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Fråga i interpellation från Katarina Larsson (C) till kommunstyrelsens andre vice 

ordförande lyder: 

 

På vilket att tänker du se över grupperna i förskolan?  

 

Jag lämnar följande svar:  

Kommunstyrelsens roll handlar om att i beredning av kommunens budget beakta alla 

kommunala verksamheters behov och därefter föreslå prioriteringar som på allra bästa 

sätt ger invånarnytta. Majoriteten i Skellefteå arbetar för en stark jämlik och jämställd 

kommun. Fördelningen av resurser till förskolan görs genom anslaget till för- och 

grundskolenämnden. Mer än 80 % av den kommunala verksamhetens medel går till 

skola, vård och omsorg och majoriteten vill prioritera dessa verksamheter. Då är inte 

den del av kulturbudgeten eller andra delar av kommunens verksamheter som kommer 

barn och unga till del inräknad. 

 

För- och grundskolenämnden har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag när det gäller att 

följa verksamheten, att ständigt se över möjligheterna att bli bättre för barnens bästa. 

En översyn av platserna i förskolan sker kontinuerligt och majoriteten har för avsikt att 

förskolan ska vara högt prioriterad och barngrupper ska inte vara större än nödvändigt. 

Vi har en lagstadgad skyldighet att erbjuda förskoleplats och vill göra det så nära 

hemmet som möjligt, vilket tyvärr inte alltid är fallet. Att förskolan är populär i 

Skellefteå då andelen inskrivna är hög är positivt, men det innebär också utmaningar.   

  

Förskolan är en mycket viktig verksamhet för att bygga ett starkt och jämlikt 

Skellefteå. Utbildningssystemet börjar i förskolan och det lägger grunden för skolan. 

Att ha en bra förskola i Skellefteå är viktigt långsiktigt då en bra förskola ger barn 

goda förutsättningar att klara skolan och i förlängningen ett gynnsamt liv även efter 

skolan. 
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För att uppnå bra förskola och skola anser vi att FNs barnkonvention ska vara 

vägledande. Alla barn har rätt att få sina behov tillgodosedda. Alla barn ska bli sedda. 

Därför är strävan att bemanna alla tjänster med behörig och kunnig personal minst lika 

viktig som att barngruppernas storlekar hålls på en nivå som möjliggör god pedagogisk 

miljö, både för barnens och personalens skull.  

 

Det korta svaret på din fråga Katarina blir; - att verksamheten kommer att kontinuerligt 

följa utvecklingen och arbeta för att barngrupperna ska vara av hanterbar storlek och 

ge barnen en god pedagogisk miljö. Med hanterbar menas att varje barn har sina 

specifika behov, därför kan inte en exakt siffra generellt ange när en grupp är för stor. 

 

 

Agneta Hansson  

kommunstyrelsens andre vice ordförande 


