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FSO är nationell branschorganisation för fria förskolor. 
FSO:s uppgift är att, med ett barnperspektiv, arbeta för alla barns 

lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan. 
 

Nordmalings kommun undanhöll 773.000 kronor,  
ger nu skambud på 216.000 till två fria förskolor 
 
Trots att Nordmalings kommun i november förlorade målet mot de fria förskolorna 
Holken och Bergslyan vägrar kommunen betala det man är skyldig. Kommunen är 
skyldig förskolorna sammanlagt 773.000 kronor plus ränta, men nu har kommun-
styrelsen i Nordmaling gjort en ny uträkning, som innebär att man inte tänker betala 
mer än 216.000 kronor. 
 
Bakgrunden till målet är att Nordmalings kommuns egen förskoleverksamhet gick med 
underskott 2010 och 2011. Kommunfullmäktige avskrev 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. I januari förra året dömde Kammarrätten i Sundsvall att 
kommunen skulle kompensera förskolorna, men kommunen överklagade domen till Högsta 
förvaltningsdomstolen, som dock gick på samma linje som kammarrätten, och i november 
fastställdes kammarrättens dom genom att Högsta förvaltningsdomstolen inte tog upp ärendet 
till prövning. 
 
- Jag blir både ledsen och upprörd över att Nordmalings kommun försöker lura barnen i de 
fria förskolorna på de pengar de har rätt att få. Det spelar ingen roll om det handlar om tio 
kronor eller som i detta fall ett betydande belopp på mer än en halv miljon, säger FSO:s vd 
Mimmi von Troil. 
 
FSO kommer nu som ombud för de två fria förskolorna Holken och Bergslyan att överklaga 
Nordmalings kommuns beslut. 
 
- Det intressanta är att summan 773.000 kronor faktiskt är framräknad av kommunens egen 
ekonom, och att inte någon gång har kommunen påstått att beräkningsgrunden är felaktig. Jag 
tycker att det är beklagligt att de fria förskolorna fortfarande inte har fått sina pengar fem år 
efter att det första underskottet uppstod, säger Mimmi von Troil. 

För mer information, kontakta gärna 
 
Mimmi von Troil, vd  0709-798 799 


