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Svar på interpellation om platsbristen i förskolan
Undertecknad har fått en interpellation för besvarande av Victoria Barrsäter (C) som lyder:

”Om det akuta läget i förskolan
I 8 kap. 14 § skollagen (2010:800) anges att vårdnadshavare ska erbjudas förskoleplats inom 
fyra månader. Detta finns med i kommunens mål för förskolan där det framgår att förskolan 
ska byggas ut efter behov. Men i den senaste delårsrapporten redovisas att ”det är tveksamt 
om en positiv måluppfyllelse kommer rapporteras vid årets slut”.
Att bygga nya förskolor och avdelningar är ett verktyg för att på lång sikt fylla behovet av 
platser. Det här har gjorts och görs i detta nu. Ändå går utvecklingen åt fel håll. De lediga 
platserna blir färre.
Därför är min fråga till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) följande:

Vad gör Katrineholms kommun för att garantera att föräldrar får förskoleplats till sina barn 
och kan planera efter det?”

Svar:
Den farhåga som fanns i delårsrapporten 2018 blev inte verklighet. Vi har inte brutit mot 4-
månadersreglen under året. Alla föräldrar blir erbjudna plats inom den lagstadgade tiden. 
Dock finns det vårdnadshavare som väljer att tacka nej om de blir erbjudna en annan 
förskola än den de önskat. Då får de stå kvar i kön.

Den årliga KKiK-mätningen visar att vi har förbättrat oss avsevärt under 2018 jämfört med 
föregående år beträffande andel föräldrar som fått plats på önskat datum och väntetiden för 
de som inte fått plats på önskat datum. Vi har aldrig tidigare presterat så bra som 2018. Se 
tabell nedan. Utvecklingen går alltså inte alls, som interpellanten anger, åt fel håll.

Sedan delårsrapporten skrevs har nya Örnen och Bäverhyddan öppnat och Junibacken är 
igång i ”tillfälliga” lokaler. Under 2019 öppnar två nya avdelningar på Karossen och något 
senare under året öppnar den helt nya förskolan Karamellen på norr. Dessutom kommer 
Junibackens lokaler att byggas om till en permanent verksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skrev 2018, på uppdrag av kommunstyrelsen, fram en 
översikt över möjlig mark att omvandla till tomter för en fortsatt förskoleutbyggnad på 
längre sikt. Med denna som underlag har samhällsbyggnadsförvaltningen, ihop med KFAB 
och bildningsförvaltningen, påbörjat en process för detaljplaneändringar, utifrån den 
prioriteringsordning som angavs i översikten. Därmed finns det pågående arbete för en 
fortsatt utbyggnad av förskolan i kommunen.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildningsnämnden
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Motion:  Subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer  

 

Våra fattigpensionärer har det ganska svårt med att få pengarna att räcka till. De har arbetat 

och betalat skatt hela sitt liv och borde kunna leva ett värdigt liv med trygghet och möjlighet 

till näringsrik mat alla dagar.  

För äldre är det extra viktigt att få i sig näringsrik mat men med låg inkomst kan man tvingas 

välja bort exempelvis grönsaker, och på så sätt ej få i sig tillräckligt med näringsämnen.  

Större delen av våra fattigpensionärer är ensamstående och det är lätt att förstå att de blir 

isolerade i sin ensamhet. Ett besök på restaurang Igelkotten skulle kunna bryta den 

isoleringen och nya kontakter knytas. Genom att subventionera lunchkuponger kan vi lösa 

både näringsfrågan och isoleringen.  

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

Att kommunen subventionerar lunchkuponger för våra fattigpensionärer. 

 

  

Elsie Egestål 

SD Katrineholm  
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