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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. 
 

Sena kommunala beslut tvingar fram ny branschrekommendation 
 
FSO Fria förskolor rekommenderar från och med i dag sina medlemmar att i bokföringen byta till brutet 
räkenskapsår, 1 juli – 30 juni i stället för det som är vanligast, kalenderår. Anledningen till denna 
rekommendation är att alltför många kommuner bryter mot skolförordningens krav om bidragsbeslut 
senast den 31 december inför kommande verksamhetsår.  
 
Skolförordningen trädde i kraft 2011 och reglerar bland annat hur bidragen till fristående förskolor ska beräknas, 
betalas ut och framför allt när kommunen senast ska fatta beslut.  
Med tanke på den bärande principen om lika villkor är det anmärkningsvärt att så många kommuner inte beslutar 
om bidrag till fristående förskolor samtidigt som man fastställer budgeten för de egna kommunala förskolorna.  
 
- Det känns oerhört märkligt att lämna denna rekommendation till FSO:s medlemmar med tanke på att den beror 
på att kommuner inte kan följa lagar och förordningar, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.  
 
FSO har vid flera tillfällen JO-anmält kommuner för beslut som har fattats för sent, något som JO även har 
kritiserat kommunerna för. Problemet är att det inte händer något, det blir inga förbättringar. Trots att JO tydligt 
har uttalat kritik bröt 76 kommuner mot skolförordningen och förmådde inte besluta om bidrag till fristående 
förskolor innan årsskiftet 2014/2015. Många kommuner försvarar sin oförmåga att följa förordningen med att 
man har en dialog med de fristående förskolorna. Denna dialog betyder av två skäl absolut ingenting, dels är det 
endast kommunens beslut som gäller, dels ändras ofta den tjänstemannabudget som presenteras för de fristående 
förskolorna.  
 
- För att förskolorna ska ha rimliga möjligheter att planera sin verksamhet rekommenderar vi från och med nu 
brutet räkenskapsår. Det innebär att intäkterna de första sex månaderna är kända. Därmed får förskolorna en 
något bättre möjlighet att planera verksamheten så att barnen på fristående förskolor inte behöver avstå utflykter 
eller annat extra under vårterminen bara för att deras hemkommun inte kan följa gällande lagstiftning, säger 
Mimmi von Troil. 
 
 
FSO genomförde tidigare i år en undersökning av samtliga Sveriges kommuner. Undersökningens resultat är 
nedslående. Alltför många kommuner bryter mot skolförordningens krav på beslut i rätt tid och oroväckande 
många följer inte förvaltningslagens krav på delgivning och information om hur man överklagar. 
Undersökningen bifogas. 
 
Ny branschrekommendation från FSO Fria förskolor: 
FSO rekommenderar brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni. Grunden för en bra förskola är en hållbar ekonomi. 
Med hänvisning till att så många kommuner fattar sena beslut om bidragsbeloppen till fristående förskolor ger ett 
brutet räkenskapsår möjlighet till bättre planering och framförhållning i förskolans ekonomiska arbete. Anmälan 
om brutet räkenskapsår görs till Skatteverket.  
 
 
 För mer information, kontakta gärna 

 
Mimmi von Troil, vd  0709-798 799 


