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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. 
 

JO-kritik mot Örebro och Göteborg 
 
Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Örebro kommun och Göteborgs stad för att de för 
sent fattade beslut om bidragen till de fria förskolorna i kommunerna. Genom att inte fatta sina 
beslut senast vid årsskiftet 2014/15 bröt kommunerna mot 14 § 1 kap Skolförordningen. 
 
Det är programnämnd barn och utbildning i Örebro och kommunstyrelsen i Göteborg som får kritik 
från JO. Enligt Skolförordningen ska kommunerna besluta om bidragen till de fria förskolorna senast 
den 31 december året före det år bidraget avser. Både Örebro och Göteborg dröjde med sina beslut för 
2015 till i mars i år, vilket föranledde en JO-anmälan från FSO Fria förskolor. 
 
- Vi ser att många kommuner, antingen avsiktligt eller genom slarv, fattar sina bidragsbeslut för sent. 
Detta drabbar de fria förskolorna som inte kan sätta sina budgetar eller på annat sätt planera för det 
kommande året. I förlängningen handlar det om att barnen på de fria förskolorna kommer i kläm på 
grund av kommunernas bristfälliga hantering av bidragen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 
 
Bägge kommunerna har i sina svar till JO hänvisat till att det var valår 2014, och att detta försenade 
kommunernas budgetprocesser. JO Lilian Wiklund menar dock att det inte finns något rättsligt stöd för 
att av någon anledning göra undantag från Skolförordningens regler om tidpunkt för bidragsbeslut. 
Bägge kommunerna får därför kritik från JO. 
 
- Vi hoppas naturligtvis att JO:s beslut ska uppfattas av kommuner och nämnder på fler håll i landet. 
FSO har under sommaren och hösten genomfört en stor granskning av kommunernas förmåga att fatta 
dessa beslut i tid, och vi kan dessvärre konstatera att mer än en fjärdedel av landets kommuner fattar 
sina beslut för sent, alltså efter årsskiftet. Dessutom, och det är värre ur ett rättsligt och demokratiskt 
perspektiv, är det också många kommuner som inte bifogar besvärshänvisningar, alltså anvisningar om 
hur förskolorna ska överklaga besluten, säger Mimmi von Troil. 
 
- Med anledning av kommunernas bristande förmåga att fatta sina beslut i tid rekommenderar FSO nu 
sina medlemmar att ändra till brutet räkenskapsår i sin bokföring, för att minska förskolornas 
känslighet mot sena beslut från kommunerna, säger Mimmi von Troil. 
 
 
Bifogas: 
JO:s beslut 
FSO:s kommungranskning 

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


