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Barn i fria förskolor i Motala missgynnas av kommunen 
 
   Barnen på de fristående förskolorna i Motala kommun mister sin bokbuss, medan den fortsätter att 
besöka de kommunala förskolorna.  
 
   I Motala kommun finns 48 förskolor. Av dessa är fem fristående, privata. Enligt kommunallagen – 
och sunt förnuft! – ska alla medborgare i en kommun behandlas lika. Så är det inte i Motala kommun. 
 
   Alla barn i alla förskolor som ligger mer än 500 meter från ett bibliotek har hittills besökts av 
bokbussen en gång i månaden. Men i ett mail till de fristående förskolorna skriver nu bibliotekschefen 
Birgitta Hellman Magnusson att man inom bildningsförvaltningen har bestämt att de fristående 
förskolorna från och med i höst inte längre är inkluderade i bokbussens turlista. Bibliotekschefen 
erbjuder i stället de fria förskolorna att bokbussen kommer på extra turer på fredagar, men då tänker 
kommunen ta ut en extra avgift eftersom man måste ”ta in extra personal och chaufför till 
verksamheten, så det är förenat med en extra kostnad för oss”. 
 
   Enligt kommunallagen är alla som är folkbokförda i en kommun, äger fast egendom eller betalar 
skatt till kommunen medborgare i kommunen. Enligt kommunallagen ska också alla medborgare i en 
kommun behandlas lika. Ändå väljer Motala kommun avsiktligt att exkludera de barn som går i 
fristående förskolor från möjligheten att låna böcker, få en saga uppläst för sig i myssoffan i förskolan 
eller bara bläddra i en spännande bilderbok bara för att deras föräldrar, som ju betalar skatt till 
kommunen, har valt att placera sina barn i fristående förskolor. 
 
   Enligt skollagen ska kommunen betala bidrag till de fristående förskolorna efter principen: 
”Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till sin egen förskola.” Kommunen får alltså inte ta ut avgifter av de fria förskolorna som man 
inte tar ut av de kommunala. Även här bryter alltså Motala kommun mot lagen. Avsiktligt. 
 
   På sin hemsida skriver Motala kommun att ”förskoleverksamheten i Motala erbjuder en lärmiljö i 
barnens närmiljö som tar tillvara varje barns behov, utveckling och lärande”. Detta gäller 
uppenbarligen bara barnen i de egna kommunala förskolorna. 
    
   Det är tråkigt att Motala kommun tycks anse att barnen som går i de fristående förskolorna är värda 
mindre än barnen i de kommunala förskolorna. Hur ska man annars tolka kommunens beslut att dra in 
den omtyckta bokbussen till just dessa barn? 
 
Mimmi von Troil, vd 
FSO Fria förskolor 
 
 
FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är partipolitiskt 
och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna 
har definierat organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till 
utveckling oavsett huvudman för förskolan”. 
 


