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Kära vänner, 
 
Året börjar lida mot sitt slut och detta brukar vara en tid för reflektion och eftertanke. Nu 
summerar vi inte bara 2019 utan den 1 januari 2020 går vi in i ett nytt decennium.  
 
För FSO har det senaste året inneburit förändring och förnyelse. Att ett mångårigt samarbete med 
KFO har upphört berör inte dig som är medlem i FSO. Däremot påverkar det de förskolor som 
endast är medlemmar i KFO. De kan tyvärr inte längre räkna med stöd och rådgivning från FSO:s 
kansli på samma sätt som tidigare.  
 
Mitt mål är, och har alltid varit, att du som medlem ska känna att FSO är den branschorganisation 
som bäst känner din verksamhet. Att finnas nära dig som medlem, i din vardag, ger oss 
möjligheten att alltid kunna stödja på bästa sätt. Förskolan är ett av de viktigaste områdena i vårt 
samhälle, det är i förskolan vi lägger grunden för framtiden. Som medlem i FSO-familjen är du 
och din förskola en viktig del av den idéburna välfärden.  
 
Just den idéburna välfärden har de senaste året varit i starkt fokus i den politiska debatten, kanske 
främst genom den omdiskuterade utredningen om vinster i välfärden. Jag tror att väldigt få av oss 
kände igen sig i beskrivningen om stora vinstuttag och utdelningar till riskkapitalister som 
präglade den diskussionen. Idéburen välfärd ses i dag som ett särintresse och de idéburna 
förskolorna som ett särintresse inom särintresset. FSO:s analys av de förändringar som har skett är 
att det behövs en stark röst som företräder den idéburna välfärden, en röst som samlar alla delar av 
sektorn. För att även i fortsättningen vara en stark företrädare för FSO-familjens medlemmar 
behöver vi göra gemensam sak med idéburen vård och omsorg. Vi har liknande utmaningar och 
svårigheter inom den idéburna förskolan som inom idéburen vård och omsorg. FSO har därför 
beslutat att vara pådrivande i bildandet av en ny organisation IV – Idéburen välfärd. Jag ser det 
som den bästa möjligheten att, i en ny och större gemenskap, kunna fortsätta ge stöd, rådgivning 
och utbildning åt dig som medlem.   
 
Grunden för FSO:s verksamhet är demokrati och delaktighet. På samma sätt vill Idéburen välfärd 
utvecklas och inbjuder därför till en mängd rådslag runt om i landet. Med detta julbrev får du en 
inbjudan att delta i dessa rådslag. Din medverkan är en viktig del i byggandet av en stark 
gemenskap.  
 
Gemenskap och samhörighet är också två ord som är starkt förknippade med kommande helger. 
Det är också två ord som väl beskriver FSO och FSO-familjen. Det är också med detta som vi 
bygger en starkare framtid tillsammans, i en större gemenskap.  
 
Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År, 
 

 
 

Peter Andersson-Piltz 
Ordförande 
FSO 


