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Remissyttrande  
– Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i 
svenska (SOU 2020:67)  

Sammanfattning  
• Valfrihetens Vänner avstyrker förslaget om obligatorisk förskola från 5 års ålder.  

Om Valfrihetens Vänner  

Valfrihetens Vänner är ett nätverk av entreprenörer och företagsledare som har ett 

engagemang för valfrihet och fri företagsamhet.  

Valfrihetens Vänners synpunkter  

För Valfrihetens Vänner är den enskildes valfrihet A och O. Enligt vår mening bör det 

regelmässigt vara den överordnade utgångspunkten i varje bedömning och utvärdering av 

lagstiftningsförslag eller politiska reformer i övrigt.  

Betänkandet innehåller i huvudsak förslag om kommunernas – och i viss utsträckning statliga 

myndigheters – administrativa och myndighetsutövande åtaganden. Valfrihetens Vänner har 

ur ett valfrihetsperspektiv inga synpunkter på betänkandets förslag i dessa delar.  

Delar av betänkandet tar däremot sikte på enskilda familjers rätt att bestämma över hur de 

vill organisera sig och sina barns första uppväxtår.  

Betänkandet föreslår att kommunerna ska åläggas att från 3 års ålder erbjuda förskola till 

barn som har identifierats ha behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska 

(”direktinskrivning”). Eftersom det handlar om att rikta ett erbjudande om frivillig förskola till 

vårdnadshavarna finns det en möjlighet att vårdnadshavare kan komma att avböja. Om så 

sker, ska kommunen direktinskriva barnet på nytt ett år senare, då barnet fyller 4 år.  

Utredningen bedömer att detta förfarande har förutsättningar att öka deltagandet i förskolan, 

vilket i dag är drygt 95 procent bland landets 5-åringar.  

Utredningen nöjer sig dock inte med det, utan anser att ytterligare åtgärder behövs, och 

föreslår därför att förskolan blir obligatorisk från och med 5 års ålder. Skolplikten skulle 

därmed förlängas med ett år. Enligt Valfrihetens Vänner innebär det en betydande inskränk-

ning i vårdnadshavarnas frihet att själva bestämma hur de önskar utforma omsorgen för sina 

barn: Om man vill vara hemma med sitt barn ända till skolstart, om man vill anlita familj och 

släkt för barnpassningen, om man vill ombesörja omsorgen i ett småskaligt eget kollektiv 

med vänner eller grannar – eller om man vill att barnet ska gå i den traditionella förskolan.  

Valfrihetens Vänner avstyrker mot bakgrund av detta utredningens förslag om obligatorisk 

förskola från 5 års ålder.  
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