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Manifestation för barnen i fria förskolor i morgon 
 
Förskolenämnden i Göteborg beslöt i april att införa en ny resursfördelningsmodell för 
de fristående förskolorna i Göteborg. Modellen kommer, om den verkställs vid 
årsskiftet, att innebära att ett stort antal förskolor tvingas stänga. Därför arrangerar 
branschorganisationen FSO Fria förskolor en manifestation i morgon på Gustaf Adolfs 
Torg inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 
- I över ett års tid har kommunen utrett en förändrad resursfördelningsmodell, utan att över 
huvud taget analysera effekterna av förslaget för de cirka 5.000 barn som finns i fria förskolor 
i Göteborg. Beslutet som togs i april kommer att innebära avsevärda minskningar av bidragen 
till de fria förskolorna – i vissa fall upp till 62 procent. Många av våra medlemmar har efter 
beslutet redan aviserat att de kommer att tvingas lägga ned sina förskolor under nästa år, och 
tusentals barn riskerar då att stå utan förskoleplatser. Nu har kommunen i elfte timmen, efter 
påstötning från FSO, beslutat att göra en ny utredning, men man har inte signalerat några 
ändringar av beslutet, så det här kommer att träda i kraft den 1 januari 2019, säger FSO:s vd 
Mimmi von Troil. 
 
För att markera allvaret i situationen arrangerar FSO i morgon en manifestation på Gustaf 
Adolfs Torg i samband med kommunstyrelsens sammanträde. FSO har bjudit in sina 
medlemsförskolor att delta för att visa att barn i fria förskolor ser precis likadana ut som barn i 
kommunala förskolor – och de är precis lika mycket värda! 
 
- Det handlar om att synliggöra de barn som kommer att drabbas. Det är också därför vi 
uppmanar barnens föräldrar att ställa sig i den kommunala kön, om inte annat så för att de ska 
kunna hoppas på en plats den dag deras kooperativ läggs ned. Vi hoppas att så många barn, 
pedagoger och föräldrar som möjligt ställer upp i morgon och visar politikerna att det här 
förslaget kommer att ta död på de fria förskolorna, säger Mimmi von Troil. 
 
 
Tid: Onsdag den 19 september kl 09.00-10.00 
Plats. Gustaf Adolfs Torg i Göteborg, utanför Rådhuset. 
 
 
 

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


