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FSO är nationell 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 Fria förskolor                                                                  Växel: 031-309 90 10 
Box 3082                                                  Journr: 0708-630 224 
400 10 Göteborg                                                   E-post: info@ffso.se 

Reepalus utredning utgör ett hot mot kooperationen  
– och strider emot grundlagen 
 
FSO Fria förskolor välkomnar Välfärdsutredningen och den diskussion den har skapat kring vikten 
av att våra gemensamma resurser används till de ändamål de är avsedda för. FSO menar dock att 
utredningen inte har beaktat de skillnader som finns avseende drivkraft och mellan vinstdrivande 
och idéburet, och att den i ett av förslagen. skulle det bli verklighet, hotar Regeringsformens förbud 
mot åsiktsregistrering. 
 
Det föreslagna vinsttaket skulle slå hårt mot FSO:s medlemmar och den idéburna sektorn där de flesta har 
litet eget kapital eftersom ideella medlemsinsatser inte syns i balansräkningen. En begränsning av 
vinstutdelning hade inte haft lika långtgående negativa effekter eftersom återbäring/utdelning sker ytterst 
sällan. Dock är det några andra av kraven som slår ännu hårdare, både mot de fria idéburna förskolorna och 
mot svensk grundlag. 
 
- Utredningens krav på att förskolornas styrelseledamöter ska ha erfarenhet och insikt får en negativ 
påverkan på kooperativen. Det kommer att handla om 290 olika kommuner som ska tolka och avgöra hur 
denna erfarenhet och insikt ska se ut, och det öppnar för ett godtycke som kommer att slå hårt mot 
förskolorna. Än värre är kravet på ägarprövning och att kommunerna som tillsynsmyndigheter på förhand 
ska godkänna styrelseledamöterna. Det är ett slag mot föreningsrätten och medlemmarnas rätt att i 
demokratisk ordning välja sin egen styrelse, och vissa fall – i till exempel vissa små förskolor – kan det till 
och med handla om att kommunen registrerar religiös uppfattning hos styrelseledamöterna, vilket står i 
strid mot Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 
 
FSO menar vidare att utredningen inte på någon punkt har krävt att kommunala huvudmän ska omfattas av 
alla de förslag som man ålägger de fria förskolorna. Detta strider mot grunden som skollagen vilar på, 
”lika-villkorsprincipen”.  
 
Det är bra att det ställs höga krav på fria förskolor, både på deras verksamhet och på deras huvudmän. Det 
är däremot besvärande att det inte någonstans finns krav på formell kunskap hos kommunerna som är 
tillsynsmyndighet. FSO:s medlemmar välkomnar tillsyn men kan inte alltid förutsätta att den sker på ett 
kompetent, opartiskt och rättssäkert sätt, något som tyvärr FSO av erfarenhet kan intyga. Barn på fria 
förskolor förtjänar bättre. Eftersom riksdagen har stiftat en nationell skollag med nationella mål som ska 
gälla för alla barn för att garantera en likvärdig förskola, anser FSO att det är rimligt att den statliga 
Skolinspektionen därmed har ansvar för godkännande av fria förskolor och tillsyn av alla förskolor i 
Sverige.  
 
 

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


