
Föräldrakooperativens existent hotas 
 
Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med rubriken ”Ökade tillståndskrav inom 
socialtjänsten och skolväsendet”. Lagrådsremissen bygger på Ägarprövningsutredningen, som 
presenterades i höstas. Om riksdagen i mars röstar igenom regeringsförslaget, utan att 
dessförinnan se över och justera befintlig lagstiftning, hotas Sveriges alla små 
föräldrakooperativa förskolor. 
 
Utredaren, liksom regeringskansliet, saknar ingående kunskaper om hur verkligheten ser ut 
för fristående idéburna förskolor. Här handlar det inte om en daglig jakt på största möjliga 
ekonomiska vinst så att styrelsens ledamöter och förskolans anställda kan åka på lyxsemestrar 
varje år eller köpa de dyraste bilarna. Här handlar det om barnen, först och sist. Det handlar 
om barnens trygghet och om att skapa den bästa tänkbara miljön för barnen att ta de första 
stegen på sitt livslånga lärande. 
 
I de idéburna förskolorna, alltså föräldrakooperativen, utgörs styrelserna av föräldrar med 
barn i förskolan. Det är inga styrelseproffs, som mot feta arvoden tar plats i förskolans 
ledning. Det är vanliga yrkesarbetande eller studerande, eller ibland arbetslösa, unga föräldrar 
som har valt en fri idéburen förskola utifrån viljan att deras barn ska växa upp i en trygg och 
nära miljö, där föräldrarna har insyn i och beslutanderätt över verksamheten. De allra flesta av 
dessa helt vanliga människor sätter sig i förskolans styrelse för att det ingår i upplägget i ett 
föräldrakooperativ. En blir ordförande, en annan blir personalansvarig, en tredje blir kanske 
kassör eller städansvarig. Gemensamt för dem är att de ofta i förväg inte kan särskilt mycket 
om hur en styrelse fungerar eller vilka regler som gäller. Det lär de sig under resans gång. 
 
Om regeringens förslag blir verklighet ska förskolornas styrelser bestå av renodlade 
styrelseproffs, som ska godkännas av tillsynsmyndigheten, kommunen. Varje person som 
sätter sig i en förskolas styrelse ska kunna allt om aktuell lagstiftning, allt om det ekonomiska 
regelverk som styr associationsformen, som oftast är en ideell eller ekonomisk förening, och 
han eller hon ska kunna visa upp sina kunskaper och erfarenheter genom tidigare liknande 
verksamhet eller utbildning. 
 
Om man inte kan det, då säger kommunen nej. Den personen är inte lämplig att sitta i 
styrelsen. Detta trots att föräldrakooperativets årsstämma redan har valt föräldern i fråga, 
eftersom kommunen ska godkänna styrelsen i efterhand. 
 
Dessutom måste man ha en helt fläckfri bakgrund om man vill ta plats i förskolans styrelse. 
Om en person har begått ett brott, oavsett hur långt tillbaka i tiden det har skett och oavsett 
hur milt brottet är – bara det har medfört minst ett kortare fängelsestraff eller samhällstjänst – 
kan personen bedömas vara olämplig som styrelseledamot i sitt barns förskola. Kommunen 
kan då besluta att dra tillbaka förskolans godkännande om personen sitter kvar i styrelsen. 
 
Detta är bara två av de förslag i regeringens lagrådsremiss som kan innebära ett direkt slag 
mot föräldrakooperativens existens. FSO menar att remissen blandar högt och lågt, och utifrån 
FSO:s medlemmars perspektiv saknar ingående kunskaper om hur verkligheten ser ut för 
fristående idéburna förskolor. Förslaget beaktar inte heller de skillnader som finns avseende 
drivkraft och mellan vinstdrivande och idéburet. 
 
Inom flera europeiska länder finns en särskild lagstiftning för verksamheter (sociala företag) 
som definieras som samhällsnyttiga och verkar icke-vinstdrivande. Gemensamt för alla dessa 



länder är att de har definierat vad som är socialt företagande och därmed åtskilt detta från 
vinstdrivande företag. Man har alltså beaktat de skillnader som råder mellan socialt 
företagande och traditionellt företagande.  
 
FSO och dess medlemmar är av den bestämda uppfattningen att skattemedel ska återföras till 
verksamheten och barnen och inte delas ut till ägarna. FSO föreslår därför att det stiftas en 
särskild lag som reglerar idéburen välfärd och aktörerna som verkar där. Lagen skulle då 
kunna ha som inriktning att: 

1. en särskild associationsform skapas för idéburna aktörer inom välfärden, 
2. samtliga aktörer enligt denna associationsform ska registreras hos Bolagsverket, 
3. det i samband med registrering hos Bolagsverket ska finnas möjlighet att göra viss 

kontroll av den personkrets som regeringen anser bör prövas, 
4. verksamheten ska återinvestera minst femtio procent av vinsten/överskottet, efter att 

avsättning till periodiseringsfond har gjorts, (detta är inget problem för 
föräldrakooperativen då man för över vinsten till nästa års verksamhet – balanseras i 
ny räkning), 

5. införa lägre eller ingen skatt på den del av vinsten/överskottet som återinvesteras i 
verksamheten, 

6. kontrollen av detta ska göras av Skatteverket i samband med att deklarationen för 
verksamheten lämnas in, 

7. särskilda SNI-koder tas fram för att SCB ska sammanställa relevant statistik på 
området (vilket också gör det möjligt att forska på idéburen välfärd kontra övriga 
välfärdsaktörer), 

8. tillsynsmyndigheten som också är tillståndsgivare fortsatt ska göra bedömningen om 
huvudmannen har förutsättningar att uppfylla vad som anges i exempelvis skollagen 
vid beslut om godkännande, 

9. tillståndsgivning och tillsyn av fristående förskolor förs över till Skolinspektionen, 
som då får samma roll som IVO, vilket medför att staten får en helhetssyn och 
jämförelser mellan verksamheter oavsett huvudman möjliggörs. 

 
FSO:s förslag pekar ut en riktning som skulle göra det möjligt för idéburna aktörer att 
fortsätta verka inom välfärdsområdet samtidigt som det beaktar skillnaderna mellan 
vinstdrivande och idéburet. 
 
En ägar- och ledningsprövning i linje med regeringens förslag innebär att kommunen ska 
pröva om föräldrar är lämpliga att sitta i styrelsen för sina barns förskola. Detta ska jämföras 
med vad regeringen ansåg då man införde skärpta krav på registerkontroll i förskolan. Då 
skrev regeringen att det skulle innebära ett alltför omfattande intrång i den personliga 
integriteten om föräldrar på föräldrakooperativ skulle granskas.  
 
FSO anser det beklagligt att regeringen inte förmår lägga ett förslag till en särskild lag för den 
idéburna sektorn och de sociala företag (exempelvis ideella och ekonomiska föreningar och 
stiftelser) som verkar där. 
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lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”. 


