande huruvida
man får förskoleplats eller inte. Det system som nu råder, där barn får plats utifrån ålder ska
även fortsättningsvis användas. Ett sådant system, där äldre barn går före yngre, har dels
pedagogiska fördelar, dels är det rättvisare av planeringssynpunkt för t ex föräldrar som flyttat
till Stockholm. Ett system som endast premierar kötid kommer att missgynna personer som
inte har möjlighet, på grund av praktiska eller kunskapsmässiga skäl, att ställa sina barn i kö i
tidig ålder.
Vi ser även risker med ett system som enbart baserar sig på ansökningar via Internet. Det är
inte acceptabelt att några premieras medan andra får problem, bara för att de inte har tillgång
eller kunskap om Internet. Under en övergångsperiod måste möjligheten att ställa sig i kö,
ansöka om plats, vara möjligt även via en blankett.
I samband med att staden byter system behövs extra informationsinsatser sättas in för att
ingen ska hamna mellan stolarna i och med de nya turordningarna. Stadsdelarna måste vara
behjälpliga med tydlig information om hur intagningsreglerna fungerar. Dessutom måste
staden vara behjälplig med information om de olika förskolor som finns att välja mellan.
Systemet bör även utvärderas kontinuerligt så att förändringar kan göras om man ser att vissa
invånare missgynnas eller inte är delaktiga i valen.

