
 
 

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@fso.se 

 
Kommunala beslut tvingar fria förskolor att lägga ned 
 
Beslutet att införa en ny bidragsmodell för de fristående förskolorna i Göteborg tvingar flera förskolor att 
överväga att avveckla sina verksamheter på grund av kraftigt minskade bidrag. Kommunens beslut är illa 
underbyggt, saknar analyser och konsekvensutredningar och har genomgående varit illa kommunicerat.  
 
Minst en förskola i Göteborg har redan fattat beslut om att lägga ned för att undvika konkurs, flera andra 
överväger att avveckla under det kommande året. På sikt kan det nya bidragssystemet och dess brist på 
förutsägbarhet hota vardagstryggheten för tusentals barn. 
 
Tidigare ersättningsmodell: 

- Bidrag baserat på genomsnittskostnaden per barn i kommunal förskola 
- Socioekonomisk ersättning grundad på var barnet var folkbokfört; följer barnet på 

individnivå 
 
Nya modellen: 

- Bidrag ändras beroende på vad föräldrarna gör; arbete, studier, arbetslöshet och 
föräldraledighet. Kan minska med upp till 62 % av ett heltidsbidrag 

- Bidraget för 3-åringar har sänkts med 25 % 
- Socioekonomisk ersättning grundas på barngruppens sammansättning vid mättillfälle i 

oktober; följer inte barnet på individnivå  
- Socioekonomiska modellen ger mer pengar till pojkar än till flickor 

 
- Vi får nästan 150 tkr i minskat bidrag per år. Vi kan ha kvar verksamheten med hjälp av sparade medel i 
ett år. Om inte kommunen ändrar sitt beslut under våren börjar vi avveckla direkt efter semestern, säger 
Maria Fransson, ordförande för Skattkammarens föräldrakooperativ.  
 
- Vi har i dag 20 barn och vågar inte ta in fler barn för det skulle leda till en förlust. Vi har plats för fler 
barn och skulle kunna anställa fler pedagoger, men med den stora osäkerheten i den nya bidragsmodellen är 
det inget vi vågar riskera, säger Angelica Häller, styrelseledamot för Föräldrakooperativet Mumin.  
 
I båda förskolornas styrelser har nedläggning diskuterats.  
 
- Vi hoppas på att beslutet ändras, annars kommer vi att behöva verkställa nedläggning efter semestern, 
säger Maria Fransson.  
 
För mer information, kontakta gärna 
 
Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor     0709-798 799 
Maria Fransson, Skattkammaren                  0706-98 23 58 
Angelica Häller, Mumin                               0768-67 51 58 
 
 


