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Barnomsorgsutbyggnaden 
 
Under hösten 1988 har Kommunförbundet i en förfrågan till 
kommunerna sökt ringa in kommunernas egna bedömningar av 
utbyggnadsläget. Inte i detalj och inte i siffror utan från mera 
allmänpolitiska bedömningsgrunder. Är kommunens planering 
inriktad mot en full behovtäckning? Tror man sig kunna 
förverkliga utbyggnadsambitionerna? Finns det omständigheter 
som försvårar - och kanske rent av äventyrar - en avsedd 
utbyggnad? 
 
Svar har inkommit från 226 kommuner (80%). 
 
Av dessa framgår att en övervägande majoritet är inriktade på 
att klara utbyggnaden full ut, i många fall också för 0-1 1/2- 
åringarna. 
 
15 kommuner uttrycker tveksamhet inför möjligheten att klara 
utbyggnaden av daghem och familjedaghem. 18 kommuner ser 
det inte möjligt att hinna med utbyggnaden av den allmänna 
förskolan på det sätt som förutskickats i propositionen. 12 
kommuner tror sig varken hinna med att bygga ut 
heldagsomsorgen eller den allmänna förskolan fram till 1991. 
Tveksamheterna att klara utbyggnaden rör i många fall 
förutsättningar att nå målet inom den stipulerade tidpunkten 
och några kommuner förutser en förskjutning av målet under 
något eller några år. 

/1 Resultaten av förfrågan sammanfattas i bilaga 1. 
 
 Även om det således hos de allra flesta finns en ambition att nå 

en full behovstäckning finns det, av svaren att döma, flera 
omständigheter som komplicerar den pågående utbyggnaden. 

 
 Kommunförbundet har i skrivelse den 5 december 1988 

uppmärksammat regeringen på den problematik kommunerna 
framfört. 

 
/2 Skrivelsen återges som bilaga 2. 
 
 En första kontakt mellan Socialdepartementet och 

Kommunförbundet har ägt rum under januari månad. 
 
 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
 Allmän kommunalpolitik 
 Socialsektionen 
 
 Karl-Axel Johansson 
 
    Louise Fernstedt 
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 Louise Fernstedt/gs 
 
 

Barnomsorgsutbyggnaden 
 
1 Räknar kommunen med att kunna till- 
  godose efterfrågan på daghem/familje- 
  daghem i slutet av år 1991? 
 
- Ja, för alla förskolebarn 
  över 1 1/2 år   121 
 
- Ja, för alla förskolebarn   76 
 
- Utredning pågår     2 
 
- Nej     27 
 
2 Räknar kommunen med att kunna er- 
  bjuda alla barn som inte behöver 
  daghem plats i deltidsförskola/öppen 
  förskola? 
 
- Ja, deltidsförskola för 4-6-åringarna, 
  öppen förskola för övriga   67 
 
- Ja, deltidsförskola för 5-6-åringarna, 
  öppen förskola för övriga   71 
 
- Ja, deltidsförskola för 6-åringarna, 
  öppen förskola för övriga   44 
 
- Ja, på annat sätt    12 
 
- Utredning pågår     2 
 
- Nej     30 
 

 


