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Till FSO-familjens medlemmar 
 
I dessa mycket svåra tider finns ett stort behov av samsyn och samarbete. Därför är det välkommet att 
organisationer, kommuner och fristående huvudmän samarbetar för att gemensamt skapa den bästa vardagen för 
våra barn och elever. Från FSO:s sida togs också tidigt fram ett samarbetsavtal för att underlätta för 
organisationens medlemmar att samverka för att på så sätt slippa stängning och samtidigt fortsatt kunna erbjuda 
en verksamhet av hög kvalitet till berörda barn och elever. Avtalet syftade också till att säkerställa att 
arbetsgivaren (huvudmannen) kunde erbjuda personalen en god arbetsmiljö. 
 
Många av er medlemmar har nu fått entreprenadavtal utskickat från era kommuner. Anledningen är att om 
regeringen skulle besluta om en stängning av förskolor och skolor övergår ansvaret för att erbjuda omsorg till 
barnets hemkommun. För att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för en fortsatt bra vardag för våra 
minsta medborgare rekommenderas kommunerna att sluta entreprenadavtal med de fristående förskolorna. 
Många av er har hört av er och bifogat det avtal som just er kommun vill att ni ska skriva på. Tillsammans med 
våra jurister har vi gått igenom några av dessa och jag kan känna en viss oro kring utformningen. Även om vi 
befinner oss mitt i en extrem kris med denna coronapandemi finns det ingen anledning att slarva med juridiken. 
Avtalen som ni som medlemmar skriver under blir juridiskt bindande.  
 
Jag rekommenderar därför att ni noga läser igenom avtalet och kontrollerar att  

 det tydligt anges att det är ett entreprenadavtal, 
 det tydligt framgår att det är kommunen som övertar samtliga skyldigheter som åligger förskolan som 

enskild huvudman, 
 förskolan har ansvaret för att utföra de avtalade uppgifterna, 
 det finns en tydlig ansvarsfördelning. 

  
Av avtalet ska det tydligt framgå vilka uppgifter entreprenaden avser, hur förskolan ska förhålla sig vid en 
eventuell situation där omsorg ska ges till barn som inte är inskrivna i förskolan och vilket ansvar för och på 
vilket sätt förskolan ska utöva ansvar för uppgifterna enligt skollagens och andra skolförfattningars 
bestämmelser. 
 
FSO vill också understryka att många av dessa avtal ställer som krav att den enskilde huvudmannen inhämtar 
omsorgsbehovet från vårdnadshavare på förskolan inför ett eventuellt beslut om stängning. Vi vill avråda från 
detta då det av lagstiftningen tydligt framgår att omsorgsbehovet ska anmälas till hemkommunen. Därför ska 
hemkommunen hantera inhämtandet av omsorgsbehov även för de enskilda huvudmännen eftersom 
hemkommunen övertar huvudmannaskapet. 
   
FSO rekommenderar dig som medlem att begära dessa förtydliganden och förändringar i avtalet innan 
underskrift sker. Har du frågor kring just ditt avtal är du välkommen att höra av dig till mig. 
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