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   Den 7 juni 2018 beslutade riksdagen om ägar- och ledningsprövning i bland annat fristående förskolor. FSO 
har i fl era år varnat för att förslaget inte tar hänsyn till små idéburna förskolor och att konsekvenserna kan bli 
ödesdigra. Representanter för olika partier har hävdat att FSO har haft fel eller att FSO har missförstått för att 
sedan mena att det fi nns andra anledningar till varför propositionen ska gå igenom. 

  1.  Man har sagt att varje enskild styrelseledamot inte behöver uppfylla kunskapskravet.
Kommentar: FSO har aldrig påstått detta – vi har varit noga med att det är styrelsen i sin
helhet som ska prövas utifrån kunskapskravet. MEN det innebär att en styrelse på ett för-
äldrakooperativ måste säkerställa att det i medlemskretsen (föräldrarna) fi nns personer 
som har sådan kompetens. 

   Man har påstått att kunskapskravet skulle kunna uppfyllas genom den anställde förskolechefen. Detta påstå-
ende är fel! Förskolechefen ingår inte i den grupp som ska kunskapsprövas. Därmed kan förskolechefens kun-
skap inte räknas in vid kunskapsprövningen av ägaren (styrelsen). 

  2.  Man har sagt att de som redan driver verksamhet ”mer eller mindre per automatik” klarar de nya kraven. 
Kommentar: Det vet vi inget om. Av beslutet framgår att det handlar om omfattande kunskapskrav inom ar-
betsrätt, arbetsmiljörätt, associationsform mm. Det antagna förslaget på sidan 121 ”Kunskapen kan visas 
exempelvis genom en redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området.” 
   Dessutom ska varje enskild styrelseledamot och suppleant lämplighets bedömas. På sidan 122 i beslutet står 
”Tillståndsmyndigheten ska göra en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur långt 
tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har uppträtt därefter.”. Detta innebär att 
kommunala tjänstemän ska pröva lämpligheten hos föräldrar som vill engagera sig i sina barns föräldrakoopera-
tiv genom att väljas till en styrelsepost. Man frångår också en viktig rättsprincip om att när ett straff är avtjänat 
har den enskilde betalat sin ”skuld” till samhället. 

  3. Man har sagt att FSO har missuppfattat avgiften på 27.500 kronor, att det bara gäller helt nya ansökningar. 
Kommentar: Eftersom alla fria förskolor kommer att omfattas av de nya kraven ska alla också lämna in nya 
ansökningar. På sidan 97 i prop. 2017/18:158 som är den proposition vi talar om framgår att avgiften bedöms 
uppgå till 27.500 kronor, för Skolinspektionen och regeringen "…ser inte skäl att göra någon annan bedöm-
ning vad gäller kostnaden för ansökan om godkännande till en kommun som enskild huvudman för fristående 
förskolor...".  En serviceavgift ska få tas ut av kommunerna enligt självkostnadsprincipen ”men bör inte kosta 
många kronor”. Av propositionen på sidan 101 framgår att kommunernas kostnader beräknas öka med 19,9 
miljoner kronor årligen –  denna kostnad ska betalas genom avgifter. 

  4.  Man har sagt att förändringar i styrelsen inte kommer att medföra någon avgift. 
Kommentar: Detta är fel – vid varje förändring av styrelsen ska dess samlade kunskap bedömas och nya leda-
möters lämplighet ska prövas. Se kommentar under punkt 3 ovan. 



Var med och slå rekord!

Stort behov av nya förskolor 

Nej till ny skolmyndighet

   Nu är förberedelserna inför årets stora folkhälsosatsning Hygienveckan 2018 i full gång. Hygienveckan som 
är en nordisk kampanjvecka växer sig större och större för varje år. Förra året deltog 44 kommuner och drygt 
330 förskolor i hela Västra Götaland. Succén med massinvigning av hygienveckan lokalt på förskolan fortsätter.
   Årets tema är hygien och utbildning - med sloganen Hygien – lärande för livet. Med temat Lärande för livet 
tar Hygienveckan sikte mot målet att ge alla människor samma möjligheter och förutsättningar till ett bra, friskt 
och aktivt liv. Tillsammans kan vi göra skillnad!
   Att starta hygienveckan med en invigning under festliga former är en bra uppstart till de hygienaktiviteter som 
kommer att genomföras under veckan. Det är också ett perfekt tillfälle att göra föräldrar uppmärksamma på ert 
arbete med hälsa och hygien på förskolan.
   Även i år erbjuder Hyfs – Smittskydd Västra Götaland ett invigningskit till alla förskolor som önskar delta i 
den gemensamma invigningen måndagen den 17 september kl 10.00..
   Anmälan senast den 6 juli för att få ett invigningskit.
   Länk till anmälan:  https://bit.ly/2LjoDDO

   Babyboomen i Sverige sätter hård press på landets kommuner de närmaste åren. Till 2026 måste det byggas 
nära 1 400 nya förskolor och skolor, visar färska siffror från fi nansdepartementet.
   - Det kommer att vara en tuff utmaning men också en fantastisk möjlighet, säger fi nansminister Magdalena 
Andersson (S).
   Sverige växer så det knakar. Inom de närmaste åren väntas både antalet barn och äldre öka rekordartat. Detta 
ställer stora krav på landets kommuner som måste ta fram förskolor, skolor och äldreomsorg i samma takt.
   -Under två mandatperioder framåt kommer det födas väldigt många barn och det gör att vi kommer att behöva 
massa nya förskolor och skolor och anställa en massa ny personal, säger fi nansminister Magdalena Andersson.
   Enligt fi nansdepartementets beräkningar kommer det att krävas ett omfattande byggande av förskolor, grund-
skolor och gymnasier runt om i landet till 2026. 
   Totalt kommer det att behövas 719 förskolor, 398 grundskolor och 278 gymnasier, om antalet barn per 
verksamhet beräknas utifrån dagens nivåer. Magdalena Andersson menar att det blir en stor utmaning för sam-
hället, men att det kommer att vara fullt möjligt att göra. 
   - Det kommer att kräva omfattande ekonomiska tillskott till kommunerna för att de ska klara att bygga och 
anställa personal. Men det kräver att man prioriterar det framför att genomföra stora skattesänkningar, säger 
hon.
   - Vår bedömning är att man måste avsätta minst 20 miljarder för hela välfärden under nästa mandatperiod 
och ytterligare tillskott mandatperioden därefter. Annars kommer barngrupperna bli större och fl er barn i varje 
klassrum, med de kvalitetsförsämringar som det skulle innebära.
   (Aftonbladet)

   Regeringen säger nej till förslaget att lägga ned Skolverket och Skolinspektionen och ersätta dem med en ny 
myndighet. Utbildningsminister Gustav Fridolin vill däremot att skolmyndigheterna syns på fl er ställen i landet 
– under samma tak.
   Det betänkande som Skolmyndighetsutredningen överlämnade till regeringen i dag skulle ha inneburit en rejäl 
omstöpning av skolmyndigheterna – om regeringen hade gillat idén. Men utbildningsminister Gustav Fridolin 
säger nej.
   Däremot vill han att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten fl yttar ihop på 
ett antal regionkontor i landet.
   - Regeringen vill se en regional struktur av skolmyndigheterna, så att de kan gå in och jobba aktivt på skolor 
där det behövs. Men vi ser inte att detta kräver att skolmyndigheterna slås samman, och har inte för avsikt att 
sätta i gång en så stor organisationsreform, säger Fridolin till TT.
   (Svenska Dagbladet)



Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

Miljoner fördelas av SPSM till projekt
om likvärdighet och vuxenutbildning

Regeringen utreder idéburna aktörer

   För att människor ska fungera socialt är det viktigt att kunna förstå andras perspektiv. Forskare är oeniga om 
när barn utvecklar den inlevelseförmågan. Många anser att det sker först i fyraårsåldern, men forskning vid 
Lunds universitet visar att barn kan visa denna förmåga tidigare – om de upplever situationerna tillsammans 
med engagerade vuxna.
   Utvecklingspsykolog Elia Psouni har tillsammans med kollegor studerat barns inlevelseförmåga att kunna 
förstå andra människors perspektiv. Barn i tre- fyraårsåldern har fått förutse vad som kommer att hända i en 
illustrerad berättelse som avbryts plötsligt, och om denna förmåga påverkas om de tar del av berättelsen en-
samma, i sällskap med en vuxen som är upptagen med annat eller med en vuxen som är engagerad tillsammans 
med barnet.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2Irge4k

   Har du och din verksamhet goda idéer som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika 
pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning? Nu öppnar er årliga chans att göra verk-
lighet av idéerna, sök projektmedel senast den 31 augusti i år.
   Nu öppnar Specialpedagogiska skolmyndighetens bidragsportal och årets ansökningsperiod för utvecklings- 
projekt inom förskola, skola och andra utbildningsverksamheter kan därmed starta. Cirka 80 miljoner kronor 
fi nns att fördela. Utvecklingsprojekt med inriktning mot vuxenutbildning och/eller de som vill utveckla arbets-
sätt och metoder för att möta fl ickor och pojkar på ett likvärdigt sätt kommer särskilt beaktas i årets ansöknings-
omgång.
   Pengarna som beviljas kan ni använda för att fi nansiera lönekostnader för tjänster i projektledning och pro-
jektgrupp.
   En annan nyhet är att myndigheten i sin strävan efter att skapa förutsättningar för en trygg och tillgänglig lär-
miljö för alla barn och elever med funktionsnedsättning, kommer att särskilt beakta utvecklingsprojekt som vill 
utveckla arbetssätt och metoder för att möta fl ickor och pojkar på ett likvärdigt sätt.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2IsK7x7

   Regeringen har tillsatt en utredning som ska defi niera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden. Med en 
tydligare defi nition ska det bland annat bli lättare för organisationerna att söka bidrag och ingå samverkansavtal 
med det offentliga. Syftet är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.
   - Idéburna organisationer är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Regeringens vill att fl er idéburna organisatio-
ner ska bli utförare inom välfärden och att andelen offentligt fi nansierad eller subventionerad välfärdsverksam-
het som bedrivs av dessa aktörer ska öka, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
   Regeringen tillsätter nu en utredning som ska ta fram en defi nition av idéburna aktörer för att identifi era och
avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter. Syftet är att underlätta vid bland annat bidragsgiv-
ning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) och däri-
genom främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.
   - Om man jämför med till exempel USA och Tyskland har Sverige en mycket låg andel idéburna aktörer inom 
välfärden. Regeringens ambition är tydlig – andelen idéburna aktörer inom välfärden ska öka, säger Ardalan 
Shekarabi.
   Regeringen vill även möjliggöra fl er samarbetsmodeller för att förbättra den idéburna sektorns förutsättningar 
till samverkan med det offentliga. Därför får utredningen i uppdrag att ta fram riktlinjer, kriterier eller andra
tillämpbara instrument för att ingå IOP.



Nästa FSO-Nytt kommer den 10 augusti!

Missa inte höstens kurser och utbildningar
   Det drar sig mot sommar, semester och välbehövlig vila - men glöm för den skull inte bort möjligheten till 
fortbildning genom FSO:s stora urval av kurser och utbildningar som arrangeras efter sommarlovet.
   Du kan välja mellan följande kurser:

   FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer, Stockholm, 27 september - 25 januari
Sista anmälningsdag 14 september

   Dataskyddsförordningen, Stockholm, 18 september
Sista anmälningsdag 19 augusti

   Dataskyddförordningen, Göteborg, 2 oktober
Sista anmälningsdag 1 september

   Dataskyddsförordningen, Malmö, 16 oktober
Sista anmälningsdag 15 september

   Huvudmannaansvar - allmän, Göteborg, 5 oktober Obs! Nytt innehåll; bl a bidrag, ägarprövning mm. Bland 
föreläsarna märks Mikael Hellstadius. Kursen ges nu som heldag!
Sista anmälningsdag 4 september

   Smitta, Hygien och Livsmedelshantering, Malmö, 9 november
Sista anmälningsdag 5 oktober

   För mer information och anmälan, se FSO:s hemsida: www.fso.se

GladGlad
Sommar!Sommar!


