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FSO anmäler Alingsås kommun – igen! 
 
FSO Fria förskolor anmäler för andra gången Alingsås kommun till Skolinspektionen 
för att kommunen inte i rätt tid beslutar om de årliga bidragen till de fristående 
förskolorna i kommunen. Enligt skolförordningen ska beslutet för påföljande år fattas 
senast den 31 december, men inte en enda gång under de sex senaste åren har Alingsås 
kommun följt lagen. 
 
- Det visar att Alingsås kommun på ett systematiskt sätt bryter mot skolförordningen. Vi har 
en gång tidigare i år anmält kommunen för detta för innevarande år, men vi har efter en 
närmare granskning nu sett att kommunen under de senaste sex åren konsekvent har struntat i 
att följa lagen – och de har fortsatt att göra det trots att de vet att det redan ligger en anmälan 
emot dem hos Skolinspektionen, säger FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil. 
 
I skolförordningens 14 kap 1§ om bidrag till fristående huvudmän står att ”Bidraget ska 
grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före 
kalenderårets början.”. Trots detta har Alingsås kommun nonchalerat att följa lagen och 
väntat med sitt beslut till efter nyår. Varje år i sex år. Däremot har kommunen vinnlagt sig om 
att i tid besluta om de interkommunala bidrag som betalas till de grannkommuner som i sina 
förskoleverksamheter har barn folkbokförda i Alingsås kommun inskrivna. 
 
- Alingsås kommun prioriterar alltså sina kommunala kompisar framför de små ideella 
kooperativen i den egna kommunen. Detta är ytterst allvarligt och ett flagrant avsiktligt 
lagbrott. Om föräldrakooperativen inte innan varje verksamhetsår får veta hur stort det 
kommunala bidraget är kan man inte planera eller genomföra sin verksamhet, och det hotar 
både den dagliga verksamheten och på sikt hela deras existens, säger Mimmi von Troil. 
 
Parallellt med anmälan till Skolinspektionen anmäler FSO också Alingsås kommun till 
Justitieombudsmannen, JO, som tidigare i år uppmanade kommunstyrelsen och barn- och 
ungdomsnämnden i Alingsås att följa skolförordningen, något man alltså har ignorerat. 
 
FSO Fria förskolor företräder fem fristående förskolor i Alingsås kommun: 
Montessoriföreningen Asken, Montessoriförskolan Kotten, Montessoriföreningen Barnens 
Hus i Alingsås, Asplyckans Montessoriförskola och Förskolan Prästkragen. 
 

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


