
Föräldrakooperativen tvingas
att ansöka om undantag

   1 juni 2018

På torsdag i nästa vecka ska riksdagen rösta om ägarprövningsutredningen. Av den 
information som FSO hittills har tagit del av föreslår fi nansutskottet att riksdagen antar 
regeringens förslag. Därmed fi nns det en majoritet i riksdagen för förslaget. 
   Det fi nns två tillägg:
   1. att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på kompletterande lag-
stiftning så "att likvärdiga krav ställs på privata och offentliga aktörer”,
   2. att regeringen ska återkomma med förslag som säkerställer att ägar- och lednings-

prövning inte ”medför otillbörliga hinder” och då särskilt för kooperativ. 
   När regeringen ska göra detta är oklart och särskilt med tanke på att det 
är val i höst blir frågan ännu mera öppen. Däremot är det klart att det nya 
regelverket ska träda ikraft den 1 januari 2019. 
   Beslutet i riksdagen innebär alltså att styrelsen i sin helhet ska prövas uti-
från kunskap och insikt och att varje enskild styrelseledamot och suppleant 
måste godkännas som lämplig. Det betyder att kooperativet måste säker-
ställa att det alltid fi nns medlemmar som kan godkännas av kommunen 
utifrån dessa krav, annars riskerar man att förlora sitt tillstånd att bedriva 
förskola. Skollagen ställer dessutom krav på att förskolan ska vara öppen 
för alla som har rätt till förskola. Hur den föräldrakooperativa förskolan 
ska vara öppen för alla barn samtidigt som det ställs kunskaps- och lämp-
lighetskrav på medlemmarna blir en svår ekvation att lösa. 
   FSO menar att med anledning av det beslut som riksdagen förväntas anta 
den 7 juni bör samtliga föräldrakooperativa förskolor ansöka om undantag

FSO:s vd Mimmi von Troil.

från öppenhetskravet i skollagen för att försäkra sig om att det bland medlemmarna alltid fi nns tillräckligt 
många som kan uppfylla de nya tillståndskraven så att förskolans existens inte hotas. Föräldrakooperativen ska 
därmed ges möjlighet att i första hand ta emot de barn vars föräldrar uppfyller de krav som kommer att gälla 
från den 1 januari 2019. Ett förslag till ansökan om undantag kommer att fi nnas tillgängligt på FSO:s medlems-
sidor den 7 juni.
   - Rätten att välja medlemmar som uppfyller de nya kraven ser vi som den enda möjligheten att rädda föräldra-
kooperativens existens. Det innebär att om någon förälder med ekonomisk kunskap lämnar styrelsen måste det 
fi nnas en annan förälder med likvärdig kunskap som kan väljas för att ersätta denna. Att leva upp till öppenhets-
kravet i skollagen, och för den delen föreningslagen, blir omöjligt om man vill vara säker på att man överlever 
på sikt, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.



Detta innebär förslaget om ägar- och ledningsprövning
   Här nedan följer kommentarer till de ändringar i skollagen som föreslås (2 kap 5 1-3 § samt 5 a-b §, s 16–17) i propositionen. Det 
är Sveriges 290 kommuner som tillsynsmyndigheter som ska genomföra denna prövning när det gäller förskolor. Endast förslag som 
berör FSO:s medlemmar är medtagna.

   Kravet på erfarenhet och lämplighet 
   Av propositionen framgår att ett godkännande endast får lämnas 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 ställning har ett bestämmande infl ytande 
över verksamheten, samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmän i kommandit- eller handelsbolag och ägare som har ett 
väsentligt infl ytande över verksamheten. Sker förändringar i denna krets ska kommunen göra en ny prövning.
   1) Styrelse och suppleanter ska kunna uppvisa gemensamt:
   - att man har kunskap om skolförfattningarna, arbetsrätt, arbetsmiljö,
   - att man har kunskap om det ekonomiska regelverk som styr associationsformen,
   - att kunskapen kan visas genom erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området.
   Obs! Kraven kan inte uppfyllas genom att man anställer en förskolechef eller annan arbetsledande funktion.

   2) Varje enskild företrädare ska i övrigt bedöms lämplig.
   - genom att ledamöterna är kvalifi cerade med hänsyn till handel och vandel, konkurs eller näringsförbud,
   - genom att det inte har förekommit brottslighet av förmögenhetsrättslig karaktär,
   - det är kommunen som ska göra en bedömning utifrån hur långt tillbaka i tiden brottet begicks, vilken typ av brott det var och hur 
personen har skött sig därefter.

   FSO kommentar: Detta slår direkt mot framför allt föräldrakooperativen. 
   - Ingår samtliga medlemmar (föräldrar/vårdnadshavare) i styrelsen för föräldrakooperativet innebär det att samtliga föräldrar ska 
prövas. Över hälften* av huvudmännen inom fristående förskolor kommer direkt att påverkas av detta.
   - Om en person som demokratiskt har valts av medlemmarna i kooperativet till styrelseledamot eller -suppleant, och som exempel-
vis har dömts för någon försyndelse i ungdomen, kan kommunen kan besluta att, omedelbart och utan föreläggande, återkalla godkän-
nandet,
   - All kommunikation samt beslut i ett sådant ärende kommer att utgöra allmän handling och vara föremål för offentlighetsprincipen.
   * 67 procent av huvudmännen; Skolverket Rapport 410; Privata aktörer inom förskola och skola.

   Kravet på ekonomi
   Av propositionen framgår att kooperativet ska ha ekonomiska förutsättningar för att uppfylla de föreskrifter som gäller för verksam-
heten. Regeringen 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. 

   FSO kommentar: Ett stort bekymmer som FSO:s medlemmar har är bland annat att landets 290 kommuner är oförmögna att upp-
fylla 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 ekono-
miska besked. Det ska också beaktas att det är kommunerna som ska göra bedömningen av kooperativens ekonomi, där kommunerna i 
viss utsträckning kan anses bedriva konkurrerande verksamhet. 
   * Skolförordningen 14 kap 1 § - Beslut ska fattas senast den 31/12 inför kommande verksamhetsår.
 
   Avgifter 
   Propositionen föreslår att kommunerna ska ha rätt att ta ut avgifter för prövning av ovanstående paragrafer samt för tillsynen av 
desamma. Av propositionen framgår att den tänkta avgiften för tillståndsprövning är 27.500 kronor. Regeringen bedömer att kommu-
nernas kostnad kommer att öka med ca 20 miljoner kronor årligen. 

   FSO kommentar: Detta innebär att fristående förskolor belastas dels med en engångsavgift, dels därefter med en årlig avgift som 
de kommunala förskolorna inte har. Vilken kostnad detta för med sig av ökad administration på kooperativen fi nns inte redovisad i 
propositionen. För kooperativen blir detta ännu mera kostsamt då man årligen byter delar av sin styrelse. Förslaget slår direkt mot 
föräldrakooperativen. 

   Denna kostnad ska fi nansieras med avgifter från de fria förskolorna. Kort sagt – pengarna ska tas från barnens verksamhet. 

   Slutord 
   Föräldrakooperativens styrelser ska prövas gemensamt utifrån insikt och erfarenhet. Varje enskild styrelseledamot, suppleant och i
vissa fall samtliga medlemmar ska bedömas som lämpliga. Man ställer krav på god ekonomi och kommunerna ges full insyn i eko-
nomin på kooperativet. Samtliga kostnader för dessa regler ska bekostas av kooperativen, eller barnen på kooperativen. Hur koope-
rativen ska förhålla sig till öppenhetskravet i föreningslagen eller skollagen framgår inte. Hur de enskilda personuppgifterna ska han-
teras på kooperativet framgår inte heller.

Mimmi von Troil
vd FSO Fria förskolor



Öppet brev till riksdagens ledamöter

Intern oenighet om ägarprövning

   Publicerat i SKL:s tidning Dagens Samhälle 2018-05-31

   Nu är det allvar – landets förskolor befi nner sig i en akut kris!
   Det råder en enorm brist på förskoleplatser. Bara under 2017 minskade antalet sökande lärare till grundskolan 
med 17 procent och till förskolan med 8 procent, och siffran för 2018 lär hamna på ytterligare 13 procent. Vi 
har redan i dag akut situation där bara var tredje pedagog i förskolan är utbildad förskollärare, detta i en tid då 
förskolan ska förhålla sig till både skollagen och förskolans läroplan “genom främst legitimerade förskollärare”. 
Exempelvis kommer inte Göteborgs stad att kunna leva upp till lagkravet om att erbjuda förskoleplatser åt alla 
och staden riskerar därmed stora viten.
   Regeringens förslag till ägar- och ledningsprövning inom de fristående förskolorna får mycket långtgående 
konsekvenser om det genomförs. Huvudman för ett föräldrakooperativ är föräldrar vars barn går på förskolan 
och de sitter som lekmän i förskolornas styrelser under två år för att sedan bytas ut av nya ledamöter. Precis 
som landets fritidspolitiker har de andra arbeten som inte är kopplade till förskolan, men de fattar ändå beslut 
som rör förskolan och deras barn.
   Det ställer stora krav på landets förskolechefer i de fristående förskolorna, som är ansvariga för den inre 
organisationen och förskolans kvalitet. De blir regelbundet granskade av kommunen, som är tillsynsmyndighet, 
och uppvisar överlag en mycket god kvalitet i de tillsyner som genomförs, detta trots att styrelserna alltså 
uteslutande består av lekmän. I statistiken för  kommunala och fristående förskolor kan man konstatera att vård-
nadshavarna är mycket nöjdare i de fristående förskolorna än i de kommunala, detta trots lekmannastyrelserna. 
   Om regeringens förslag genomförs kommer det i stor utsträckning att innebära att nuvarande väl fungerande 
föräldrakooperativ kommer att tvingas att avveckla sina verksamheter. Det kommer i sin tur att leda till att 
många barn kommer att behöva platser i redan överfulla kommunala förskolor.
   Detta är inte rätt väg att gå!
   Om man vill uppnå bättre styrning är det enda rimliga att tillsynen av de fristående förskolorna fl yttas från 
landets 290 kommuner till en enda myndighet, till Skolinspektionen.
   Man avvecklar inte fungerade verksamheter som uppvisar en god kvalitet! Det är inte hållbar utveckling.
   Politiker! Sprid gärna detta med era kollegor och beakta noga konsekvenserna innan ni fattar beslut som kan 
få ödesdigra följder för våra barn.

Magnus Nyman        Mimmi von Troil    Peter Andersson-Piltz
Förskolechef          Vd FSO Fria förskolor   Ordförande FSO Fria förskolor
Föräldrakooperativet Nallarna i Gunnilse

   De två regeringspartierna S och MP har stöd av såväl V som M, KD och L för förslaget om ägar- och led-
ningsprövning av de fria förskolorna. Dock är inte enigheten total inom åtminstone ett av partierna. Det framgår 
av samtal som FSO har haft under veckan, och de tre borgerliga partierna kommer sannolikt att lägga ned sina 
röster vid riksdagens omröstning på torsdag den 7 juni om de inte får igenom vissa ändringsförslag. Det innebär 
ändå att förslaget kommer att gå igenom.
   - Jag har pratat med företrädare för ett av de borgerliga partierna, och där säger man att det fi nns en oenighet 
inom partiet, men att man ändå kommer att följa partilinjen vid omröstningen. Förslaget får då en majoritet 
bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, något som kommer att få ödesdigra kon-
sekvenser för de fria förskolorna, säger FSO:s vd Mimmi von Troil..
   - Jag kan konstatera att det verkar som att fl era riksdagsledamöter inte har bemödat sig om att läsa förslaget 
i detalj, eftersom de kommer med invändningar mot FSO:s tolkning av förslaget, invändningar som är direkt 
felaktiga. Exempelvis påstås att kostnaden för tillstånd inte kommer att uppgå till 27.500 per huvudman inom 
skolområdet. I propositionen står tydligt att kostnaden kommer att uppgå till precis den summan. Det påstås 
också att man inte kommer att lämplighetspröva enskilda personer - i förslaget framgår lika tydligt att varje 
förälder som väljer att engagera sig i styrelsen för sina barns kollektiv kommer att lämplighetsprövas av kom-
munen, säger Mimmi von Troil.



"Vet KD, M och L om att de håller på 
att förstöra föräldrakooperativen?"

FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer

Agera nu!

   Gästkrönika i Svenskt Näringsliv:

   Snart ska riksdagen rösta om ett förslag som riskerar att bli en nådastöt för många mindre skolor och föräldra-
kooperativ. Ägarprövningsutredningen ställer helt orimliga krav på oss som driver skolor och andra välfärds-
företag, krav som offentliga verksamheter bekvämt nog slipper. Det värsta är att de borgerliga partierna, med 
undantag för Centerpartiet, tänker rösta ja.
   Vad ska man göra med ett förslag som är slarvigt förberett och vars konsekvenser inte går att överblicka? För 
några veckor sedan verkade många moderater, liberaler och kristdemokrater tycka att sådana förslag ska skickas 
tillbaka. Då meddelade nämligen Centerpartiet att de skulle rösta för ett förslag om att ge uppehållstillstånd för 
närmare 9000 ensamkommande. Förslaget hade totalsågats av lagrådet för sina brister, vilket de andra partierna 
använde som skäl för att rösta nej.
   Nu ligger ett annat förslag på bordet som också har sågats av lagrådet. Det handlar om ägarprövningsutred-
ningen, som ska begränsa vem som har rätt att driva välfärdsföretag. Syftet kan låta gott. Det ska ställas krav på 
god ekonomi, hög kvalité och att de som driver företagen har kunskap om verksamheten. Men förslaget är illa 
förberett och inkonsekvent.
   Lagrådet sågar bland annat kraven på god ekonomi. Det är otydligt vad som menas, konsekvenserna går inte 
att förutse och det kommer inte vara rättssäkert. Hårdast kommer de mindre skolorna drabbas, som sällan har 
tillgång till stort kapital. Regeringen säger att de vill skapa långsiktighet, men skapar bara osäkerhet.
   Förslaget innehåller också krav på att ägare och styrelse har kunskap om verksamheten. Med en sådan regel 
hade vi aldrig kunnat starta, då vår huvudägare saknar bakgrund i skolan. Han har tillfört kapital, medan vi 
andra har kunskap om branschen. Men inte heller vi har kompetens inom alla områden, utan får ibland köpa 
in den eller ta hjälp utifrån. Så fungerar de fl esta företag. För föräldrakooperativ kommer det vara i stort sett 
omöjligt att uppfylla kraven. Ska alla föräldrar avkrävas särskild kunskap och kompetens om skolverksamhet?
   Detta är bara två av förslagen som riskerar att slå snett. Det mest beklämmande med hela utredningen är att 
politikerna undantar sig själva. Endast privata aktörer omfattas av förslagen, medan de offentliga slipper undan 
såväl kvalitetskrav som kunskaps- och kompetenskrav på de som fattar besluten.
   De borgerliga har haft en hög svansföring i frågan om vinster i välfärden. Regeringens förslag på det området 
hade inneburit döden för många. Men när jag tar upp denna fråga möts jag mest av undanfl ykter. Förstår inte M, 
KD och L vad förslaget skulle innebära? Eller vågar de inte ta denna konfl ikt?
   Om man släpper igenom ägarprövningsutredningen kan man inte kalla sig för en vän av valfrihet och privata 
alternativ.
   Maria Jacky, vd Lingua Montessoriskola/Skolhoppet AB

   Befattningsutbildningen för förskolechefer, som arrangeras för tionde gången, vänder sig huvudsakligen till 
dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndig-
hetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångs-
punkt i chefsrollen.
   Utbildningen omfattar åtta heldagar.
   Nästa utbildning hålls den 27 september 2018 - 25 januari 2019 på Scandic Park hotell i Stockholm. Anmäl-
ningstiden är nu öppen.
   För mer information, se FSO:s hemsida:  https://www.fso.se/Kurs-forskolechefer.html

   På torsdag den 7 juni fattar riksdagen beslut om man ska införa ägar- och ledningsprövning för fria förskolor. 
Maila din riksdagsledamot och säg vad du tycker och berätta hur förslaget kan komma att drabba din förskola.    
   Läs mer på FSO:s hemsida, www.fso.se. Där hittar du bland annat alla riksdagsledamöters mailadresser.



“Förskolan är ett sjunkande skepp”

Förskola i Hammarkullen halverade sitt avfall

Nästa FSO-Nytt kommer den 15 juni!

   För stora barngrupper, för lite personal och för många kringuppgifter. Stress, oro och sjukskrivningar.
   - Svensk förskola är ett sjunkande skepp. Vi går på knäna, och barnen mår inte bra, säger Jenny Svensson i 
Göteborg, en av många engagerade förskollärare bakom ”Förskoleupproret”.
   ”Förskoleupproret” startades 2013 av två förskollärare i Örebro och på Facebook har gruppen nära 30 000 
medlemmar. I helgen arrangerades fl era manifestationer runtom i landet. I Göteborg samlades ett tusental del-
tagare på Drottningtorget för att framföra kraven på bättre förutsättningar i förskolan.
   - Det är först nu under det senaste halvåret som Förskoleupproret vuxit. Bland annat tack vare spridning i so-
ciala medier. Under våren har vi arbetat med kampanjen #pressatläge där berättelser samlats in från förskoleper-
sonal, chefer och vårdnadshavare som gett sin bild av den svenska förskolan, säger Jenny Svensson som är 
förskollärare i Göteborg.
   Hon ger själv en dyster bild av hur personalen – och barnen – har det i förskolan:
   - Svensk förskola är ett sjunkande skepp. Vi går på knäna och har inte de resurser som behövs. Barngrupperna 
är för stora och vi förskollärare och barnskötare har så otroligt många kringuppgifter. Vi ska städa, diska, tvätta 
och agera vaktmästare. Det tar fl era timmar i veckan. Tid som vi hade kunnat använda för högkvalitativ pedago-
gisk verksamhet, menar Jenny Svensson.
   Hon säger att den pressade situationen drabbar barnen.
   - Vi har inte en chans att se alla barn. På många ställen är det 25 barn på tre personal. Vi kräver att det är max
4-5 barn per pedagog. Även föräldrar vittnar om att barnen inte mår bra. Jag tänker på hur barnen i de här enor-
ma grupperna ska bli som vuxna.
   ”Förskoleupproret” kräver att barngruppernas storlek begränsas till max 12 barn i småbarnsgrupperna (1-3) 
och max 15 barn i storbarnsgrupp (3-5 år).
   - Barnskötare och förskollärare har hittills trollat med knäna och bitit ihop. Det har varit en tystnadskultur där 
man ska vara lojal mot arbetsgivaren och inte visa för vårdnadshavare hur läget är. Många går till jobbet när de 
är sjuka för att inte sätta kollegerna i klistret. Jag är frustrerad, arg och orolig, men samtidigt peppad efter lörda-
gens manifestation när jag såg hur många som var där, säger Jenny Svensson.
   (Expressen/GT)

Med färre engångsartiklar och bättre måltidsplanering lyckades Gropens gårds förskola nästan halvera sina 
sopor. Nu är man Sveriges första avfallsfria förskola och hoppas inspirera fl er att följa efter. 
   - Jag är stolt över den här enheten som gjort ett fantastiskt jobb. Vinsten är att alla ser att det går att genom-
föra. Vi ser att andra skolor och förskolor börjat ta efter, säger förskolechef Katarina Zupancic.
   Det har gått fem månader sedan man anmälde intresse att vara pilotförskola med målet att minimera sitt av-
fall. Genom att ta bort engångsartiklar och planera måltiderna bättre lyckades man med bedriften att minska 
restavfall och matdito med 46 repektive 15 procent.
   - Personalen fi ck fundera och kom på en mängd idéer. Bland annat har vi tagit bort engångsfi lter i kaffebryg-
gare, slutat använda tossor och blivit en skofri förskola och förbättrat kommunikationen mellan kokerska och 
föräldrarna så att de meddelar när barnen inte kommer, säger Katarina Zupancic.
   Andra knep var att ge personalen egna handdukar och prata med barnen om att spara på pappershanddukarna.
   - I vanliga fall brukar vi få en stor pall med papper, men sist tog jag emot åtta påsar. Då insåg jag att vi har 
lyckats.
   Nu ska förskolans arbete sammanställas för att ge tips och idéer till andra verksamheter om hur man kan min-
ska sitt klimatavtryck.
   Tror du att ni kan dra ner avfallet ytterligare?
   - Ja, det är jag övertygad om. Jag tror bara detta är toppen på ett isberg.
   (GöteborgDirekt)


