


 

Att skapa möjlighet till att bedriva barnomsorg även  

utanför serviceorter är viktigt. Många av våra byar 

blomstrar och då måste det kunna satsas på  

barnomsorg även där. Vi vill att kommunen ska ta 

hänsyn till barnens behov av barnomsorg i en relativ 

närhet till hemmet. 

Behov för våra yngsta innebär också tid för omsorg. 

Vi vill att vi i vår kommun ska satsa på att skapa 

mindre barngrupper inom förskolan, detta för att 

bland annat kunna ge bättre förutsättningar för  

personalen att tillgodose barnens behov av omsorg.  

Vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga i att  

deras barn blir sedda och tas om hand på bästa  

möjliga sätt. 

Vill människor ordna sitt behov av barnomsorg genom  

dagbarnvårdare eller privata alternativ ska också den 

möjligheten finnas och uppmuntras. Så länge  

kommunen inte klarar av att tillgodose behovet av 

förskoleplatser måste andra alternativ vara  

tillgängliga. 

 

 

 

              Katarina Larsson 

      Kandidat till Skellefteå kommunfullmäktige 

 

 

Rösta på mig den 9 

september. 
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