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Nordmalings kommun 
tvingas betala 773.000 kronor

  22 november 2014

   Den segslitna tvisten mellan Nordmalings kommun och de fristående förskolorna Holken och Bergslyan är 
äntligen avgjord. Kommunen tvingas nu betala sammanlagt 773.000 kronor plus ränta till de två förskolorna 
efter att Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt kammarrättens dom.
   När Nordmalings kommuns egen förskoleverksamhet gick med underskott 2010 och 2011 avskrev
kommunfullmäktige underskottet för 2010 och reducerade underskottet för 2011, utan att kompensera
de fria förskolorna, trots att det tydligt är angivet i skollagen att så ska ske. Kammarrätten i Sundsvall dömde i 
januari att kommunen skulle kompensera förskolorna, men kommunen överklagade domen till Högsta förvalt-
ningsdomstolen, som dock gick på samma linje som kammarrätten och fastställde kammarrättens dom genom 
att inte ta upp ärendet till prövning.
   Domstolens beslut innebär att kommunen nu snarast måste betala ut 221.491 kronor plus ränta till Holken och 
552.690 kronor plus ränta till Bergslyan.
   Både Anki Andersson, förskolechef på Bergslyan, och Camilla Bäckman, förskolechef på Holken, är mycket 
glada över beslutet.
   - Det känns så fantastiskt! Vi trodde inte att det var möjligt att vi skulle få rätt mot kommunen, säger Anki.
   - Det här innebär att våra barn har rätt till samma resurser som barn på kommunala förskolor. Det här ska jag 
fi ra! jublar Camilla.
   Också på FSO, Fria förskolor, som har drivit målet åt förskolorna, är man mycket glada i dag:
   - Det här är ett oerhört viktigt principiellt avgörande. Det fi nns inte en kommun i Sverige som nu kan undan-
hålla pengar från barn på fria förskolor genom att budgetera för lågt och sedan vägra att kompensera i efter-
hand. Både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen understryker att alla barn är lika mycket värda 
oavsett om de går på en kommunal eller en fri förskola. Jag är naturligtvis otroligt glad för det här beslutet i 
Högsta förvaltningsdomstolen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
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