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Föräldrakooperativen ett steg närmare slutet 
 
- Det är med sorg i hjärtat jag kan konstatera att det uppenbarligen finns en majoritet i Sveriges 
riksdag som inte värnar de idéburna fristående förskolorna, och som med ett enkelt pennstreck 
nu riktar en dödsstöt mot föräldrakooperativa förskolor, en förskoleform som bland annat har 
kallats för ”demokratins vagga”. Det säger FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil med 
anledning av den motion som tre av allianspartierna har lämnat till riksdagen. 
 
Moderaterna, Liberalerna och KD ger i motionen stöd till regeringens proposition om ägar- och 
ledningsprövning av bland annat idéburna fristående förskolor, ett förslag som FSO redan tidigare har 
varnat för kommer att innebära slutet för föräldrakooperativen. Enligt S+MP-regeringens förslag, som 
nu också M, L och KD stöder, kommer det att ställas krav på att förskolorna kan visa upp erfarenhet 
och ekonomisk stabilitet innan de får tillstånd att bedriva verksamhet. Resultatet blir a tt endast de 
kommunala förskolorna och de privata vinstdrivande storkoncernerna kommer att överleva. 
 
- Det finns ett grundläggande tankefel inom den svenska politiken – det att man likställer privat och 
idéburet. I förslaget om ”ägarprövning”, eller ”Tillstånd att motta offentlig finansiering” som det 
numera heter, ingår både föräldrakooperativ och andra idéburna aktörer som man vill ska prövas 
utifrån samma villkor som aktiebolag. Visserligen har finansdepartementet kommit med en 
promemoria där man undantar vissa idéburna aktörer. I promemorian saknas dock registrerade 
trossamfund bland undantagen, likaså är man tydlig från finansdepartementet att ideella eller 
ekonomiska föreningar som vänder sig till en begränsad krets, läs föräldrakooperativ, inte heller ska 
omfattas av undantagen, säger Mimmi von Troil.  
 
Sverige brukar gå sin egen väg men i detta fall hade det varit bra om man hade betraktat hur de 
närmsta grannarna inom Norden och Europa gör. Sverige har lägst andel idéburen välfärd i EU (3 %) . 
I Norge ligger den på 8 % och i Finland 14 %. I Tyskland 46 %.  
 
- Menar man allvar från politikens sida oavsett partifärg eller vänster/höger att man vill värna idéburen 
välfärd, behöver man också ta fram förslag som stöder och ger förutsättningar för idéburen välfärd, 
inte begraver den. Förslag som minskar beskattning av återinvesterat överskott och som ställer rimliga 
krav på ägarna – som lämnar utrymme för det idéburna och dess oerhörda kraft. Nuvarande riksdag 
verkar inte särskilt intresserad av detta, säger Mimmi von Troil.  
 
Länk till motionen: 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201718158-
okade_H5024111 
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