
 
 

PRESSMEDDELANDE 
 

____________________________________________ 
 

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. 
 

FSO anmäler Kristianstads kommun till Skolinspektionen 
 
 
FSO Fria förskolor har i dag anmält Kristianstads kommun till Skolinspektionen för godtycke i 
hanteringen av tillståndsgivningen för nya fria förskolor i kommunen. Bland annat har barn- 
och utbildningsnämnden ställt olika krav på olika sökande huvudmän när det gäller andelen 
förskollärare i de olika förskolorna. Vidare anser FSO att Kristianstads kommun ställer krav 
som inte har stöd i skollagen. 
 
När tre privata huvudmän söker tillstånd för att starta fria förskolor i Kristianstads kommun ställer 
kommunen särskilda krav på en av dem som inte ställs på de andra två. En av huvudmännen får 
tillstånd att öppna under förutsättning att man har godkända lokaler, en viss bemanning och en viss 
personaltäthet. De övriga två sökande huvudmännen godkänns med det enda villkoret att lokalerna är 
godkända. 
 
- Huvudmannen för en av förskolorna har under en längre tid varit i konflikt med Kristianstads 
kommun om kommunens krav på bemanning, och nu när huvudmannen vill öppna ytterligare en 
förskola ställer kommunen särskilda krav på denna som inte ställs på andra nya huvudmän. Detta är 
naturligtvis helt oacceptabelt och absolut inte i överensstämmelse med skollagen. Därför anmäler vi nu 
Kristianstads kommun till Skolinspektionen, säger FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil. 
 
FSO vill också att Skolinspektionen granskar Kristianstads kommun för att kommunen, som är både 
tillståndsgivare och tillsynsmyndighet, ställer krav på en viss andel legitimerade förskollärare hos 
fristående huvudmän, och då hänvisar till att man i den egna verksamheten har motsvarande formell 
kompetens. Dock har Kristianstads kommun, systematiskt under flera år, anställt ”obehöriga 
förskollärare”, ett begrepp som inte formellt existerar och som inte har stöd i skollagen. 
 
FSO har också under dagen JO-anmält Kristianstads kommuns barn- och utbildningsförvaltning för att 
i strid med 2 kapitlet 13 § Tryckfrihetsförordningen dröja med utlämnande av allmänna handlingar 
som berör kommunens hantering av och bidragsbeslut till Simförskolan Sally. 
 
Anmälningarna bifogas. 

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


