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Määritelmiä 
Päivähoito on tarkoitettu lähinnä 1–5-vuotiaille lapsille. Päivähoidossa noudatetaan 

päivähoidon opetussuunnitelmaa, joka koskee hoitoa, kasvatusta ja opetusta. 

 
Avoin päivähoito on maksutonta, ja se on osa 3–5-vuotiaille tarkoitettua 

päivähoitotoimintaa. Avoin päivähoito tarjoaa toimintaa 525 tuntia vuodessa. 

 
Pedagoginen hoito koskee lähinnä 1–5-vuotiaita lapsia. Kyse on useimmiten lasten 

hoitamisesta kotiympäristössä pienissä ryhmissä. Toimintaa ohjaa päivähoidon 

opetussuunnitelma. 

 
Avoimen päivähoidon ja pedagogisen hoidon toiminnasta vastaavat muut toimijat 

kuin kunta. 

 
Moniperhejärjestelmä tarkoittaa, että useampi perhe huolehtii yhdessä lastensa 

hoitamisesta. Tämä hoitomuoto voi olla hyvä vaihtoehto osa-aikaisesti työskenteleville 

vanhemmille, jotka pystyvät näin ratkaisemaan lyhytaikaiset lastenhoito-ongelmansa. 

 

Aukioloajat 
Päivähoitopaikoissa on toimintaa ympäri vuoden arkisin klo 6.30–18.00. Pedagogisissa 

hoitopaikoissa on toimintaa 10 tuntia päivässä välillä 6.30– 8.00. Toimintaa ei ole 

yleisinä vapaapäivinä sekä joulu, uudenvuoden- ja juhannusaattona. 

 

Oikeus päivähoitoon ja pedagogiseen hoitoon 
 

Päivähoitoa ja pedagogista hoitoa tarjotaan yhden vuoden iästä alkaen lapselle, jonka huoltajat 

- ovat töissä tai opiskelevat 

- ovat vanhempainlomalla toisen lapsen kanssa 

- ovat työttömiä ja etsivät aktiivisesti töitä 

- ovat sairauslomalla tai saavat sairauspäivärahaa. 
 

Päivähoitoa ja pedagogista hoitoa tarjotaan myös 

- vähintään vuoden ikäisille lapsille, joilla on koululain 5 §:n 8 luvun mukaisia erityisiä 
tarpeita 

- lapsille, jotka tarvitsevat koululain 7 §:n 8 luvun mukaista tukea. 

 
 

Lapsilla on oikeus päivähoitopaikkaan tai pedagogiseen hoitopaikkaan, jos 

- he asuvat Ruotsissa ja ovat kirjoilla Solnan kaupungissa 

- he ovat turvapaikkaa hakevia lapsia tai lapsia, joilla on määräaikainen 

oleskelupa ja jotka asuvat Solnan kaupungissa 
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- he ovat sellaisten EU-/ETA-maista tulevien huoltajien lapsia, jotka eivät 

ole kirjoilla Ruotsissa, mutta asuvat Solnan kaupungissa. 

 
Solnan kunnallisiin päivähoitopaikkoihin otetaan lapsia muista kunnista sikäli kuin 

niissä on tilaa tai jos siihen on erityisiä syitä. Tämä edellyttää, että kotikunta ja Solnan 

kaupunki allekirjoittavat sopimuksen paikan taloudellisesta korvaamisesta. 
 

Paikka kahdessa kunnassa 

Jos lapsella on paikka päivähoidossa tai pedagogisessa hoitopaikassa jossakin muussa 

kunnassa, hänelle ei samanaikaisesti tarjota paikkaa Solnan kaupungissa. 
 

Avoin päivähoito 

Kaikille 3–5-vuotiaille lapsille tarjotaan maksutonta päivähoitotoimintaa vähintään 

kolme tuntia päivässä ja enintään 15 tuntia viikossa. Avoin päivähoito noudattaa 

koulujen lukukausiaikoja, eikä sillä ole toimintaa syys-, joulu-, talvi-, pääsiäis- eikä 

kesälomalla. Kunkin päivähoitoyksikön päällikkö päättää, minä aikoina 

päivähoitopaikka tarjoaa avointa päivähoitotoimintaa. 
 

Paikkatakuu 

Päivähoitopaikan tarpeesta ilmoittavalle huoltajalle on tarjottava kunnallista 

päivähoitopaikkaa neljän kalenterikuukauden kuluessa ilmoittamisesta. Tämä tarkoittaa, 

että huoltajan on ilmoitettava päivähoitopaikan tarpeesta viimeistään marraskuussa, jos 

hän haluaa lapselleen paikan maaliskuussa. 

 
Paikkatakuu neljän kuukauden sisällä ei koske avointa päivähoitoa eikä pedagogista 

hoitoa. Jos huoltaja haluaa lapsensa vain avoimen päivähoidon tai pedagogisen hoidon 

jonoon, odotusaika voi olla pidempi kuin neljä kuukautta vapautuvista paikoista 

riippuen. 

 

Hakemus 
Huoltaja tekee hakemuksen kunnalliseen ja avoimeen päivähoitoon sekä pedagogisiin 

hoitopaikkoihin Solnan kaupungissa. 

 
Huoltaja voi esittää enintään viisi vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja voi yhdistellä, esimerkiksi 

kunnallinen päivähoito, pedagoginen hoito ja avoin päivähoito. 

 
Huoltaja voi muuttaa hakemustaan. Jos olemassa olevan hakemuksen 

aloituspäivämäärä tai vaihtoehtojen järjestys muuttuu, lapsi säilyttää paikkansa jonossa. 

Jos huoltaja lisää hakemukseen jonkin kunnallisen päivähoitopaikan, lapsi säilyttää 

paikkansa jonossa sillä edellytyksellä, että hakemuksessa on jo ennestään jokin 

kunnallinen päivähoitopaikka. Jos huoltaja lisää hakemukseen avoimen 

päivähoitopaikan, lapsi saa uuden jonotusnumeron tähän päivähoitopaikkaan / 

pedagogiseen hoitopaikkaan, mutta säilyttää paikkansa jonossa niihin 

päivähoitopaikkoihin, joihin paikkaa on haettu aiemmin. 
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Paikkatakuu koskee vain tilanteita, joissa huoltaja hakee vähintään yhtä kunnallista 

vaihtoehtoa. 

 
 

Jono ja vuorojärjestys, paikan tarjoaminen 
Lapselle taataan paikka kunnallisessa päivähoidossa neljän kalenterikuukauden sisällä 

siitä, kun huoltaja on ilmoittanut päivähoitopaikan tarpeesta. 

 
Päivähoitopaikkojen ja pedagogisten hoitopaikkojen jako tapahtuu kullakin 

alueella seuraavassa järjestyksessä: 

 
1. Lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehitykselleen koululain 

14 §:n 8 luvun mukaan. 

2. Lapset, joilla on sisarus1, joka on jo sijoitettu kyseiseen 

päivähoitopaikkaan tai pedagogiseen hoitopaikkaan. 

3. Pisimpään jonossa ollut lapsi, joka on päivähoidossa Solnassa oman 

kaupunginosansa ulkopuolella ja haluaa vaihtaa oman 

kaupunginosansa päivähoitopaikkaan tai pedagogiseen hoitopaikkaan. 

4. Pisimpään jonossa ollut lapsi, jolla ei ole paikkaa päivähoidossa tai 

pedagogisessa hoitopaikassa ja jota koskee paikkatakuu. 

5. Pisimpään jonossa ollut lapsi, jolla ei ole paikkaa päivähoidossa tai 

pedagogisessa hoitopaikassa ja joka on kieltäytynyt tarjotusta 

takuupaikasta. 

6. Pisimpään jonossa ollut lapsi, jolla ei ole paikkaa päivähoidossa tai 

pedagogisessa hoitopaikassa omassa kaupunginosassaan ja joka haluaa 

vaihtaa paikkaa. 

 
Jonotusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin hakemus on tullut perille. Jos useammalla 

lapsella on sama jonotusaika, lapsen syntymäpäivä ratkaisee. Vanhempi lapsi saa paikan 

ennen nuorempaa. 

 
Jos huoltaja suunnittelee muuttoa Solnaan ja haluaa lapselleen hoitopaikan, hänen on 

liitettävä hakemukseen asunnon vuokra- tai kauppasopimus. Jonotusaika alkaa siitä 

päivästä, kun hakemus on kokonaisuudessaan otettu vastaan. Lapsen on oltava kirjoilla 

Solnassa ennen kuin hän voi aloittaa päivähoidon kunnassa. 

 
Jos lapselle ei voida tarjota neljän kalenterikuukauden kuluessa paikkaa jostain 

huoltajan haluamasta vaihtoehdosta, hänelle tarjotaan paikkaa jostakin toisesta 

kunnallisesta päivähoitopaikasta kunnan alueelta. 

 
Jos huoltaja ei ota vastaan tarjottua takuupaikkaa, paikkatakuu ei enää ole voimassa. 

Paikkatakuun piirissä oleville lapsille tarjotaan paikkaa ennen lapsia, jotka eivät ole 

paikkatakuun piirissä. 

 
 

1 Sisaruksiksi lasketaan täyssisarukset, puolisisarukset sekä niin kutsutut 
bonussisarukset eli lapset, jotka ovat kirjoilla samassa osoitteessa, mutta joilla on 
eri vanhemmat. 
2 Katso kaupunginosien rajat oheisesta kartasta. 
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Päivähoidolla ja pedagogisilla hoitopaikoilla on jatkuva sisäänotto ympäri vuoden. 
 

Paikan tarjoaminen 

Huoltajille tarjotaan paikkaa, jonka he hyväksyvät tai hylkäävät. Huoltajien on 

vastattava tarjoukseen neljän arkipäivän kuluessa. Jos huoltaja ei vastaa tarjoukseen, 

hänen katsotaan kieltäytyneen paikasta. 
 

Tarjotun paikan hyväksyminen 

Jos huoltaja hyväksyy paikan, lapsi menettää paikkansa jonossa muihin vaihtoehtoihin. 

Jos huoltaja haluaa edelleen jonottaa johonkin toiseen päivähoitopaikkaan ja 

pedagogiseen hoitopaikkaan, hänen on tehtävä uusi hakemus. 
 

Tarjotun takuupaikan hylkääminen 

Jos huoltaja ei hyväksy tarjottua kunnallista päivähoitopaikkaa tai ei vastaa tarjoukseen, 

paikkatakuu ei enää ole voimassa, mutta lapsi voi edelleen säilyttää paikkansa jonossa. 

 
Jos huoltaja kieltäytyy kolme kertaa lapselle tarjotusta paikasta kunnallisissa 

päivähoitopaikoissa, avoimessa päivähoidossa tai pedagogisissa hoitopaikoissa, lapsi 

menettää paikkansa jonossa kaikkiin vaihtoehtoihin, ja huoltajan on tehtävä uusi 

hakemus. 

Päivähoitopaikan tai pedagogisen hoitopaikan 

vaihtamista koskeva hakemus  
Jos lapsella on paikka päivähoidossa tai pedagogisessa hoitopaikassa Solnan 

kaupungissa ja huoltaja haluaa vaihtaa toiseen päivähoitopaikkaan tai pedagogiseen 

hoitopaikkaan, paikkatakuu ei ole voimassa. Hakija saa uuden jonotusajan, joka 

alkaa hakemuksen vastaanottopäivästä. 
 

Jos huoltajalle, joka on asettunut jonoon, tarjotaan paikkaa hänen ensimmäiselle sijalle 

laittamastaan vaihtoehdosta ja hän kieltäytyy siitä, lapsi menettää paikkansa jonossa 

kaikkiin vaihtoehtoihin. Jos huoltajalle, joka on asettunut jonoon, tarjotaan paikkaa 

hänen jostakin muulle kuin ensimmäiselle sijalle laittamastaan vaihtoehdosta ja hän 

kieltäytyy siitä, lapsi säilyttää paikkansa jonossa kaikkiin vaihtoehtoihin. Jos huoltaja 

kieltäytyy kolme kertaa jostakin toivomastaan hänelle tarjotusta paikasta, lapsi menettää 

paikkansa jonossa kaikkiin vaihtoehtoihin. 

 

Paikan käyttö 
Lapsen on aloitettava tarjotussa paikassa kolmen viikon kuluessa sijoituspäivästä tai 

hän menettää paikan. Jos paikkaa ei käytetä yhtäjaksoisesti kahteen kuukauteen, 

Solnan kaupungilla on oikeus irtisanoa paikka kirjallisesti. 

 

Päivähoidossa olevan lapsen läsnäoloaika, jos kotona 

on vastasyntynyt sisarus  
Päivähoidossa olevalla lapsella, jonka vanhempi on vanhempainvapaalla, on 

oikeus päivähoitopaikkaan korkeintaan 30 tuntia viikossa koulujen lukuvuoden 

ajan. Lomaviikoilla, kesä-, syys-, joulu- ja pääsiäislomalla lapsi, jonka 

vanhemmat ovat vanhempainvapaalla, voi olla päivähoidossa korkeintaan 15 

tuntia viikossa. Muutos astuu voimaan kuukauden päästä sisaruksen syntymästä. 
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Päivähoidossa olevan lapsen läsnäoloaika, 
jos vanhemmat ovat työnhakijoita 
Päivähoidossa olevalla lapsella, jonka vanhempi hakee työtä, on oikeus 

päivähoitopaikkaan korkeintaan 30 tuntia viikossa koulujen lukuvuoden ajan. 

Lomaviikoilla, kesä-, syys-, joulu- ja pääsiäislomalla lapsi, jonka vanhemmat ovat 

työnhakijoita, voi olla päivähoidossa korkeintaan 15 tuntia viikossa. Tästä voidaan 

väliaikaisesti poiketa päivähoitopaikan johtajan kanssa sopimalla. 

Maksut 
Päivähoidosta ja pedagogisesta hoidosta maksetaan 12 kuukauden ajalta vuodessa. 

Maksua maksetaan alkaen siitä sijoituspäivästä, joka joko hyväksytään sähköisessä 

palvelussa tai joka on kirjattu sopimukseen. 

 
Maksu perustuu seuraaviin tekijöihin: 

• Talouden (jossa lapsi on kirjoilla) yhteenlaskettuihin tuloihin perhesuhteista 

riippumatta. 

• Kuinka monella taloudessa asuvalla lapsella on paikka päivähoidossa, 

pedagogisessa hoitopaikassa sekä koululaisten iltapäivähoidossa tai 

kerhossa. 

• Lapsen läsnäoloaika 
• Alennettu maksu avoimesta päivähoidosta kolmen vuoden iästä alkaen. 

 
Huoltajien on päivitettävä tulotietonsa kerran vuodessa. 

 
Maksimitaksa 

Solnan kaupunki soveltaa maksimitaksaa päivähoitoon, pedagogiseen hoitoon sekä 

koululaisten iltapäivähoitoon ja kerhoihin. Maksimitaksa tarkoittaa sitä, että maksu 

perustuu tuloihin ja siinä on lapsikohtainen maksukatto. Maksimitaksa indeksoidaan 

vuosittain, ja siitä päättää kunnanvaltuusto. 

 
Jos huoltajalla on päivähoidossa tai koululaisten iltapäivähoidossa kaksi tai useampia 

lapsia, jotka ovat kirjoilla samassa osoitteessa, heistä saa sisaralennusta. Nuorimmasta 

lapsesta maksetaan eniten ja vanhemmista vähemmän. Jos huoltajilla on neljä tai 

useampia lapsia päivähoidossa tai koululaisten iltapäivähoidossa, he maksavat vain 

kolmesta lapsesta. 

 
Lapsi 1: 3 % tuloista 

Lapsi 2: 2 % tuloista 

Lapsi 3: 1 % tuloista 

Lapsi 4: ei maksua. 

 
Nuorin lapsista on lapsi 1, seuraavaksi nuorin lapsi 2 jne. Tämä koskee sekä 

kunnallista että avointa päivähoitotoimintaa. Maksut julkistetaan Solnan kaupungin 

kotisivuilla3 ja niitä päivitetään jatkuvasti. 
 

 

3 https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/avgifter-for-forskoleverksamhet/ 

http://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/avgifter-for-forskoleverksamhet/
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Jos talous ei ilmoita tulojaan, se maksaa korkeimman lastenhoitomaksun. 

 
Taloudella tarkoitetaan kumpaakin huoltajaa tai yksinhuoltajaa ja tämän mahdollista 

avio- tai avopuolisoa tai kumppania, joka on kirjoilla samassa osoitteessa. Jos huoltajat 

eivät asu yhdessä ja heillä on yhteishuoltajuus, kumpikin on vastuussa maksusta. 
 

Maksujen kaksi tasoa 

Maksuilla on kaksi tasoa: osa-aikainen ja kokoaikainen. Osa-aikaisella tarkoitetaan sitä, 

että lapsi on paikalla enintään 30 tuntia viikossa. Kokoaikaisella tarkoitetaan sitä, että 

lapsi on paikalla yli 30 tuntia viikossa. Jos lapsi on päivähoidossa enintään 30 tuntia 

viikossa, huoltaja maksaa 75 % siitä maksusta, joka maksettaisiin kokoaikaisesta 

hoidosta. 
 

Muuttuneet perhesuhteet 

Huoltaja ilmoittaa muuttuneista perhesuhteista ja antaa uudet tulotiedot Solnan 

kaupungille. 

 
Jos maksuihin vaikuttavat tiedot muuttuvat, uusi maksu on voimassa tulojen tai 

perhesuhteiden muutosta seuraavan kuukauden alusta. 
 

Alennettu maksu lapsille avoimessa päivähoidossa 

Kaikille 3–5-vuotiaille lapsille tarjotaan maksutonta päivähoitotoimintaa vähintään 

kolme tuntia päivässä ja enintään 15 tuntia viikossa. Avointa päivähoitotoimintaa 

tarjotaan koulujen lukuvuoden aikana, ei koulujen loma-aikoina. Jos lapsi käy 

avoimessa päivähoidossa, mutta saa hoitoa useampia tunteja, suoritetaan 

vakiovähennys sen vuoden elokuun 1. päivästä alkaen, kun lapsi täyttää kolme vuotta. 

Laskennallinen maksimitaksa pienenee silloin 25 %. 
 

Alennettu maksu 1–5-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea 

Jos Solnan kaupunki on arvioinut lapsen tarvitsevan erityistä tukea, päivähoito ja 

pedagoginen hoito on hänelle maksutonta 15 tuntia viikossa. 
 

Lasku 

Yhteishuoltajuudessa olevat huoltajat saavat halutessaan kumpikin oman laskun, joka 

perustuu kummankin talouden tuloihin. Lasku ei yhteenlaskettuna saa ylittää 

maksimitaksan maksukattoa. 

 
Kaupunki perii kirjallisesta maksumuistutuksesta sopimuksen ja voimassa olevan lain 

mukaisen maksun. 

 
Maksun myöhästyessä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä alkaen 

siihen asti, kun maksu on kokonaan maksettu. 
 

Maksamatta jäänyt maksu 

Jos huoltaja ei pysty jossain tilanteessa maksamaan maksua, hänen on pikimmiten 

otettava yhteyttä lasten asioita ja koulutusta hallinnoivaan toimialaan ja sovittava 

uudesta maksuajankohdasta tai maksusuunnitelmasta. Lapsen hoitopaikka irtisanotaan
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maksamattoman laskun takia, elleivät erityiset koululain 7 §:n 8 luvun mukaiset syyt 

muuta edellytä. 

 
Uutta paikkaa ei tarjota ennen kuin huoltajat ovat 

- maksaneet velan 

- tehneet maksusuunnitelman 

- hakeneet ja saaneet taloudellista tukea SoL:n 6 §:n mukaisesti. 

 
Päivähoitosijoitusta odottaville sisaruksille ei anneta paikkaa ennen kuin asia on hoidettu. 

 
Jos maksu jää maksamatta, lähetetään perintälain mukainen perintälasku. Kulut 

veloitetaan lain ja asetusten mukaisesti. 

 

Tulojen ja läsnäoloajan muutokset 
 

Muuta/päivitä tulotiedot 

Talouden tulojen muutoksista on ilmoitettava Solnan kaupungille. Muutos astuu 

voimaan seuraavan kuun alussa siitä, kun Solnan kaupunki on saanut tiedot. Vaikka 

talouden tulot eivät muuttuisi, tulotiedot on päivitettävä kerran vuodessa. Jos 

tulotietoja ei kehotuksesta ja muistutuksesta huolimatta päivitetä, seuraava päivähoitoa, 

pedagogista hoitoa tai koululaisten iltapäivähoitoa tai kerhoa koskeva maksu veloitetaan 

maksimitaksan mukaan. Lapsen kanssa samassa asunnossa kirjoilla olevat henkilöt 

ilmoittavat tulonsa perhesuhteista riippumatta. 
 

Läsnäoloajan muuttaminen 

Huoltaja ilmoittaa läsnäoloajan muuttamisesta vain siinä tapauksessa, että muutos on 

pysyvä, kuten esimerkiksi työpaikan vaihtuessa tai opiskelun alkaessa. Lapsen 

läsnäoloaika päivähoidossa vaikuttaa päivähoitomaksuun. 

 
Uusi läsnäoloaika rekisteröidään viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua muutosta. 

Jos lapsi on poissa päivähoidosta lyhytaikaisesti kesälomalla, joululomalla tai muulloin, 

läsnäoloajoista ilmoitetaan suoraan päivähoitopaikkaan. 

 

Irtisanominen 
Irtisanomisaika on yksi kuukausi riippumatta siitä, osallistuuko lapsi kunnalliseen vai 

avoimeen toimintaan. Kotitalous maksaa irtisanomisajan maksut normaaliin tapaan 

riippumatta siitä, onko lapsi paikalla vai ei. Irtisanoutumispäivämäärä lasketaan siitä 

päivästä, kun irtisanomisilmoitus on saapunut. 

 
Jos huoltaja irtisanoo lapsen paikan, mutta haluaa paikan uudelleen neljän kuukauden 

kuluessa, sijoituksen katsotaan jatkuneen keskeytyksettä. Maksut veloitetaan 

takautuvasti niiltä kuukausilta, joina lapsi ei ole käyttänyt paikkaa. Tämän ajanjakson 

maksu määräytyy samalla tavoin kuin sitä edeltänyt maksu. 
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Päivähoitopaikkaa vaihdettaessa Solnan kaupungin sisällä irtisanoutumista ei tarvita. 

Tämä on voimassa riippumatta siitä, siirtyykö lapsi kunnallisesta toiminnasta avoimeen 

tai päinvastoin. 

 
Esikoululuokalle menevän lapsen paikan irtisanomisen hoitaa lasten asioista ja 

koulutuksesta vastaava toimiala. Paikka sanotaan irti 31. heinäkuuta alkaen. Jos lapsi 

aloittaa koululaisten iltapäivähoidossa neljän kuukauden sisällä, huoltaja maksaa 

maksun koko ajanjaksolta. Maksut veloitetaan takautuvasti niiltä kuukausilta, joina lapsi 

ei ole käyttänyt paikkaa. Tämän ajanjakson maksu määräytyy samalla tavoin kuin sitä 

edeltänyt maksu. 
 

Solnan kaupungin suorittama irtisanominen 

Jos lapsi on poissa päivähoidosta tai pedagogisesta hoitopaikasta ilman, että huoltaja 

ilmoittaa poissaolosta, lapsi säilyttää paikkansa kaksi kuukautta. Solnan kaupungilla on 

tämän jälkeen oikeus irtisanoa paikka. Paikka voidaan irtisanoa myös, jos huoltajalla on 

maksamattomia maksuja, elleivät koululain 7 §:n 8 luvussa mainitut erityiset syyt muuta 

edellytä. Jos Solnan kaupunki irtisanoo paikan, irtisanomisaika on yksi kuukausi, ja 

irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti. 

 

Muutto pois Solnasta 
Solnasta poismuuton yhteydessä lapsi voi säilyttää päivähoitopaikkansa korkeintaan 

yhden kuukauden ajan uuden väestökirjamerkinnän päivämäärästä lukien. 

 

Henkilötietojen käsittely 
 

Huoltajan lomakkeella antamia henkilötietoja käytetään lasten asioista ja koulutuksesta 

vastaavan toimialan vaatimaan hallinnointiin. Tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 

(GDPR) säännösten mukaisesti. Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, voit 

ottaa yhteyttä lasten asioita ja koulutusta hallinnoivaan lautakuntaan. 

https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/avgifter-for-forskoleverksamhet/plats-i-ko/

