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Valfrihet i barnomsorgen 
 
Den 17 december biföll riksdagen regeringens proposition om valfrihet i barnomsorgen 
(prop 1991/92:65, SoU 1991/92:12). 
 
Beslutet innebär att villkoren för statsbidrag till kommunerna för barnomsorg ändras så att 
verksamhet i form av daghem och fritidshem som drivs av annan än kommun underlättas. 
Den s k Lex Pysslingen upphävs. 
 
Detta innebär bl a att barnomsorg i fortsättningen får bedrivas också som aktiebolag. 
 
Förutom de generella krav som gäller all barnomsorg (att verksamheten ska bedrivas 
fortlöpande, att barnen ska vara inskrivna och att det finns en överenskommelse med 
föräldrarna om barnens vistelsetider) gäller 
 
*  att tillstånd att inrätta daghemmet/fritidshemmet finns enligt 69 § SoL. 
 
*  att kommunen beslutat att verksamheten ska ingå i kommunens barnomsorgsplan. 
 
*  att den personal som arbetar med barnen i den alternativa barnomsorgen ska ha sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet 
kan tillgodoses. 
 
*  att nivån på föräldraavgifterna inte oskäligt överstiger de avgifter som gäller i den 
kommunala barnomsorgen. 
 
Bestämmelsen att barnen ska rekryteras från kommunens kö slopas. 
 
En fri etableringsrätt med statsbidrag införs när det gäller verksamhet i daghem och 
fritidshem. 
 
Enligt propositionen är regeringens mål att bidrag också ska lämnas för privata 
familjedaghem, deltidsgrupper och öppna förskolor. En sådan vidgning av 
statsbidragsreglerna förutsätter dock ytterligare överväganden och ingår inte i det 
föreliggande beslutet. 
 
I propositionen behandlas också frågan om statsbidrag till dagbarnvårdares egna barn, den s 
k Uppsalamodellen. Med hänsyn till det samhällsekonomiska läget är regering och riksdag i 
dag inte beredda att föreslå införandet av ett sådant statsbidrag. 
 
Kompletterande föreskrifter om statsbidragsvillkoren avses bli intagna i förordningen om 
statsbidrag till kommunerna för barnomsorg. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 
januari 1992. 
 
För ytterligare upplysningar svarar Ylva Winberg och Louise Fernstedt, sektionen för 
barnomsorg och grundskola, tfn 08-772 41 00. 
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