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Yrkande angående uppdrag att genomföra 
översyn av den öppna förskolan i Göteborg 

Förslag till beslut i förskolenämnden: 

1. Nämnden godkänner redovisningen av uppdraget Översyn av Öppen 

förskola i Göteborg. 
 

2. Nämnden fattar beslut om att behålla samtliga Öppna förskolor i Göteborg, 

både de som ligger samlokaliserade i en Familjecentral och de som ligger i 

egen lokal och de som är inplanerade i avsiktsförklaring med stadsdelar.  
 

3. Nämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning av 

OH-kostnaderna i förvaltningen samt föreslå besparingsåtgärder 

motsvarande 7 miljoner på central ledning, administration och konsulter.  
 

4. Nämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att redovisa hur förvaltningen 

säkerställer och följer upp utvecklingsarbetet för att nå en större likvärdighet gällande 

utbud, tillgänglighet och kvalitet på de Öppna förskolorna i staden.  

Yrkande 
Den Öppna förskolan erbjuder många aktiviteter för barn och deras vårdnadshavare och 

bör värnas då den fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Verksamheten är inte bara en 

uppskattad mötesplats utan den är även en viktig arena för vårdnadshavare med 

samhällsinformation, föräldrautbildningar och stöd. På de Öppna förskolorna sker 

samverkan med socionomer, barnavårdscentral, mödravårdscentral samt andra 

samhällsfunktioner och det bedrivs ett stort arbete med integration. I utredningen 

framkom att det är stor skillnad i utbud, tillgänglighet och kvalitet på de Öppna 

förskolorna i staden. Det är därför viktigt att förvaltningen bedriver ett aktivt 

utvecklingsarbete för att nå en större likvärdighet.  

Vi anser att de Öppna förskolorna är ett viktigt komplement till den ordinarie 

förskoleverksamheten. Experter varnar för att en ökad psykisk ohälsa kan bli en följd av 

att fler blir arbetslösa. I dessa sammanhang är det än viktigare att inte skära ner på en 

verksamhet som kan vara ett avgörande stöd för många i en tid av kris. 

Den Öppna förskolans verksamhet bör inte ställas mot den lagstadgade verksamheten. Vi 

skall inte behöva prioritera den ena före den andra på grund av en alltför snäv rådande 

budget. De 7 miljonerna bör därför sparas på central ledning, administration och 

konsulter, ej på de Öppna förskolornas verksamhet eller på resurser till barn i den 

lagstadgade förskoleverksamheten. Vi förutsätter att samtliga partier tar hänsyn till att 

bevara denna viktiga verksamhet i budgetarbetet 2021.  
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