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Motion 

Mål om mindre barngrupper i förskolan 

Sedan årsskiftet är barnkonventionen lag i Sverige. Det stärker barnens rättigheter på flera 
sätt och på olika nivåer. Som ett led i Skellefteå kommuns arbete med barnkonventionen och 
barnrättsfrågor har kommunen därtill ansökt om och blivit utsedd till en av UNICEF:s 
diplomerade barnrättskommuner. 

Dessa beslut skärper kraven och tydliggör kommunens uppgift att sörja för bra uppväxtvillkor 
för barn och ungdomar, till exempel genom rätten till en god utbildning. 

En viktig del av barns uppväxt är en trygg och välfungerande förskola. I Skellefteå är 
dessvärre barngrupperna stora och på flera förskolor är personalomsättningen hög på grund 
av dålig arbetsmiljö. Det finns föräldrar som återkommande tvingas lämna sina barn 
gråtande till personal som varken barnen eller föräldrarna känner igen. Så ska det inte vara. 

Det behövs fler förskoleplatser och utbildad förskolepersonal som ger barnen trygghet och 
pedagogisk utveckling.  

Alliansen har gemensamt lovat väljarna att arbeta för trygghet och mindre grupper i 
förskolan. Vi vill se skarpa politiska mål och tydliga ekonomiska prioriteringar för att 
möjliggöra detta. 

Skolverket tog för några år sedan fram riktmärken för barngruppernas storlek i förskolan. För 
barn i åldrarna 1–3 år rekommenderas en storlek på 6 till 12 barn. Grupper med äldre barn, i 
åldrarna 4–5, bör ha 9 till 15 barn. Syftet med riktmärkena, som är baserade på forskning 
kring barn, är att minska gruppernas storlek. 

I Skellefteå är den genomsnittliga barngruppstorleken 17,4 barn per grupp. Jämfört med 
snittet av alla kommuner i landet är det två fler barn i varje grupp. Skellefteå är med detta 
den 30:e sämsta kommunen i Sverige enligt Skolverkets statistik. Läget i förskolan är pressat 
och det bidrar inte till den trygghet och stabilitet som våra barn behöver. 

Alliansen vill att Skellefteå ska vara en bra plats för barn att växa upp i. Därför vill vi införa 
Skolverkets riktmärken som mål för barngruppernas storlek i Skellefteå kommun. Förskolan 
är en grundsten i bygget av ett växande Skellefteå.  

För att ge våra barn bästa möjliga start i livet behöver vi en förskola som är trygg och av hög 
kvalitet. Alliansen vill därför att Skolverkets riktmärken ska inarbetas som mål för 
förskoleverksamheten och resurser till förskolan och skolan ska prioriteras. 
Förskoleplatserna och personalen måste bli fler – barnen i grupperna måste bli färre. Vi vill 
bygga fler förskolor och satsa på en bättre arbetsmiljö. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: 

Att  Skolverkets riktmärken för barngruppstorlekar inarbetas som mål för barngruppernas 
storlek i Skellefteå kommuns förskolor. 

Att  För- och grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur målen om mindre 
barngrupper i förskolan ska uppnås och efterlevas. 
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