
Stopp för vinster i välfärdsföretag
- Vad betyder det för FSO:s medlemmar?

FN:s Barnkonvention
24 - Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga 
hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor 
som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  17 oktober 2014

   Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade i förra veckan sin överenskommelse om 
välfärd utan vinstintresse. Bland annat kommer en utredning att tillsättas om begränsning av vinster i skola, 
förskola, vård och omsorg, och det kommer att gälla både nya och befi ntliga företag.

   Först och främst bör det understrykas att det är en utredning som ska tillsättas 
nästa år. Den ska vara klar under 2016 och därefter bör det bli den sedvanliga re-
missrundan innan förslaget når riksdagen. För FSO-familjens medlemmar betyder 
detta just nu ingenting. Vi måste avvakta vad en utredning kommer fram till innan 
vi kan säga något. 
   Från FSO:s sida medverkar vi gärna i denna utredning för att berätta om våra 
medlemmars vardag som är fjärran från den ”vinstjakt” som har beskrivits i val-
rörelsen. Det är viktigt att komma ihåg att endast 10 procent av alla fria förskolor 

utgörs av de stora koncernerna. De fl esta fria förskolor är små eller medelstora idéburna verksamheter och har 
det inte alltid enkelt att få det att gå ihop i slutet på året. Svenska kommuner har generellt sett ett effektivise-
ringskrav på sina verksamheter som ligger kring 1 procent per år och utöver detta ett överskottskrav på 2 
procent av budget. Självklart måste fria förskolor ställa samma fi nansiella krav på sina verksamheter. Att inte gå 
med vinst är att riskera morgondagens verksamhet då det inte fi nns resurser att möta oväntade utgifter.  
   Från FSO:s sida vill vi understryka vikten av att den utredning som tillsätts inte enögt kan titta på vinst eller 
avkastning, utan måste samtidigt ta hänsyn till kvaliteten i verksamheten. Av regeringsförklaringen framgår att 
nationella kvalitetsmål är något som kan vara aktuellt. Självklart måste nationella kvalitetsmål också vägas in 
när man diskuterar vinst. Något annat vore direkt ohederligt.
   I den stund regeringen pratar om nya nationella kvalitetsmål måste man också defi niera hur tillsynen ska ske. 
FSO har sedan fl era år tillbaka drivit frågan om en gemensam nationell tillsyn av alla förskolor oavsett huvud-
man, och att ett sådant tillsynsuppdrag bör ges till Skolinspektionen. Först när alla barn får en opartisk tillsyn 
av sin förskola utifrån nationella mål, och utan eventuella kommunala uppfattningar, kan vi på allvar tala om en 
likvärdig förskola. Och först då är det rimligt att diskutera hur ett lagstiftande kring överskott ska se ut. 
   /Mimmi von Troil, vd FSO



Lag om ekonomiska föreningar moderniseras

Konferens:

Behov och möjligheter i förskolan

Bra principer för maten i förskolan

   När Stefan Lövfen presenterade den nya regeringen och läste upp regeringsförklaringen i fredags, förklarade 
han bland annat att han vill modernisera lagen om ekonomiska föreningar. Det är en fråga som Arbetsgivarföre-
ningen KFO, tillsammans med hela svenska kooperationen, har arbetat för under många år.
   - Redan 2011 gjordes en utredning om ny lag om ekonomisk förening. Men i stället för att ta ett helhetsgrepp 
och se över hela lagen, pekade allt mot ett illa ihopsatt lapptäcke som inte fyllde behovet, säger Petter Skogar, 
förbundsdirektör på KFO. 
   Sedan dess har KFO, tillsammans med många andra kooperativa företag, uppvaktat både den tidigare rege-
ringen och dåvarande oppositionen vid ett fl ertal tillfällen. Syftet har dels varit att berätta om hur viktig koope-
rationen är för det svenska näringslivet, dels att visa vad som behöver göras för att skapa lika villkor för koope-
rativt och idéburet företagande. 
   - Det är glädjande att se att vårt arbete äntligen kommer att ge resultat. Nu hoppas vi på en skyndsam hante-
ring i regeringskansliet. KFO kommer att fortsätta arbeta för en helt ny och modern lagstiftning som likställer 
kooperativa företag med andra associationsformer, säger Petter Skogar.
   (kfo.se)

   I höst bjuder Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten, SPSM, in försko-
lechefer i hela landet till en konfe-
rens om specialpedagogiskt stöd i 
förskolan. Bland de medverkande är 
forskare och praktiker som med olika 
perspektiv tar upp behov och möjlig-
heter med specialpedagogiskt stöd. 
Där fi nns också representanter från 
kommuner som berättar om hur de 
samverkat med SPSM.
   Utgångspunkten är att varje barn ska 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i förskolan. Ibland innebär det att verksamheten behöver utvecklas, 
genom att personalen får mer kunskap och möjligheter att öka sin förståelse för barnens behov.
   I många fall fi nns den specialpedagogiska kompetensen i kommunen. När den inte gör det fi nns möjligheten 
att få stöd från SPSM, vars rådgivare fungerar som ett kompletterande stöd till verksamhetens egna special-
pedagogiska resurser.
   För att dela med sig av hur det fungerar har SPSM bjudit med några av alla dem som man har samverkat med. 
De kommer från Norrtälje, Danderyd, Kil, Ljusnarsberg, Överkalix, Växjö och Alingsås för att beskriva sin 
erfarenheter.
   Mer information och anmälan här: http://bit.ly/1ECSxeA

Bild: SPSM

   • Servera frukt och grönt till varje måltid.
   • Servera endast vatten och lättmjölk som måltidsdryck.
   • Servera bullar, kakor, glass och saft högst en gång per månad.
   • Se till att det fi nns färskt kallt vatten att dricka för den som är törstig. 
   • Ge alla barn möjlighet att äta i lugn och ro. 
   (Livsmedelsverket)



Frågor och svar

Succé för Utrymning/Inrymning

   Om man har två barn som går på samma förskola (privat) och det ena är sjukt, får då 
förskolan begränsa tiden för det barn som är friskt? Just nu är tiden för det friska bar-
net 8-13. Anledningen är att man ser till det friska barnets behov, alltså att barnet hin-
ner vara med på den planerade verksamheten samt komma till frukost då föräldern som 
jobbar har möjlighet att lämna, så att den som vabbar slipper gå upp på morgonen. Bar-
net hinner även få lunch. Jag tycker själv att detta är bra men jag frågar eftersom vi haft 
jättemycket problem med just denna fråga. Finns det någon regel för vem som bestämmer 
sjuknärvaron, eller kan vi som förskola själv bestämma detta? Vi har aldrig tidigare fått 
klagomål från kommunen på denna fråga när de gjort inspektion, men föräldrarna är jät-
teupprörda över situationen, så jag hade velat veta en gång för alla vad som gäller! 
   Det enkla svaret på din fråga är nej, förskolan har inte rätt att begränsa vistelsetiden för det friska barnet, oav-
sett vem som är huvudman för förskolan. Jag vill dock utveckla detta lite då det inte framgår av din fråga, men 
jag antar att föräldrarna önskar heltid för det friska barnet.
   Först och främst, vid magsjuka eller infl uensa eller annan smittsam sjukdom bör båda barnen vara hemma. 
Även det friska barnet, då denna kan vara smittbärare. 
   Om ett barn lider av en kronisk sjukdom eller är hemma för sjukdom så förtar inte detta rätten för det friska 
barnet att delta fullt ut i verksamheten. Alltså, det friska barnet har rätt att delta i verksamheten som om det inte 
hade ett sjukt syskon hemma. 
   Som exempel - ett sjukt syskon är intaget för längre behandling på sjukhus och en förälder är med. Den hem-
mavarande föräldern jobbar och det friska barnet har därmed rätt till en plats utifrån förälderns omsorgsbehov. 
Samtidigt är det viktigt att poängtera att förskolan och dess pedagoger ytterst är till för att barnet ska utvecklas 
och lära. I din fråga beskriver du hur ni tagit hänsyn till barnets/familjens behov vid planering av tiderna. Det 
känns som ni gjort någon form av barnkonsekvensanalys men det framgår inte av denna vad som gör att ni 
tycker att det är rätt att begränsa det friska barnets vistelsetid.
   /Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria förskolor.
   (forskoleforum.se)

   FSO:s nya utbildning Utrymning/Inrymning blev 
mycket uppskattad av de första som gick utbild-
ningen i förra veckan. Tretton anställda vid försko-
lor runt omkring Göteborg fi ck en rejäl dos teori 
och praktik kring hur man skyddar sig mot bränder 
och andra akuta händelser som kan hota barn och 
personal i förskolan. Utbildningen arrangerades av 
FSO i samarbete med Räddningstjänsten Storgöte-
borg.
   På bilden är det Anna Larsson från förskolan 
Solöga på Styrsö som ska ta sig an lågorna med 
brandsläckaren.
   Är du intresserad av att gå den här utbildningen? 
Maila till utbildnings@ffso.se och anmäl ditt in-
tresse så återkommer vi med besked när och var vi 
arrangerar nästa Utrymning/Inrymning.
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Nästa FSO-Nytt kommer den 31 oktober!


