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Stockholm växer så det knakar. Det är fantastiskt roligt och visar också på unga 

stockholmares framtidstro. Enligt alla prognoser kommer takten i barnafödandet vara 

fortsatt hög inom de närmaste åren. 

På fyra år har antalet barn i förskolan ökat med 20 procent, eller 8000 barn. I genomsnitt har 

en ny förskoleavdelning öppnat varannan arbetsdag. Tack vare den enorma utbygganden har 

vi klarat utmaningen att ge alla barn en plats i tid samtidigt som vi hållit fast vid målet om 

barngruppernas storlek 14 respektive 18 barn.  

Mångfalden i förskolan har ökat. I dag går mer än vart tredje barn i en enskilt driven förskola. 

Ett nytt gemensamt kösystem har införts för att öka valfriheten och underlätta föräldrarnas 

val av förskola. De allra flesta föräldrar uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med 

förskolan. 

Under mandatperioden har vi fokuserat på det pedagogiska ledarskapet i förskolan. En ny 

förskoleplan har antagits med fokus på språk, matematik, natur och kultur. Andelen 

förskollärare har ökat i de kommunala förskolorna. Förskollärare och barnskötare har 

erbjudits kompetensutveckling och nya karriärvägar genom stadens egna satsningar och det 

statliga förskolelyftet. 

Nu vill vi ta nästa steg och göra världens kanske bästa förskola ännu bättre. 

 

1. Vi vill bygga 100 nya förskolor  

De senaste fyra åren har Stockholm byggt ut förskolan med omkring 8000 platser. Även de 

kommande åren kommer behovet av nya förskolor vara stort. Stockholms Utrednings- och 

Statistikkontor beräknar att det tillkommer ca 5000 barn i förskolan fram till 2014. Det 

innebär att närmare 100 nya förskolor behöver byggas! Svårigheten att hitta lämpliga 

lokaler är den största flaskhalsen i utbyggnaden, framför allt i innerstaden. Trots de enorma 

ansträngningar som gjorts behövs ännu fler lokaler. Därför vill Folkpartiet att Stockholms 

stad nu tar initiativ till ett samverkansprojekt mellan staden, fastighetsägare, näringslivet 

och andra tänkbara aktörer för att dammsuga staden på lokaler. Vi är övertygade om att 

kreativitet och informationsutbyte mellan alla som över huvud taget sitter på en lokal i 

Stockholm kommer bidra till fler förskolor. 

De allra flesta föräldrar önskar plats för sina barn i förskola i det egna bostadsområdet. 

Stockholm behöver fler förskoleplatser, inte minst i nya bostadsområden. Vi vet sedan 

tidigare att bostadsområden ibland planerats och byggts utan att plats för tillräckligt antal 

förskolor(oavsett politiskt majoritet). När vi planerar för den växande staden får inte 

misstagen upprepas. Folkpartiet vill att ett särskilt ”barntal” ska fastställas för varje nytt 



bostadsområde, i likhet med de parkeringstal som finns i dag. Det vill säga, för varje 

lägenhet som planeras, ska det också finnas en viss andel förskoleplatser. Då anpassas 

projektering efter detta och tillräckligt många förskolor läggs in i planeringen redan på ett 

tidigt stadium. Det måste vara lika självklart att få plats med barnen som att få plats med 

bilen. 

Förskolor som finns i flerbostadshus lever ibland alltför osäkert. Det har inträffat att 

bostadsrättsföreningar valt att inte förlänga kontrakt för förskolor för att istället kunna 

omvandla lokalerna till lägenheter. Det har också hänt att hyresnivåerna höjts så kraftigt att 

förskolan inte längre har råd att vara kvar. Tillgången till bra förskolor i närheten av bostaden 

är en basal del i den kommunala infrastrukturen och måste säkras. När man bygger nytt bör 

förskolelokaler i flerbostadshus öronmärkas för offentlig verksamhet i detaljplanen, för att 

säkerställa att de inte omvandlas till en för hyresvärden mer lukrativ verksamhet. Minskar 

behovet av förskola i framtiden bör man först undersöka om annan offentlig service 

verksamhet t ex dagverksamhet eller gruppboende har behov av lokalerna innan tillstånd 

ges för någon annan verksamhet. 

 

2. Förenkla för föräldrar med flexiblare förskola 

Förskolan är en av Stockholms allra mest uppskattade verksamheter. De allra flesta är 

överens om att deras barn får en god omsorg och stimuleras till lek och lärande i en trygg 

miljö. Däremot är det tyvärr alltför vanligt att föräldrar stressas och oroas över om man får 

en plats i tid till barnen, och hur man ska få vardagen att gå ihop. Vi vill därför genomföra en 

rad förslag för att öka flexibiliteten och minska stressen för småbarnsföräldrar. Förskolans 

öppettider behöver bli flexiblare och anpassas till föräldrarnas önskemål.  

För ”30-timmarsbarnen” vars föräldrar är föräldralediga med småsyskon vill vi skapa 

flexiblare regler. I dag saknas stadsövergripande regler men de allra flesta förskolor tillämpar 

ändå regeln att barnen får vara i förskolan 9-15 fem dagar i veckan. Vi vill ge föräldrar och 

förskolor större möjlighet till att styra detta till vad som passar familjen bäst, inom 

förskolans ordinarie öppettider. För en familj passar fem korta dagar bäst, för en annan 

passar tre långa dagar bättre. Vi vill också förtydliga reglerna så att alla barn har rätt till 

heltid på förskolan 30 dagar efter syskonets födelse. 

Stockholms förskolor ska erbjuda barnomsorg mellan 06:30 och 18:30, enligt stadens regler. 

Ingen förälder ska behöva känna sig obekväm för att just hans eller hennes barn är kvar sist 

på förskolan. Alla förskolor ska erbjuda bra verksamhet så länge det finns barn kvar på 

förskolan. 

Stockholm erbjuder redan i dag barnomsorg på kvällar och nätter till föräldrar som inte kan 

utföra sitt arbete dagtid. Vi vill bevara denna möjlighet. 



 

3. Satsa på läsning och språk 

Många barn lär sig läsa reda i förskoleåldern medan andra lär sig senare. Oavsett barnens 

egna läsfärdigheter har förskolan ett tydligt uppdrag att stimulera till läsning. Forskningen 

pekar tydligt på att barn som omges av böcker och vuxna som läser också själva lär sig läsa 

bättre. Förskolan fyller in viktig roll, inte minst för de barn som har ett annat modersmål än 

svenska, liksom för de barn som saknar en lästradition i hemmet. 

Sedan 2006 pågår en omfattande lässatsning på Stockholms skolor. Folkpartiet föreslår att 

lässatsningen nu utvidgas till att omfatta även förskolan. Precis som i grundskolan ska det 

finnas en särskild läsutvecklingsledare på varje förskola, med uppdrag att inspirera och 

stötta övrig personal när det gäller läsning i verksamheten. Samverkan med biblioteken ska 

utvecklas och personal i förskolan ska erbjudas möjlighet till utbildning och inspiration kring 

läsning. 

Mellan 1-2 % av alla barn föds varje år med grav språkstörning. I Stockholm finns 

språkförskolan Bamse med plats för 24 barn med grav språkstörning. De flesta barn som 

slutar på Bamse går vidare till en helt vanlig skola, tack vare intensiv träning. Folkpartiet vill 

under nästa mandatperiod utöka möjligheter till språkförskola i Stockholm. Tillsammans 

med Stockholms läns landsting vill vi öppna ytterligare en eller två språkförskolor. 

 

4. Fortbildning, forskning och karriärvägar 

Barnskötare och förskollärare erbjuds i dag kompetensutveckling både genom det statliga 

förskolelyftet och genom Stockholms stads egna utbildningssatsningar.  

Nu vill vi gå ett steg längre och skapa nya karriärtjänster och möjligheter till 

forskarutbildning. Vi vill skapa möjligheter för förskollärare till en pedagogkarriär med 

ämnesfördjupning och ledarskap. Sedan några år tillbaka finns inom skolan tjänster som 

utvecklingslärare, där man jobbar 50 % på sin gamla skola och 50 % med ämnesutveckling 

för hela Stockholm. Vi vill pröva liknande tjänster även i förskolan, inom områden som t ex 

barns språkutveckling och matematik. 

I en förskola i världsklass har forskningsbaserad kunskap om barns utveckling och lärande 

och ledarskapet en nyckelroll. Vi vill skapa möjligheter för förskollärare till en 

forskarutbildning och möjlighet till licentiatexamen.  

 


