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Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att in öra 2017 -05- 0 9
syskonförtur på kommunens förskolor

skt

Att ha syskon på samma förskola ger en trygghet för både barn och föräldrar, det
kan vara väldigt uppslitande för syskon att behöva lämnas vid två olika förskolor.
Att som förälder tvingas tvingas köra långa sträckor mellan olika förskolor för att
lämna barnen på helt olika platser i kommunen tar dessutom både tid samt
kostar extra pengar, vilket kan förvärra den redan stressiga vardag som många
småbarnsföräldrar redan har. Även från ett miljöperspektiv så får detta en negativ
påverkan på miljön i form av mer utsläpp. En del föräldrar har inte heller möjlighet
att köra barnen till olika förskolor och måste därför helt eller delvis avstå från att
arbeta. Det är heller inte alla som har körkort eller tillgång till bil. Den ökade
bränslekostnaden för att köra kan också vara en faktor till att förskolan måste
väljas bort, alltså en person som kanske mister sitt arbete eller som måste tacka
nej till arbete. Ett system med en syskonförtur skulle vara en möjlig lösning på
problemet och ge syskon möjlighet att gå på samma förskola.
Syskonförtur påverkar inte den gällande likabehandlingsprincipen negativt.
I kommunallagen 1990/91:117s.l50 så står det "Likställighetsprincipen innebär att
medlemmar eller grupper av medlemmar i samma situation ska behandlas lika",
alltså ska alla barn som står i kö till förskolan behandlas lika i enlighet med
principen. Syskonförtur innebär att om du redan har barn på en förskola och har
syskon som står i kö, så har syskonet förtur till ledig plats på den förskolan där du
redan har ett barn. Det betyder inte att du har garanterad plats på den förskolan
vid en viss tidpunkt, men det betyder att ditt barn kommer att prioriteras före barn
som inte har syskon på den förskolan, den som står i kö och inte har syskon på
förskolan får istället en annan plats som då frigörs så inget barn prioriteras bort
eller går före ett annat. Syskonförtur är ett väl etablerat begrepp och det tillämpas
i många kommuner runt om i landet, däribland Falkenberg samt Gislaved.
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