
INNEHÅLL:

Ge barnen plats i 
förskolan!

Förskolan ska vara tillgänglig för alla, erbjuda trygg omsorg 
och ha ett lärande perspektiv som stimulerar barns 

utveckling. 

Problemet i Skellefteå kommun är att barngrupperna är för 
stora och budgeten för snäv. (S) har inte följt fullmäktiges 
beslut – initierat av Liberalerna – att varaktigt minska 
barngruppernas storlek.

Mindre barngrupper: bygg fler avdelningar!
Ny taxa för nyttjad tid ger mer tid till planering!
Stärk förskolans kompensatoriska uppdrag!
Tillsätt en lokal förskolekommission!



TRE EXEMPEL
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Minska barngruppernas storlek! Mindre barngrupper är 
viktigt främst för barnens utveckling, men också för att 
medarbetarna ska orka med sitt arbete och kunna skapa 
en pedagogiskt stimulerande miljö. För detta krävs att fler 
förskoleavdelningar byggas. Pröva också förskolebussar. 

Ny förskoletaxa där vårdnadshavare betalar för faktiskt nyttjad 
tid. Det ger medarbetare mer tid per barn och tid att planera 
en högkvalitativ verksamheten. Det är också viktigt att det finns 
barnomsorg på obekväm arbetstid för de som behöver det.

Stärk förskolans kompensatoriska uppdrag. Barn som gått i 
förskolan har lättare att sedan klara skolan. Obligatorisk 
språkförskola för alla barn till nyanlända från tre år för 
snabbare integrering i samhället. Alla barn ska få utvecklas 
precis som de vill, oavsett de könsstereotyper som finns.

För att nå en bättre förskola och skola har 
Liberalerna i för- och grundskolenämnden lagt 
nära 50 yrkanden under mandatperioden. Vi har 

utan konkurrens varit det mest   
aktiva partiet. För att lyckas få 
igenom våra förslag behöver vi 
dock fler röster. Ge barnen plats i 
förskolan!

Lars Åhman och Gun Westin



DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

BAKGRUND

RÄTT ATT VÄLJA
Alla vårdnadshavare ska ha rätt att välja förskola för sina barn finansierad 
med en förskolepeng som följer barnet till den förskola som väljs. 

VETTIGA VILLKOR FÖR MEDARBETARE
Vi ser en brist på utbildade medarbetare i förskolan. Liberalerna vill bl a 
införa bättre möjlighet att göra karriär samt underlätta för vikarier att göra 
ett bra jobb, fortbilda sig och lotsas in i förskolan.

INRÄTTA EN LOKAL FÖRSKOLEKOMMISSION
Kommissionen - som består av förskollärare och barnskötare, förskolechefer, 
föräldrar, fristående förskolor och forskare – ska: 
✓ I dialog med fristående aktörer och kommun öka antalet förskoleplatser.
✓ Ta reda på bakgrund till att medarbetare väljer att jobba deltid.
✓ Ge förslag på hur arbetet i förskolan ska bli mer attraktivt.
✓ Ge förslag på hur förskoleplatser/pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 

kan möjliggöras i kommunens ytterområden.

När Liberalerna får bestämma lyssnar de styrande på medarbetare, 
vårdnadshavare och barn. Då byggs fler förskoleavdelningar som 
möjliggör mindre barngrupper. Då införs en timbaserad taxa som 
minskar vistelsetiden och ger medarbetare bättre möjligheter att 
planera verksamheten. Då ökar förskolans budget realt sett så att fler 
medarbetare kan anställas och kvalitén ökas. Då minskar stressen för 
medarbetare så att de orkar fortsätta jobba samt fler känner att 
förskolan är deras arbetsplats.



DÄRFÖR LIBERALERNA

LIBERALT INNEHÅLL

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka stötande för populister, extremister 
och socialister. Fakta och humanism kan allvarligt skada fördomar och 

populism.

liberalerna.se / info@liberalerna.se / 020-53 53 53

Liberala idéer borde vara lika självklara som luften vi andas: 
demokrati, jämlikhet, kunskap och öppenhet. Men viljan till 
frihet har alltid retat dem som vill styra och ställa.

Liberalerna i Skellefteå kommun lovar:

✓ Studiero i skolan med mer lärarledd undervisning och mobilfria 
klassrum.

✓ Förskoleplats i tid med mindre barngrupper och hög kvalité i
verksamheten.

✓ Fler vårdplatser på Skellefteå lasarett.
✓ Valfrihet inom äldreomsorgen – ja till privata utförare.
✓ Minst två nya äldreboenden ska byggas under kommande fyra år. 
✓ Rädda LSS! Rätten till personlig assistans ska skyddas.
✓ Planerna på ett hospice i Skellefteå förverkligas.
✓ Stopp mot hedersbrott – aktivt arbete för att minska människors 

utsatthet.
✓ Utmaningsrätt – privata företag ska ha rätt att begära upphandling av 

kommunala tjänster som kommunen gör i egen regi.
✓ Kulturhuset invigs senast januari 2020.
✓ Bygget av nya resecentrum startar under mandatperioden.
✓ Beslut om att E4 ska flyttas ut ur stan inom fyra år.
✓ Norrbottniabanan ska byggas i hela sin längd.

mailto:info@liberalerna.se

