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FSO Fria förskolor 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. 
 

Grums kommun kritiseras av JO – dubbelt upp! 
 
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar efter en anmälan från FSO Fria förskolor Grums 
kommun för att i flera fall ha dröjt med handläggningen av bidrag till föräldrakooperativet 
Skruven i Grums. Bland annat dröjde kommunen över fem månader med att handlägga ett 
återförvisat bidragsärende som man i en dom från förvaltningsrätten hade fått direktiv om att 
behandla. 
 
I januari 2013 överklagade FSO Fria förskolor som ombud för förskolan Skruven i Grums kommunens 
beslut om bidrag för 2013. I juni meddelade förvaltningsrätten att FSO och Skruven hade rätt och 
ärendet återförvisades till kommunen för ny handläggning. Inte förrän i november hade 
kommunstyrelsen i Grums handlagt ärendet och beslut kom i december, nära sex månader efter 
förvaltningsrättens dom. Detta är en oacceptabelt lång tid, tycker JO, som i sitt beslut bland annat 
skriver att ett återförvisat ärende ska behandlas med förtur, och att handläggningstiden på fem 
månader var oacceptabelt lång och att kommunstyrelsen därför förtjänar kritik. 
 
- Även om det känns bra att få besked om att kommunstyrelsen i Grums har gjort fel så finns det 
smolk i glädjebägaren. Resultatet av kommunstyrelsens långsamma handläggning är att en annan 
förskola tvingades lägga ner. Flera små barn förlorade sin trygga förskola för att kommunen tog över 
fem månader på sig att besluta om de pengar barnen hade rätt till, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 
 
JO kritiserar också Grums kommun för att beslutet om bidrag till Skruven fattades först den 13 januari 
2013, när det i Skolförordningen tydligt stipuleras att beslut om bidrag för kommande år ska fattas 
senast den 31 december året före. 
 
- Det vore klädsamt om kommunen sopade rent framför egen dörr när det gäller att efterleva lagar och 
förordningar. Som tillsynsmyndighet är kommunen oerhört snabb att besluta om föreläggande om 
förskolan, i kommunens tycke, inte lever upp till skolförordningar, lag och läroplan. Men när det 
gäller sitt eget handlande verkar inte ens JO-kritik bita. Jag skulle önska att JO kunde besluta om böter 
för kommuner som är ”återfallsförbrytare”, som exempelvis Grums. Det här är inte första gången som 
kommunen kritiseras av JO. Kommunen har fått kritik vid ett flertal gånger de senaste åren för sin 
bristande handläggning när det gäller de fria förskolorna i kommunen. Jag skulle gärna se att JO fick 
mera muskler att agera mot kommuner som missköter sig, säger Mimmi von Troil.  
 
 
Bifogas: JO:s beslut 
 

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


