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Svar på interpellation angående barngruppernas storlek 
 

Monica Bengtsson (S) har i interpellationen som inkom den 31 mars 2022 ställt föl-
jande frågor till välfärdsnämndens ordförande:  
 

• Varför väljer man att göra denna kraftiga försämring? 
• Varför öppnar man inte en stängd avdelning istället? 
• Är detta en plan som vi kan se som återkommande varje år framöver? 

 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 65/2022 
 
 
Svar 
Det stämmer som interpellanten Monika skriver, jag tycker förskolan och antal barn per 
grupp är viktigt. Ju yngre barnen är desto viktigare att hålla nere barnantalet, vilket vi i 
förra verksamhetsplanen gav i uppdrag åt förvaltningen. All forskning visar också på 
detta.  
 
Just i Mölnlycke är det många förskolebarn och inom en snar framtid kommer det att 
behövas ytterligare en förskola. Det är olyckligt när barn behöver byta förskola pga 
platsbrist, vilket jag hoppas vi slipper med en ny förskola på plats. 
 
För att säkerställa att barn i Mölnlyckeområdet skulle kunna erbjudas förskoleplats 
inom fyra månader i enlighet med skollagen gjordes en tillfällig utökning av antalet 
förskoleplatser under vårterminen 2022.  
 
Under vårterminen 2022 fanns det 950 platser i Mölnlyckeområdet och den tillfälliga 
utökningen bestod av två extra platser på nio förskolor, totalt 18 extra platser.  
 
Under vårterminen 2022 har sju av de 18 extra platserna nyttjats.  
 
Förskolans platser fördelas utifrån placeringsföreskrifterna där vårdnadshavarens öns-
kemål tillgodoses i så hög utsträckning som möjligt. Detta är bra ur ett barnperspektiv 
då det minimerar antalet omplaceringar och inskolningstillfällen. Då söktrycket mellan 
förskolorna varierar medför det att vissa förskolor saknar platser medan andra har 
tomma platser. Alla avdelningar i Mölnlyckeområdet har varit öppna under vårterminen 
2022.  
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Tillfälliga utökningar av platser kan bli aktuellt även kommande år. Detta utifrån att ett 
ökat söktryck på förskoleplatser uppstår under senvåren innan de äldsta barnen lämnar 
förskolan för grundskolan.  
 
 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande välfärdsnämnden 
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