
Motion till AK angående barngrupperna på Sollentunas kommuns förskolor 
Barngrupperna på Sollentunas kommuns förskolor är på tok för stora. Bör minskas till en storlek 
av 10 barn delat på två förskollärare. För tänk er själva att hålla reda på 23 ungar på två personal , 
det blir ungefär 11,5 barn per anställd. Det måste ni hålla med om att det blir lite jobbigt för det 
är inte bara att hålla reda på dom, man ska natta dom, ge dom mat och allt där emellan. 
Kommunen bör se över om de kan tjuta till mer pengar så förskolorna har nån chans att anställa 
fler personal. Om förskolorna skulle få mera pengar för att anställa mer personal så skulle vi inte 
ha sådana problem som tex att personalen säger upp sig för att dom känner sig utbrända pga 
jobbet eller att kommunen kan föreslå att öppna nattis ( dagis som är öppet på natten till de barn 
vars föräldrar jobbar natt). 
Därför yrkar jag på: 

1. Att (S) i BUN jobbar aktivt för att tjuta till mer pengar till förskolan 

2. Att (S) i KF aktivt påminner den borliga majoriteten att en satsning på förskolan skall 
genomföras med ovanstående förslag. 

3. Att BUN utreder möjligheten att starta natt-dagis för barn med nattarbetande föräldrar. 

4. Att (S) arbetar för att barn ska kunna gå på dagis även nattetid. 

Jan Westerlund 

 

Utlåtande till Motion:  

Styrelsens föredragande: Swapna Sharma 

Motionen tar upp vikten av att vi socialdemokrater ställer upp för småbarnsgrupper i förskolan 
verka för att förskolan ska få mer pengar för att anställa mer personal så att småbarnsgrupper ska 
minskas samt möjlighet för nattdagis. De här frågorna har alltid varit viktiga för Socialdemokratin 
och även här i Sollentuna.  

Frågor som motionen tar upp är frågor som vi redan drivit i många år i Sollentuna, vi har 
motionerat om det i Kommunfullmäktige samt i vår budget har vi alltid betonat vikten av de här 
punkterna och lagt mer pengar än majoriteten. Men vi ser att det finns fortfarande för stora 
småbarnsgrupper på förskolan och än har Sollentuna föräldrar inte möjlighet att placera sina barn 
på ett nattis om de behöver på grund av sina arbets schema. Vi håller med motionären att det 
gäller att aktivt påminna borgerliga majoriteten i Sollentuna för förbättring av förskolan.   
 
Styrelsen delar motionärens synpunkter om att det finns stort behov i Sollentuna att barngrupper 
ska vara mindre, det behövs mer personal till förskolan och att det ska finnas möjlighet till nattis 
till de barn som behöver. 

Styrelse är enig om att nya BUN-gruppen samt KF-gruppen ska aktivt jobba för de attsatserna 
som motionen tar upp. 

Styrelsen anser att motionen står för en god tanke helt i linje med vår värdegrund som vi ställer 
oss bakom. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår arbetarekommunens medlemsmöte  

att  bifalla motionen. 

 


