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§ 50 Dnr 2021-00373 

Remiss av SOU 2020:67 Förskola för alla barn - för bättre 
språkutveckling i svenska.  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar på nämndens delegation att ge förvaltningschefen i uppdrag 

att till sammanträdet 210407 lägga fram ett förslag till nämndens yttrande till 

kommunstyrelsen som koncentreras till de punkter där nämnden avstyrker förslaget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har ombetts att yttra sig om förslaget Förskola för alla barn- 

för bättre språkutveckling i Svenska SOU 2020:67. Utgångspunkten för utredningen 

är att ta fram förslag för att stärka likvärdigheten i förskolan. Förslagen riktar sig 

särskilt till att barn i socioekonomiskt utsatta områden samt nyanlända barn. 

Forskning visar på förskolan är särskilt viktig för barn med socioekonomiskt mindre 

gynnsamma förhållanden.  

Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i förskolan bland 

barn i 3–5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i 

svenska, bl.a. när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska 

och barn med socioekonomiskt svag bakgrund. Utredningen landar i förslag som 

direkt riktar sig till vissa grupper av barn och förslag som omfattar samtliga barn. 

Kommunen ska ha uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan, vissa 

grupper av barn ska få erbjudande om direktinskrivning från tre års ålder och 

obligatorisk förskola införs från fem års ålder med skolplikt. Det finns även förslag 

för att öka tillgången på förskolelärare och barnskötare med särskilt fokus på 

förskolor med svåra förutsättningar samt insatser för att stärka personalens 

kompetens i att arbeta med språkutveckling i svenska.  

Arbetsutskottet för förskola och grundskola har fått delegation av nämnden att 

besluta i ärendet och överlämnar ett förslag till yttrande till kommunstyrelsen. 

 

Nämndens ställningstagande  

Uppsökande verksamhet 

Johan Tolinsson (S), Karin Green (C) och Jan Eric Knutas (L) yrkar bifall till 

förslaget. Niklas mattsson (KD) och Sverigedemokraterna yrkar avslag till förslaget. 

 

Omröstning 

Ordförande Anders Ekström (M) konstaterar att det föreligger två förslag till till 

beslut, för eller mot förslaget om uppsökande verksamet. Voteringsordningen 

godkänns.  

Ordförande (M) ställer förslagen mot varandra och nämnden bifaller förslaget. 
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Niklas Mattsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Direktinskrivning 

Jan Eric Knutas (L) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till förslaget. Karin Green 

(C), Niklas Mattsson (KD) och Sverigedemokraterna yrkar avslag till förslaget.  

 

Omröstning 

Ordförande (M) konstaterar att det föreligger två förslag till till beslut, för eller mot 

förslaget om direktinskrivning. Voteringsordningen godkänns.  

Ordförande (M) ställer förslagen mot varandra och nämnden avvisar förslaget.  

Jan Eric Knutas (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Obligatorisk allmän förskola from 5 år 

Jan Eric Knutas (L), Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till förslaget. Karin Green (C), 

Niklas Mattsson (KD) och Sverigedemokraterna yrkar avslag till förslaget.  

 

Omröstning 

Ordförande (M) konstaterar att det föreligger två förslag till till beslut, för eller mot 

förslaget om obligatorisk allmän förskola from 5 år. Voteringsordningen godkänns.  

Ordförande (M) ställer förslagen mot varandra och nämnden avvisar förslaget.  

Jan Eric Knutas (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Beslutsunderlag 

Förskole- och grundskoleförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-22, 2021-04-07 

SOU 2020:67 

Underlag kring lokala förutsättningar, 2021-03-22 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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