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Regeringens proposition l990/91:38 om statsbidrag till 
personalkooperativ barnomsorg 
 
I propositionen redovisas under vilka förutsättningar statsbidrag skall kunna 
lämnas för barnomsorg i form av daghem och fritidshem som ägs och drivs av 
personal (personalkooperativ). 
 
Förutom de villkor som uppställs för annan alternativ barnomsorg, dvs att 
verksamheten ska finnas upptagen i kommunens barnomsorgsplan, att den ska 
bedrivas fortlöpande, att barnen ska vara inskrivna och att det ska finnas en 
överenskommelse med föräldrarna om barnens vistelsetider förutsättes att 
 
-  barnen i verksamheten skall hämtas ur kommunens kö enligt samma regler 
som gäller för placering i kommunala daghem och fritidshem (avsteg från 
denna princip medges när det gäller arbetsplatsdaghem). 
 
-  avgifterna inte bör överstiga dem som tillämpas i kommunens barnomsorg 
 
-  den personal som ingår i kooperativet och som arbetar med barnen skall ha 
sådan utbildning och erfarenhet att den kan tillgodose barnens behov av 
omsorg och god pedagogisk verksamhet 
 
Statsbidrag föreslås utgå för personalkooperativ som bedrivs antingen som 
ekonomisk förening eller som handelsbolag. Aktiebolag är däremot inte aktuella 
för statsbidrag. 
 
Kommunen bör söka och betala ut statsbidrag till personalkooperativ enligt 
samma ordning som för övriga typer av alternativ barnomsorg. Detta innebär 
att även de medel som är avsedda för insatser för barn med behov av särskilt 
stöd eller för insatser för forbildning av personalen överförs från kommunen till 
personalkooperativet, dock endast i den mån kooperativet har haft kostnader 
för dessa ändamål. I annat fall stannar desa  medel hos kommunen. 
 
De nya reglerna föreslås träda i kraft den l januari l991. 
 
Propositionen förväntas behandlas av riksdagen under december månad. 
 
Propositionen i sin helhet kan beställas från riksdagens tryckeri, tfn 08-786 40 00. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av Louise Fernstedt, tfn 08-772 41 00. 
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