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LOs yttrande över Ds 2008:56, ”Barnomsorgspeng och allmän 
förskola även för treåringar” 
 
 
LO har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående departe-
mentsskrivelse och vill framföra följande. 
 
LO välkomnar att även treåringar får tillgång till allmän förskola på samma 
villkor som fyra och femåringar. Den svenska förskolan med sin 
kombination av omsorg, lek och lärande är en utmärkt utgångspunkt för det 
lilla barnets första steg i utvecklingen tillsammans med andra. LO menar att 
kvalitén i verksamheten ska bygga på de värden och den struktur som 
läroplanen ger samt på pedagogiskt utbildad och engagerad personal. Denna 
förutsättning utgör ett grundläggande krav i offentligt finansierad 
barnomsorg. 
 
Det som utgör själva grunden för departementsskrivelsen är ytterligare 
möjligheter till valfrihet som föräldrar anses behöva, inte bara som brukare 
av barnomsorg utan också som anordnare. Införandet av barnomsorgspeng 
och avreglering i syfte att öka utbudet av barnomsorg i olika former innebär 
i princip etableringsfrihet och enligt promemorian möjlighet till ökat eget 
företagande inom välfärdsområdet.  
 
Med detta öppnas upp för nya verksamhetsformer som samlas under 
benämningen annan pedagogisk verksamhet vilket exemplifieras med 
flerfamiljslösningar som trefamiljssystem. I regelverket ligger att 
kommunen ska vara skyldig att godkänna enskild barnomsorgsverksamhet 
under förutsättning att man kan leva upp till kraven på kvalité och öppenhet 
som ställs på motsvarande offentlig verksamhet, bland annat formulerade i 
2 kap.3§ skollagen. För att ytterligare säkerställa möjlighet till etablering 
införs rätt att anföra förvaltningsbesvär av kommunens beslut. 
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Efter att ha formulerat de gemensamma kvalitetskraven anförs sedan en rad 
undantag. På sidan 22 sägs att ” Lagens bestämmelser om krav på innehåll 

och kvalitet bör även i fortsättningen vara gemensamma för alla former för 

bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Tillämpningen av 

kraven på exempelvis barngruppernas storlek, lokalernas utformning och 

personalens utbildning eller erfarenhet måste dock ske med utgångspunkt i 

olika verksamhetsformers skilda förutsättningar.”  

 
När det gäller öppenhet för att ta emot alla barn kan undantag göras om det 
innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Ett annat 
undantag är också att endast de barn som ingår i flerfamiljslösningen ska 
beredas plats. 
 
Promemorian menar också att det ska finnas en rätt till ersättning för att ta 
hand om sina egna barn under förutsättning att motsvarande antal utifrån 
kommande barn ingår i verksamheten. Det öppnas även upp för undantag 
från denna regel då man kan bedriva verksamhet enbart med egna barn, om 
än under en begränsad period, och därmed har en ny variant på vårdnads-
bidrag öppnat sig. 
 
LO är av den uppfattningen att de förslag som lagts fram i promemorian 
kommer att bidra till en utarmning av det svenska förskolesystemet, genom 
spridning av de kommunala resurserna på alltför många små verksamheter. 
Kvalitetsbegreppet har urvattnats med alla undantag från de kriterier som 
utgör kvalité i barnomsorgsverksamhet. 
 
Frågan är om det som föreslagits har sin utgångspunkt i en uppfattning om 
vad som kan vara kompletterande verksamhet som tillför barnomsorgen nya 
kvalitéer, eller om det är en reform för att öppna nya marknadssegment, 
och/eller underlätta för hemmavarande småbarnsföräldrar att hitta en för-
sörjningsmöjlighet. Utifrån det perspektivet efterlyser LO en jämställd-
hetsanalys av de framlagda förslagen.  
 
LO anser avslutningsvis att de framlagda förslagen inte tillgodoser de kvali-
tetskrav som måste ställas när det gäller offentligt finansierad verksamhet. 
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