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Föräldrarna ska ställa sig i kommunal kö: 
När det gäller att föräldrar anmäler behov av plats i den kommunala kön har FSO gjort 
följande bedömning: 
1. Göteborgs stad har uttryckligen beslutat att de inte har ansvar (platsgaranti) för barn som 
går på fria förskolor som tvingas lägga ner.  
2. Några av FSO:s medlemmar måste lägga ner redan i februari 2019 om detta går igenom. 
3. Om föräldrar ställer sig i kö nu med önskan om plats om fyra månader så har vi 
förhandlingsutrymme och samtidigt tar vi ansvar så att föräldrarna inte står utan plats om vi 
inte får till en ändring av beslutet. 
4. Genom att ställa sitt barn i den kommunala kön synliggör vi helt plötsligt alla de barn som 
kommer att drabbas av detta ogenomtänkta beslut. 
Vi har full förståelse för att det är svårt att kommunicera detta men det handlar om ett 
ansvarstagande mot barn/föräldrar i den händelse att kommunen inte förstår effekterna av 
beslutet. 
Länk till beslut där det framgår att kommunen avsäger sig allt ansvar, se s 4 och 5 
"Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet." 
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/fa4d0b0c-374e-4bfa-b031-
08c90a5c4dbf/180701+Relger+fristående.png.pdf?MOD=AJPERES 
 
 
Förtydligande kring ekonomin: 
När det gäller ekonomi - se bifogad länk  
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/df309b39-5abc-42b4-86a1-
fd7126662032/Resursfördelningsmodellen_förskola_FAQ.pdf?MOD=AJPERES 
 
1. De har också sänkt ersättningen utifrån att i dag har vi 1,2 (av ett genomsnittsbelopp) för 
små barn och 0,8 (av ett genomsnittsbelopp) för stora barn.  
Modellen sätter 1 för små barn och 0,75 för stora barn.  
2. Uppflyttning av treåringar görs i juli och inte i augusti som praxis varit tidigare, dvs när de 
har rätt till allmän förskola.  
3. Utöver detta sänks beloppet per barn för föräldralediga och arbetssökanden, se sista sidan 
för modell. 
4. OBS Bidragsbeloppet är alltså inte ett helt bidragsbelopp utan det är 90% av vad ett 
heltidsbarn kostar i kommunal verksamhet eftersom 10 % lyfts av för socioekonomisk 
fördelning.  
 
Kommunen har också fel om att man inte har rätt till retroaktiv ersättning som det står i 
dokumentet. Här gäller preskriptionsregeln 10 år.  
Tyvärr ger inte beslutet om att förvaltningens ska utreda effekterna mig någon bra känsla. 
Mitt stalltips är att de återkommer med någon form av "strukturbidrag" för småskalig 
verksamhet som sedan kan sparas bort om något år.  
 


