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Konsekvensanalys med anledning av tjänsteutlåtande dnr 0007/18 
Resursfördelningsmodell för förskolenämnden 2018 
 
Bakgrund 
Göteborgs stad har genom sin förskolenämnd beslutat om en ändrad resursfördelningsmodell 
för förskoleverksamheten. Grunden för resursfördelningsmodellen beskrivs i ett 
tjänsteutlåtande med diarienummer 0007/18. Den interimistiska förskolenämnden beslutade i 
enlighet med tjänsteutlåtandet den 25 april 2018. Först den 18 maj fann förvaltningen att det 
var lämpligt att informera de fristående förskolorna om beslutet och den nya modellen. 
Ansvarig tjänsteman för genomförandet av ny organisation lämnade mötet 45 minuter före 
mötet skulle avslutas på grund av läkartid. Ingen annan tjänsteman trädde in för att svara på 
alla de frågor som fanns från de deltagande fristående förskolornas huvudmän och 
förskolechefer. Flera av FSO:s medlemmar har därefter hört av sig till enheten för tillsyn av 
fristående verksamheter med frågor och oro. De har mötts av beskedet att enheten är 
”nedringd” samt att tjänstemännen där har inga svar att ge utan de ska ”samla alla frågor om 
ersättningsmodellen från verksamheterna och skicka till projektledningen…” samt att man 
”…återkommer med förtydligad information från projektledningen avseende de frågor som 
kommer in.”. 
 
Det ter sig knappast som något som inger förtroende och tillit när man har beslutat om en 
genomgripande strukturell förändring i resursfördelningsmodell och som dessutom ska införas 
om sex månader. Självklart borde ansvariga tjänstemän kunna svara på konkreta frågor.  
 
Förändring av resursmodellen 
 
Förändringen består av två delar. Den första handlar om en ny modell för socioekonomisk 
viktning och den andra avser förändrad ersättning utifrån vistelsetid.  
 
Socioekonomisk fördelning 
När det gäller förändring av bidrag utifrån den nya socioekonomiska viktningsmodellen 
instämmer FSO:s medlemmar i vad som skrivs på s 2 i tjänsteutlåtandet ”en ny modell för 
resursfördelning medför relativt stora förändra ekonomiska förutsättningar för enskilda, såväl 
kommunala som fristående, skol- och förskoleenheter”. I tjänsteutlåtandet konstateras att ”I 
förskolan finns ingen forskning på pojkars respektive flickors resultat,…”. Trots detta 
genomförs en förändring i resursfördelningsmodellen så att pojkar värderas högre, det vill 
säga tillerkänns större ekonomiska resurser jämfört med flickor, ett förhållningssätt som 
känns något märkligt utifrån förskolans uppdrag att arbeta mot traditionella könsroller och 
normer samtidigt som kommunens bidragskonstruktion utgår från en könssegregering.   
 
Den socioekonomiska modellen med index har flera brister: 

- det är omöjligt att kontrollera om man får rätt bidrag eftersom det är omöjligt att själv 
beräkna sitt index, 

- samma index ger olika ersättning per barn,  
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- för förskolor som ligger några kilometer från varandra skiljer sig bidraget med 100 
procent mellan förskolorna trots att den socioekonomiska differentieringen endast 
skulle stå för tio procent, 

 
Bidrag utifrån vistelsetid 
Den modell som nu är antagen innebär omfattande avsteg från den nuvarande 
ersättningsmodellen där fristående förskolor erhåller ett genomsnittsbidrag per barn. Detta 
genomsnittliga bidrag betyder att fristående förskolor erhåller ett lägre bidrag per heltidsbarn i 
verksamheten, något som FSO:s medlemmar har varit väl medvetna om och accepterat då det 
för det mesta har varit möjligt att planera ekonomin och verksamheten på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Det förslag som nu ska tillämpas innebär bland annat en sänkning för samtliga 
fristående förskolor med 62 procent för barn 3–5 år, vars förälder är hemma med yngre 
syskon. Modellen innebär också nästan en halvering av bidraget för barn 3–5 år, vars förälder 
är arbetssökande, s 19 i tjänsteutlåtandet. 
 
Konsekvenserna för kooperativen i Göteborg blir katastrofala. FSO:s medlemmar består 
huvudsakligen av små enheter och majoriteten utgörs dessutom av föräldrakooperativ. För 
samtliga medlemmar innebär modellen en omöjlighet att långsiktigt planera sin ekonomi då 
man på förhand inte vet vem av föräldrarna som kommer att bli arbetslös. Eftersom man är en 
liten enhet har man också rent fysiskt ingen möjlighet att växla barn mellan avdelningar, man 
är ju bara en. Om modellen ovan tillämpas innebär det att den fristående förskolan, för att 
klara ekonomin, måste ta in ytterligare ett barn på 25 timmar i veckan om en förälder blir 
arbetslös. Har man lokaler som endast är godkända för exempelvis 20 barn ska dessa två barn 
dela på en plats. När sedan den ena eller båda föräldrarna får arbete igen måste den fristående 
förskolan säga upp det barn som endast har 25 timmar för att bereda plats åt heltidsbarnet. 
Detta kan knappast rimma med barnperspektivet, öppenhetskravet i skollagen eller den 
politiska viljan i Göteborg. 
 
För föräldrakooperativen blir det än mera problematiskt då man i exemplet ovan alltså måste 
välja att utesluta en medlem ur kooperativet endast på grund av att föräldern är arbetslös eller 
föräldraledig, för att man måste kunna bereda plats för det barn vars föräldrar är 
heltidsarbetande. Föräldrakooperativen har att följa lagen om ekonomiska föreningar som 
tydligt anger att varje medlem ska behandlas lika. Detta kommer man inte att kunna leva upp 
till om man tvingas att utesluta arbetslösa medlemmar ur föreningen för att bereda plats åt 
dem som arbetar.  
 
Bidraget blir heller inte överblickbart och det saknas långsiktiga ekonomiska 
planeringsförutsättningar då förskolan inte kan budgetera för ett visst antal arbetslösa eller 
föräldralediga under ett verksamhetsår. Detta betyder att från en månad till nästa kan en 
förskola förlora stora bidragsbelopp endast på grund av att föräldrarna blivit av med jobben. 
Att på en månad skola in nya barn alternativt säga upp personal är varken hållbart eller 
önskvärt.  
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De konsekvensanalyser som FSO:s medlemmar har lämnat in till kansliet framkommer 
följande: 

1. Genomsnittlig minskad intäkt på 350 000 kronor/årsbasis. För många medlemmar 
handlar det om mer än 20 % av intäkterna. 

2. Lokalbegränsningar – ”vi kan inte ta in fler barn, då måste vi säga upp medlemmar för 
att klara heltidsplatserna”.  

3. Ökad administration medför ökade kostnader. 
4. Osäkerhet kring personalsituationen – ”vi kan ju inte säga upp personal bara för att en 

förälder blir arbetslös eller föräldraledig”. 
5. Det kommer att bli tydligt för barnen vems föräldrar som arbetar/studerar eller är 

föräldralediga/arbetslösa. 
6. Det blir omöjligt att planera eftersom intäkterna kommer att skifta månad för månad. 

 
Det är oerhört många av medlemmarna som räknar med att de kan överleva högst sex-åtta 
månader på det sparade kapital de har, men att de därefter kommer att behöva begära sig 
själva i konkurs.  
 
För FSO:s medlemmar 
Göteborg 19 juni 2018  
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