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Ny bidragsmodell knäcker fria förskolor i Göteborg 
 
Förskolenämndens beslut i april att införa en ny resursfördelningsmodell i Göteborg 
kommer att innebära stora ekonomiska bekymmer för de fristående förskolorna i 
Göteborg. Förskolorna kommer att få sina årliga bidrag minskade med i genomsnitt 20 
procent, och bidragen för vissa barn till arbetslösa eller föräldralediga kommer att 
skäras ned med upp till 62 procent. Om kommunen genomför beslutet kommer många 
förskolor att tvingas stänga och barnen kommer att stå utan förskoleplats. 
 
- Konsekvenserna för kooperativen i Göteborg blir katastrofala. FSO:s medlemmar består huvudsakligen av 
små enheter och majoriteten utgörs dessutom av föräldrakooperativ. För samtliga medlemmar innebär 
modellen en omöjlighet att långsiktigt planera sin ekonomi då man på förhand inte vet vem av föräldrarna 
som kommer att bli arbetslös.Vi har kontaktats av många av våra medlemmar som uppger att de bara kan 
överleva högst sex till åtta månader på sitt sparkapital, sedan måste de lägga ned verksamheten. Några av 
våra medlemmar kommer att tvingas att stänga redan i februari, och ett 40-tal har aviserat att de måste 
lägga ned sina förskolor senast i juni nästa år, och antalet lär öka, säger Mimmi von Troil, vd för 
branschorganisationen FSO Fria förskolor. 
 
FSO Fria förskolor har träffat representanter för de politiska partierna i Göteborgs om konsekvenserna av 
beslutet, och har först efter påtryckning mot kommunen fått information om att en utredning ska se över 
effekterna av beslutet. Detta ska vara klart i samband med budgetarbetet. FSO menar att detta inte är 
tillfredsställande. De fria förskolorna i Göteborg kan omöjligt vänta till november-december innan de kan 
få besked om framtiden. 
 
FSO uppmanar nu därför sina medlemmar att snarast informera barnens vårdnadshavare om 
konsekvenserna av kommunens beslut, så att de har möjlighet att i god tid ställa sig i kommunens kö för 
kommunala förskoleplatser när deras förskolor läggs ned under 2019. 
 
- Göteborgs stad säger i sina riktlinjer att man inte anser sig ha ansvar när det gäller platsgarantin för barn 
på fria förskolor som läggs ner. Vår uppmaning må låta drastisk, men för barnens och vårdnadshavarnas 
bästa måste vi se till att de inte står utan förskoleplats när kommunen har tvingat våra medlemmar att 
stänga, säger Mimmi von Troil. 
 
- Det är anmärkningsvärt att man först fem månader efter beslutet uppdrar åt tjänstemännen att göra en 
konsekvensanalys av effekterna av hur beslutet slår mot en tredjedel av Göteborgs förskolor, och att man 
gör det först när FSO pekar på de förödande följderna för barnen i de fria förskolorna, säger Mimmi von 
Troil. 
 
På nästa sida hittar du några medlemmar i FSO som kan ta emot besök från media och kommentera hur 
Göteborgs stads beslut påverkar dem. 
 
 
 
 

För mer information, kontakta gärna 
 
Mimmi von Troil, vd  0709-798 799 
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Förskolor som kan ta emot representanter för media och kontaktuppgifter till dessa 
 
Föräldrakoop. Grodden, Göteborg Mathias Reman, ordförande 070-8143404 
Föräldrakoop. Fjällstugan, Göteborg Christian Dansund, kassör 070-2613922 
Föräldrakoop. Snäckskalet, Hovås Peter Andersson-Piltz, ordf 0704-394090 
 


