
 

 

 

Solna den 20 juni 2016  
Motion till kommunfullmäktige 

 
 
Motion om kostnadsfri förskola i Solna  
 

Solna stad har som kommun ett ansvar för att kompensera för barns ojämlika uppväxtvillkor 

och ska verka kompensatoriskt för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Vänsterpartiet anser 

därför att alla aktiviteter som den kommunala förskolan erbjuder ska vara kostnadsfria för 

alla barn. Det innebär att förskolan står för alla kostnader som kan uppstå i samband med 

aktiviteter och utflykter, så som pulka, hjälm, matsäck, luciakläder m.m. Det här beslutet 

skulle underlätta för förskolorna, då det blir tydligt vad som gäller. Det skulle möjliggöra för 

dem att genomföra aktiviteter i full skala så att alla barn blir delaktiga. Vi skulle få en likvärdig 

förskola. Utgångspunkten är att alla aktiviteter som de kommunala förskolorna i staden 

erbjuder ska vara fria från extra kostnader. Förskolan ska inte ta ut någon avgift för eller 

föreslå att familjerna tar med sig fika, picknick eller liknande. Vid utflykter står skolan för 

matsäck. Anordnar förskolan till exempel maskerad, teater eller luciafirande så ska det finnas 

dräkter att låna på förskolan. Lånehjälmar, låneskidor/skridskor och pulkor ska finnas på 

förskolan. Ett alternativ hade kunnat vara att förskolan lånar dessa via ett så kallat 

”sportotek” där man kan lämna in idrottsutrustning som inte längre används som andra kan 

komma och låna, något sådant finns dock ännu inte i Solna. Basutrustning såsom 

exempelvis extrakläder, salvor/krämer utöver de som exempelvis krävs vid blöjbyte eller 

solskydd (t ex vid allergier) är ett föräldraansvar och omfattas inte av riktlinjerna. Blöjor ska 

förskolan stå för. 

 

Av denna anledning föreslår jag kommunfullmäktige  

 

Att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på riktlinjer för en 

kostnadsfri förskola i de kommunala förskolorna.  

 

Att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inför budget 2017 avsätta ekonomiska medel 

för eventuella ökade kostnader i samband med införandet av kostnadsfri förskola.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Atilla Yavuz (V)  


