
   11 januari 2017

EXTRA
   Till medlemmarna i FSO-familjen. 

   Kansliet har kontaktats av fl era FSO-medlemmar som i posten har fått 
brev från Friskolornas Riksförbund. Brevet behandlar Ilmar Reepalus Väl-
färdsutredning om vinster i välfärden. Frågorna från medlemmarna har 
handlat om riktigheten i vad som påstås i brevet. 
   Friskolornas Riksförbund är ett förbund som ligger under arbetsgivar-
organisationen Almega. De företräder framför allt de stora vinstdrivande 
koncernerna som är anledningen till att ovan nämnda utredning tillsattes. 
Genom sina förbund, bland annat Vårdföretagarna och Friskolornas Riks-
förbund, har Almega arbetat mycket aktivt för att skapa en opinion mot 
Välfärdsutredningens förslag där huvudbudskapet är att vinstbegränsningen 
kommer att tvinga företagen att stänga. 
   FSO menar att denna typ av skrämselpropaganda inte gynnar bilden av Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor

fristående förskolor och dessutom skapar en obefogad oro hos de idéburna 
förskolorna som endast marginellt kommer att beröras av en eventuell vinstbe-
gränsning. 
   Jag vill här ge några korta svar.
   1. I brevet skrivs det att lönesättningen kommer att regleras - Detta gäller 
enbart ägare och personer närstående ägare och handlar om att man inte ska 
kunna ta ut skyhöga löner för att undgå att man kringgår reglerna kring vinstbe-
gränsning. 
   2. I brevet anges att man senast den 1 september 2018 ska ha lämnat besked 
om man önskar ingå i det nya systemet - Texten syftar på ett förslag att Skolin-
spektionen ska lämna godkännande om att motta offentlig fi nansiering. Utred-
ningen förslår också att bidrag får fortsätta att lämnas fram till terminsslutet 
2019. 
   FSO har varit och är fortsatt mycket kritiskt till utredningens förslag, framför 
allt vad gäller kontrollen av styrelseledamöter och de stora inskränkningarna i 
den personliga integriteten som dessa medför. I senaste FSO-Bladet fanns en 
lista på sju punkter hur förslaget påverkar de fristående förskolorna. Eftersom 
förslaget, och det kan inte nog understrykas att detta är ett förslag, påverkar medlemmarna i så stor utsträckning, har 
kansliet bett om era synpunkter inför det remissvar som FSO ska lämna senast den 24 februari i år. Mer om detta 
fi nns på FSO:s hemsida, under rubriken ”FSO:s medlemmars åsikter väger tungt!” på nyhetssidan.

   Utredningen ska lämna ett slutbetänkande i maj 2017 där detta som nu är ute på remiss utgör en del. 

   På följande sidor i detta extra FSO-Nytt upprepar vi de sju punkter som vi bedömer är det viktigaste i Välfärdsut-
redningen, och på vilka sätt de kan påverka FSO:s medlemmar.

   Vänligen,

   Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor



Så hotas FSO:s medlemmar
 punkt för punkt

Välfärdsutredningens förslag FSO:s kommentar

1. Förslag 2 kap 5 §
Utredningen föreslår att endast en juridisk person som 
har förutsättning att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen ska erhålla godkännande.

Påverkar inte nuvarande medlemmar då samtliga medle-
mmar är juridiska personer.

2. Förslag 2 kap 5 a §
Utredningen föreslår att godkännandet endast får läm-
nas om företrädarna genom erfarenhet eller på annat 
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller. Med 
företrädare avses vd eller annan som genom ledande ställ-
ning har ett bestämmande infl ytande över verksamheten, 
samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
I en ekonomisk eller ideell förening är det styrelsen som 
medlemmarna har valt som ska prövas utifrån
a) att man har kunskap om skolförfattningarna, 
arbetsrätt, arbetsmiljö.
b) att man har kunskap om det ekonomiska re-
gelverk som styr associationsformen
c) att kunskapen kan visas genom erfarenhet av 
liknande verksamhet eller utbildning på området
Vidare krävs att samtliga företrädare i övrigt bedöms 
lämpliga.
Styrelsen ska också prövas utifrån
a) att ledamöterna är kvalifi cerade med hänsyn till 
handel och vandel, konkurs eller näringsförbud.
b) att det inte har förekommit brottslighet av förmö-
genhetsrättslig karaktär
c) brott enligt brottsbalken – allt från liv och hälsa 
till grov vårdslöshet i trafi k, grovt rattfylleri, mm. Brotts-
ligheten ska beaktas under förutsättning att brotten lett till 
någon annan påföljd än böter, exempelvis samhällstjänst 
eller fängelse. 
Någon absolut tidsgräns för hur långt bakåt i tiden för 
sådana omständigheter kan beaktas föreslås inte. Det ska 
tillståndsmyndigheten göra en samlad bedömning av. 

Detta slår direkt mot våra medlemmar. Över hälften av 
huvudmännen inom fristående förskolor kommer direkt 
att påverkas av detta.
Sveriges 290 kommuner är det som tillsynsmyndigheter 
som ska genomföra denna prövning när det gäller förskol-
or. Detta öppnar upp för ett godtycke utan motsvarighet. 
En person som demokratiskt har valts av medlemmarna 
i kooperativet till styrelsesuppleant kan om personen 
exempelvis har dömts för brott mot allmän ordning (dem-
onstrationsförsyndelse i ungdomen där påföljden varit an-
nan än böter) riskera att kommunen beslutar att återkalla 
godkännandet om denna person sitter kvar i styrelsen. All 
kommunikation samt beslut i ett sådant ärende kommer 
att utgöra allmän handling och vara föremål för offent-
lighetsprincipen. 

I dag har inte ekonomiska eller ideella föreningar rätt att 
pröva sina medlemmar utifrån ovanstående kriterier. Med 
den föreslagna förändringen måste exempelvis föräldra-
kooperativen ges möjlighet att granska var och en som 
anmäler intresse om plats innan dessa vårdnadshavare 
upptas som medlemmar i föreningen. I den händelse 
man menar att det inte kan ställas krav på medlemskap i 
föreningen för att få förskoleplats så kommer föräldrako-
operativen att gå under än snabbare. Det fi nns inte heller 
i utredningen något förslag kring hur denna information 
ska hanteras, något som i sig är anmärkningsvärt med 
tanke på den nya Dataskyddsförordning som ska träda i 
kraft i maj 2018 och ersätta Personuppgiftslagen. Å andra 
sidan kan man fundera på vem som vill sitta i en styrelse 
under ett eller två år och samtidigt få hela sin levnad 
granskad av kommunala tjänstemän. FSO vill understryka 
att anledningen till att vårdnadshavare väljer föräldrako-
operativa förskolor inte är ekonomisk utan det är en ön-
skan om att vara aktivt delaktig i sina barns lärande och 
utveckling och kunna påverka detta genom sitt ideella 
engagemang i föreningen. FSO menar också att det är an-
märkningsvärt att inte utredningen föreslår att all tillsyn 
överförs till Skolinspektionen, vilket hade bättre rimmat 
med kraven på ökad statlig styrning och kontroll.

Ur FSO-Bladet, december 2016



3. Förslag 2 kap 5 b §
Utredningen föreslår att den enskilde ska ha ekonomiska 
förutsättningar för att uppfylla de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Utredningen anser att kravet ska gälla 
kontinuerligt och över tid och att underskott endast är 
godtagbara om det fi nns fonderade eller andra medel för 
att hantera underskottet. 

Ett stort bekymmer som FSO:s medlemmar har är bland 
annat att många av landets 290 kommuner är oförmögna 
att uppfylla kravet på beslut i rätt tid vad gäller bidrag för 
kommande verksamhetsår i enlighet med vad som anges i 
skolförordningen. Om då förskolorna inte har besked om 
intäkterna för kommande verksamhetsår är det svårt, för 
att inte säga omöjligt, att ge tydliga ekonomiska besked 
kring ekonomisk långsiktighet.

4. Förslag 2 kap 5 c §
Utredningen föreslår också att enskilda huvudmän i 
skälig tid ska anmäla planerade förändringar i den per-
sonkrets som ska prövas utifrån lämplighet enligt förslag-
et i 5 a §. Utredningen föreslår ett riktvärde om tre veckor 
innan förändringen är avsedd att träda i kraft.

Genom detta förslag ges kommunala tjänstemän rätt att 
överpröva de företrädare som medlemmarna i ett koop-
erativ utser på sin stämma eller för den delen kyrkorådet 
som väljs i kyrkovalet. Om kommunens tjänstemän eller 
nämnd inte godkänner den av stämman valda styrelsen 
har kooperativet antingen att kalla till ny stämma och 
välja en styrelse som kommunen godkänner, eller förlora 
sitt godkännande och därmed stänga förskolan. 

5. Förslag 5 d §
Utredningen föreslår att kommunerna ska ha rätt att ta ut 
avgifter för prövning av ovanstående paragrafer samt för 
tillsynen av desamma. 

Detta innebär att fristående förskolor belastas med en 
årlig avgift för tillsyn som de kommunala förskolorna 
inte har. Dessutom blir det dyrare för kooperativen än 
för andra driftsformer då man årligen byter delar av sin 
styrelse. Förslaget slår direkt mot föräldrakooperativen.

6. Förslag 2 a kap Tillstånd att motta offentlig fi nan-
siering
Detta är ett helt nytt kapitel i skollagen som innebär att 
samtliga fristående förskolor hos Skolinspektionen ska 
söka tillstånd för att motta offentlig fi nansiering. Försko-
lorna ska också årligen lämna in sina årsredovisningar 
till Skolinspektionen och utredningen menar också att 
förskolorna ska ha en auktoriserad eller godkänd revi-
sor. Vidare ges Skolinspektionen rätt att ta ut avgifter för 
ansökan och tillsyn. 

Detta innebär att fristående förskolor belastas med två 
årliga avgifter som de kommunala förskolorna inte har. 
Dessutom blir det dyrare för kooperativen än för andra 
driftsformer då man årligen byter delar av sin styrelse. 
Förslaget slår direkt mot samtliga FSO:s medlemmar. 

7. Förslag 26 kap 3–4 §§
Utredningen förtydligar här Skolinspektionens till-
synsansvar avseende ekonomi för de förskolor vilka 
Skolinspektionen lämnat godkännande. Av 4 § framgår 
kommunernas ansvar att göra motsvarande granskning av 
huvudmännens lämplighet, men däremot ges kommunen 
inte rätt att granska den del som Skolinspektionen har 
ansvar för, nämligen tillståndet att motta offentlig fi nan-
siering. 

Först och främst upplever FSO det som oerhört byrå-
kratiskt och krångligt att förskolorna måste söka god-
kännande hos två myndigheter, både Skolinspektionen 
och kommunen. Vidare upplevs det som än mer bekym-
mersamt att tillsynen ska utövas av två myndigheter, 
särskilt med beaktande att Skolinspektionen redan i dag 
har tillsynsansvar för den kommunala förskolan och 
därmed torde besitta sådan kompetens att även tillsyn av 
de fristående huvudmännen kunde utföras av Skolinspe-
ktionen. Och som tidigare angetts belastas de fristående 
förskolorna med ytterligare en årlig avgift som de kom-
munala förskolorna inte behöver beakta.
Bortsett från avgifter ska det också beaktas all tid som 
detta nya förfarande kommer att ta i anspråk, tid som 
måste fi nansieras på något sätt och där FSO inte kan 
se annat än att pengarna kommer att tas från barnens 
verksamhet. FSO vill då särskilt understryka att de 
kommunala förskolorna inte kommer att omfattas av 
denna förändring vilket ytterligare försvårar för de små 
fristående förskolorna. De stora bolagen, koncernerna, 
som utredningen säger sig vilja begränsa kommer inte att 
ha några större problem att hantera detta.


