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

lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan. 
 

Föräldrakooperativ hotas av förslag 
 
Den statliga Ägarprövningsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande ”Krav på privata 
aktörer i välfärden”. Förslagen i utredningen hotar föräldrakooperativen och riskerar att 
skjuta ett grundskott mot den fundamentala demokratiska rätt som ekonomiska föreningar 
(föräldrakooperativ) har att själva välja sin styrelse. 
 
När skollagen kom var en av de bärande principerna att lika villkor skulle gälla, oavsett skolform 
och oavsett huvudman. Ägarprövningsutredningen föreslår ganska betydande avsteg från denna 
grundprincip med omfattande krav på kompetens och ekonomisk långsiktighet på fria förskolor 
och där inga sådana krav ställs på kommunerna som offentliga huvudmän och bidragsgivare. 
 
Ägarprövningsutredningen vill också ge kommunerna rätt att pröva om ägare och ledning av en fri 
förskola har tillräcklig erfarenhet av att driva verksamheten. Ett sådant krav är fullständigt 
orimligt om man är det minsta insatt i hur föräldrakooperativa förskolor drivs. Förslaget från 
utredningen kan innebära att kommunala tjänstemän ges rätten att underkänna hela eller delar av 
den styrelse som föräldrarna på kooperativet valt. Hela grunden för lagen om ekonomiska 
föreningar, medlemmarnas demokratiskt fattade beslut, ska i framtiden vara beroende av 
kommunala tjänstemäns bedömningar.  
 
FSO Fria förskolor anser att innan man överhuvudtaget diskuterar sådana genomgripande 
förändringar som ägarprövningsutredningen förslår måste man först utreda möjligheten att 
överföra ansvaret för godkännande och tillsyn av fria förskolor till Skolinspektionen. 
Kommunsverige har haft närmare 30 år på sig att visa om man klarar av att skilja på rollerna som 
tillsynsmyndighet och som huvudman för egna förskolor. Dessvärre kan FSO konstatera att 
alldeles för många kommuner inte klarar den distinktionen. 
 
- På många områden ger Ägarprövningsutredningen förslag till förändringar som i grunden strider 
mot lika villkors-principen, som ju är bärande för skollagen. Utredningen vill ställa långt mer 
omfattande ekonomiska och kompetenskrav på fristående huvudmän utan att ställa motsvarande 
krav på offentliga huvudmän. Jag oroas särskilt över den gransknings- och beslutsrätt som 
kommer att ges till kommunala tjänstemän att godkänna demokratiskt valda styrelser i 
föräldrakooperativ, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 
 
 
 För mer information, kontakta gärna 

 
Mimmi von Troil, vd  0709-798 799 


