
 
 

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

I kölvattnet efter regeringens förlag om ägarprövning: 
 

FSO kräver ny lag om idéburen välfärd 
 
Regeringens förslag om ägarprövning av ledning och styrelser i bland annat fria förskolor kommer 
att slå hårt mot de ideella föräldrakooperativen om det genomförs. Därför måste bland annat en ny 
företagsform för idéburna verksamheter snarast införas. Vidare måste ansvaret för prövning och 
tillsyn överföras till Skolinspektionen, menar FSO Fria förskolor, som i nio punkter definierar ett 
förslag om en ny lag som reglerar idéburen välfärd och de aktörer som verkar i denna. 
 
FSO och dess medlemmar är av den bestämda uppfattningen att skattemedel ska återföras till verksamheten 
och barnen och inte delas ut till ägarna. FSO föreslår därför att det stiftas en särskild lag som reglerar 
idéburen välfärd och aktörerna som verkar där. Lagen skulle då kunna ha som inriktning att: 
 

1. en särskild associationsform skapas för idéburna aktörer inom välfärden, 
2. samtliga aktörer enligt denna associationsform ska registreras hos Bolagsverket, 
3. det i samband med registrering hos Bolagsverket ska finnas möjlighet att göra viss kontroll 

av den personkrets som regeringen anser bör prövas, 
4. verksamheten ska återinvestera minst femtio procent av vinsten/överskottet, efter att 

avsättning till periodiseringsfond har gjorts, (detta är inget problem för föräldrakooperativen 
då man för över vinsten till nästa års verksamhet – balanseras i ny räkning), 

5. införa lägre eller ingen skatt på den del av vinsten/överskottet som återinvesteras i 
verksamheten, 

6. kontrollen av detta ska göras av Skatteverket i samband med att deklarationen för 
verksamheten lämnas in, 

7. särskilda SNI-koder tas fram för att SCB ska sammanställa relevant statistik på området 
(vilket också gör det möjligt att forska på idéburen välfärd kontra övriga välfärdsaktörer), 

8. tillsynsmyndigheten som också är tillståndsgivare fortsatt ska göra bedömningen om 
huvudmannen har förutsättningar att uppfylla vad som anges i exempelvis skollagen vid 
beslut om godkännande, 

9. tillståndsgivning och tillsyn av fristående förskolor förs över till Skolinspektionen, som då 
får samma roll som IVO, vilket medför att staten får en helhetssyn och jämförelser mellan 
verksamheter oavsett huvudman möjliggörs. 

 
- Förslaget som FSO lämnar uppfyller väl de krav på ägarprövning och vinstbegränsning som regeringen 
föreslår. Till skillnad mot regeringens förslag tar FSO:s förslag hänsyn till idéburna verksamheters vardag. 
Dessutom främjar FSO:s förslag framväxten av fler idéburna aktörer, något som Sverige behöver. Med 
FSO:s förslag ges idéburna aktörer, däribland föräldrakooperativa förskolor, goda möjligheter till 
utveckling och överlevnad, vilket är något regeringen säger sig värna, säger FSO:s vd Mimmi von Troil i 
en kommentar. 
  
 För mer information, kontakta gärna 

 
Mimmi von Troil, vd  0709-798 799 


