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Remissvar avseende ”Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) 
 


FSO Fria förskolor yttrar sig härmed över betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 


2016:78) 


 


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för idéburna, fristående förskolor i 


Sverige. FSO är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation. 


Medlemmarna består företrädesvis av föräldrakooperativ och personalkooperativ, men även 


stiftelser, Svenska kyrkan och frikyrkosamfund finns representerade bland organisationens 


medlemmar.  


 


FSO:s uppdrag från medlemmarna är att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika 


möjlighet till utveckling, att stödja idéburen förskoleverksamhet genom rådgivning och 


utbildning, att i dialog med kommunala och statliga myndigheter värna de idéburna 


förskolehuvudmännens unika förutsättningar och att tillvarata medlemmarnas intressen i den 


händelse dessa åsidosätts av exempelvis kommuner. Medlemmarnas uppdrag innebär att 


organisationen i allt sitt arbete ska ha ett barnfokus och att den Internationella Kooperativa 


Alliansens sju principer ska vara vägledande. FSO välkomnar därför varje initiativ som syftar 


till att stärka barnens trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på bästa sätt 


tillgodogöra sig lärande och utveckling och som samtidigt möjliggör det ideella engagemang 


som är fundamentet i medlemmarnas verksamheter.  


 


Allmänna synpunkter 


FSO Fria förskolor välkomnar utredningen och den diskussion den har skapat kring vikten av 


att våra gemensamma resurser används till de ändamål de är avsedda för. Även om 


medborgarna är kritiska till ett vinstuttag (inte vinsttak) så är man positiv och önskar en 


fortsatt möjlighet till valfrihet inom välfärden1. Att föreslå gemensamma regleringar för så vitt 


skilda områden som HVB och förskolor eller för verksamheter som omfattas av 


upphandlingslagen kontra sådana som det endast krävs godkännande för är svårt, för att inte 


säga omöjligt. FSO anser att utredningen blandar högt och lågt och utifrån FSO:s 


medlemmars perspektiv saknar ingående kunskaper om hur verkligheten ser ut för fristående 


idéburna förskolor. Utredningen har heller inte beaktat frågeställningarna om kraven bör vara 


lika för alla utförare eller om det finns behov av olika kravställningar beroende på 


verksamhetsform och område, frågeställningar som faktiskt finns angivna i direktiven till 


utredningen. 


 


                                                 
1 SOM-undersökningen 2014 
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FSO menar därmed att utredningen inte har beaktat de skillnader som finns avseende drivkraft 


och mellan vinstdrivande och idéburet. När det gäller förskoleområdet konstaterar 


utredningen att majoriteten av aktörerna inom förskolan är idéburna2 (ideella och ekonomiska 


föreningar samt stiftelser och trossamfund). Mindre än en tredjedel av huvudmännen var 


aktiebolag och dessa representerade 38 procent av förskoleenheterna men trots detta är 


aktiebolagslagen den enda lag som utredningen uttalat hänvisar till och exemplifierar med. 


 


Inom flera europeiska länder finns en särskild lagstiftning för verksamheter (sociala företag) 


som definieras som samhällsnyttiga och verkar icke-vinstdrivande3. Gemensamt för alla dessa 


länder är att de har definierat vad som är socialt företagande och därmed åtskilt detta från 


vinstdrivande företagande. Man har alltså beaktat de skillnader som råder mellan socialt 


företagande och traditionellt företagande. FSO anser det beklagligt att utredningen i princip 


endast fokuserar på begränsningen av vinsttaket, oavsett företags-/organisationsform och inte 


på något sätt undersöker möjligheten till särskilda regleringar eller en särskild lag för den 


idéburna sektorn och de sociala företag (exempelvis ideella och ekonomiska föreningar och 


stiftelser) som verkar där. FSO välkomnar utredningens direktiv att undersöka möjligheter 


och föreslå insatser för att förbättra förutsättningarna för idéburen sektor, dock ser inte FSO 


att utredningen har lämnat några konkreta förslag kring detta.  


 


FSO anser att det är av stor vikt med en tydlig nationell struktur som innebär att en 


överensstämmelse mellan de olika lagar som styr fria förskolors verksamhet. FSO kan inte 


nog understryka vikten av ett sammanhållet synsätt och granskning från Myndighetssverige 


när det gäller fria förskolor, samtidigt som FSO menar att det måste finnas utrymme för en 


lagstiftning som är anpassad för den idéburna välfärdssektorn. Idéburna fria förskolor har 


andra drivkrafter och prioriteringar än vinstdrivande huvudmän.  


 


Om man väger samman samtliga förslag som utredningen lägger fram riskerar dessa att slå 


hårt mot små idéburna verksamheter oavsett område, medan de inte utgör några större 


bekymmer för de stora aktiebolagen och koncernerna som genom sin storlek har gemensam 


administration och stordriftsfördelar.  


 


Sammanfattning av FSO Fria förskolors synpunkter  
 


 FSO välkomnar den diskussion som har uppkommit avseende vikten av att våra 


gemensamma skatteresurser används till de ändamål de är avsedda för. Dock menar 


FSO att de förslag utredningen har lämnat inte främjar eller stärker idéburen sektor 


såsom direktiven anger. 


 Det föreslagna vinsttaket slår hårt mot FSO:s medlemmar och den idéburna sektorn 


där de flesta har litet eget kapital eftersom ideella medlemsinsatser inte syns i 


                                                 
2 67 procent av huvudmännen; Skolverket Rapport 410; Privata aktörer inom förskola och skola 
3 Danmark, Luxemburg, Storbritannien, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Finland, 


Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Ungern, Slovenien, Kroatien och Grekland. Källa: ESELA Legal Mapping 


2015. 
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balansräkningen. En begränsning av vinstutdelning hade inte haft lika långtgående 


negativa effekter eftersom återbäring/utdelning sker ytterst sällan. 


 Kravet på erfarenhet och insikt hos styrelsen får en direkt negativ påverkan på 


exempelvis föräldrakooperativen. Det blir 290 olika myndigheter (kommuner) som 


ska pröva detta och därmed finns ett stort utrymme för godtyckliga ställningstaganden.  


 Kravet på att styrelseledamöter i förväg ska godkännas av kommunen innebär ett 


direkt grundskott mot den fria föreningsrätten och rätten för medlemmar att själva, i 


demokratisk ordning, välja sina företrädare.  


 Kravet på att fristående förskolor ska visa på att huvudmannen har ekonomiska 


förutsättningar blir ett dubbelt bekymmer då dels en alltför stor del av 


Kommunsverige fortfarande är oförmöget att uppfylla kraven på beslut av bidrag i rätt 


tid4 trots at Justitieombudsmannen uttalat kritik i en mängd fall5, dels innebär detta att 


ideellt arbete som är fundamentet för idéburna/kooperativa verksamheter inte kan tas 


med i beaktandet av ekonomiska förutsättningar.   


 Rätten till avgiftsuttag innebär att fristående förskolor blir dubbelt avgiftsskyldiga, 


både gentemot kommunen och mot Skolinspektionen. FSO känner inte till att 


Skolinspektionen avgiftsbelägger sin tillsyn av de kommunala förskolorna varför detta 


står i direkt strid mot den ”lika-villkorsprincip” som finns inskriven i skollagen. 


 Med hänvisning till utredningens förslag till krav på omfattande uppgiftslämning 


avseende information om enskilda personer för godkännande av styrelseledamöter är 


förslaget om sekretessbrytande bestämmelser allvarligt oroande.  


 FSO vill även hänvisa till tidigare lämnade remissvar avseende följande betänkanden: 


- Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) 


- Krav på privata aktörer i välfärden/Ägarprövningsutredningen  


(SOU 2015:7) 


- Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53) delbetänkande 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
4 Skolförordningen (SFS 2011:185) 14 kap 1 § 
5 Bland annat JO 348–2015 kritik mot programnämnden i Örebro kommun för försent beslut; JO 349–2015 kritik 


mot kommunstyrelsen i Göteborg för försent beslut.  
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Synpunkter på förslagen i den ordning de återfinns i betänkandet  
 


Här nedan följer FSO:s synpunkter på förslagen i den ordning de återfinns i betänkandet. Som 


bilaga till remissyttrandet har FSO valt att särskilt kommentera de förslagna lagändringarna 


och vad konsekvenserna av dessa blir för idéburna fria förskolor. Utifrån FSO:s medlemmars 


perspektiv förekommer inte några ”övervinster”. Många av organisationens medlemmar lever 


med mycket små marginaler och är helt beroende av de ideella insatser som görs av 


medlemmarna (föräldrarna) i kooperativen. Cirka 20 % av alla barn i Sverige går i fristående 


förskolor och majoriteten av dessa är idéburna –  63 % av alla huvudmännen alternativt 52 % 


av alla förskolorna. Ekonomisk förening är den klart vanligaste förekommande driftsformen 


med 52 % av huvudmännen och 43 % av antalet förskolor6.  


 


Kapitel 9 Skäl för en reglering av vinster i välfärden  


 


FSO delar utredningens bedömning att det är ett bekymmer med att skattemedel inte används 


till det som de är avsedda för. Däremot delar inte FSO utredningens slutsats att det inom den 


idéburna sektorn finns ”övervinster” eller ”obegränsade vinstuttag”. FSO stöder inte förslaget 


till reglering av vinsten så som den anges i utredningen. En reglering av vinstutdelning hade i 


så fall varit mera motiverad. FSO menar inte att nuvarande förslag på något sätt bidrar till 


högre kvalitet eller värde per skattekrona, vilket var tanken med utredningens förslag.  


 


Allmänt särskilt stöd - Av de medel som en fristående förskola erhåller utgörs en viss del av 


bidraget så kallat ”allmänt särskilt stöd7”. Det besked som lämnas från kommunerna är att 


förskolan ska spara dessa medel om det är så att de inte används för insatser under 


verksamhetsåret (barn som behöver mindre stödinsatser), därmed betraktas de rent 


bokföringstekniskt som ett överskott och förskolan får betala skatt på detta överskott. 


Utredningens förslag riskerar att få direkt negativ påverkan på de barn som behöver mindre 


omfattande särskilt stöd.  


 


Kommuners felbudgetering – En felbudgetering från kommunernas sida kan också få med sig 


omfattande negativa konsekvenser för fristående förskolor. Av skolförordningen framgår att 


om en kommun ger ytterligare resurser till sin egen verksamhet ska den fristående 


huvudmannen erhålla motsvarande ersättning8. För många av FSO:s medlemmar kommer 


denna avstämning med tillhörande utbetalning i november och det kan röra sig om betydande 


belopp. Redan i dag är detta ett stort bekymmer då förskolan kanske har fått spara under året 


och sedan får ett större kapitaltillskott sent på året. Med den konstruktion som utredningen 


föreslår drabbas barnen på förskolan dubbelt.  


 


                                                 
6 Skolverket Rapport 410 2014 Privata aktörer inom förskola och skola – En nationell kartläggning av enskilda 


huvudmän och ägare 
7 Allmänt särskilt stöd ska användas till barn som har behov av stödinsatser men där insatserna inte kan anses 


vara så omfattande/varaktiga att förskolan kan söka tilläggsbelopp enligt skollagen 8 kap 23 §. 
8 Skolförordningen (SFS 2011:185) 14 kap 2 § Ändringar under löpande budgetår 
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Kapitel 10 Tillstånd att få motta offentliga medel  


 


Som utredningen konstaterar (s 335) ställs redan i dag krav på den enskilde huvudmannens 


förmåga att uppfylla kraven i skollagen, miljöbalken med flera lagar när en förening eller ett 


företag vill starta förskoleverksamhet. FSO vill dock framhålla att bedömningarna skiljer sig 


åt mellan olika kommuner vilket innebär att det inte råder enhetliga krav trots att 


myndigheterna (kommunerna) utgår från samma nationella lagstiftning. FSO har därför länge 


drivit kravet att tillståndsgivning och tillsyn för fristående förskolor bör föras över till 


Skolinspektionen för att därmed skapa en enhetlighet i bedömningen och att tillsynen då blir 


likvärdig oavsett om huvudmannen är offentlig eller privat. Det är beklagligt att utredningen, 


trots uppdraget att föreslå förenklingar inom nuvarande regelverk väljer att fortsatt bibehålla 


denna mycket märkliga uppdelning mellan kommuner och Skolinspektionen när det gäller 


tillstånd och tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. 


 


Dubbla avgifter för föräldrakooperativen  


FSO anser att ytterligare tillståndsprövning av ytterligare en myndighet inte gynnar fristående 


förskolor utan skapar utökad byråkrati och administration, inte bara hos den fristående 


förskolan utan även hos tillståndsgivande myndighet; samtidigt som den fristående förskolan 


kommer att beläggas med avgifter som inte belastar den kommunala huvudmannen. Ett sådant 


system innebär ett stort avsteg från den ”lika-villkors princip” som har utgjort fundamentet i 


nu gällande skollag. Utredningens förslag om prövning av den juridiska personen slår 


dessutom extra hårt mot små idéburna förskolor som endast har en enhet till skillnad från 


större bolag och koncerner som omfattar flera förskoleenheter. Förslaget innebär att varje litet 


föräldrakooperativ ska betala samma avgift per huvudman som stora koncerner som har flera 


olika förskolor i flera olika kommuner. Förslagets konsekvenser blir alltså inte till att öka 


mångfalden av utförare eller underlätta för den idéburna sektorn utan helt det motsatta, 


kommunalt monopol och ett oligopol av privata aktiebolag. 


 


Redovisning av hur skattemedel används  


Utredningen föreslår att det ska gå att följa upp och utöva tillsyn av den offentligt finansierade 


verksamheten. I alla delar handlar förslaget endast om uppföljning av ekonomi. Inte 


någonstans i förslaget talas det om kvalitetsmått. FSO anser det anmärkningsvärt att det inte 


diskuteras kring kvalitetskriterier utan endast kring ekonomi. Det är faktiskt inte givet att bara 


för att pengar spenderas i en verksamhet att de spenderas på bra eller rätt saker. Rent allmänt 


vill FSO poängtera att utredningen gång på gång återkommer till aktiebolagslagen och stora 


koncerner vilket är märkligt när majoriteten av de fristående förskolorna är 


ekonomiska/ideella föreningar. 


 


Oklart om vikariepooler omfattas  


I dag saknas över 6 000 förskollärare och enligt Skolverket kommer bristen att fortsatt öka. 


Detta innebär en stor svårighet för många förskolor att anställa förskollärare och i väntan på 


att redan anställda barnskötare ska fullfölja kompetenslyft anställer man förskollärare från 


bemanningsföretag. Det framgår inte av utredningens förslag om dessa bemanningsföretag 
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också ska omfattas av kravet på godkännande för att motta offentliga medel annat än 


skrivningarna på s 342–343 i utredningen. I skollagen finns krav på att systematiskt 


kvalitetsarbete ska bedrivas och i förskolan är förskolechefen ansvarig. Många väljer att anlita 


olika företag som lämnar digitala/tekniska hjälpmedel eller plattformar. Eftersom detta faller 


inom ”verksamhet som bedrivs enligt någon av de aktuella lagarna.” (s 343) behöver även 


denna fråga klarläggas.  


 


Begränsning av rörelseresultat  


FSO har i detta remissarbete haft en bred medlemskontakt och medlemmar har kontaktat 


kansliet för att beskriva effekterna av förslagets alla delar, inte bara vinstbegränsningen.  


Först och främst styrs inkomsterna i en fristående förskola av kommunala bidrag, bidragen är 


olika beroende på barnens ålder och vistelsetid. Barn som har förvärvsarbetande föräldrar och 


är heltid på förskolan genererar en högre peng än barn som vistas 15 h i exempelvis allmän 


förskola/eller har arbetssökande föräldrar. Generellt ger ett ”deltidsbarn” ca 50 % av ett 


heltidsbarn. Detta innebär att det hastigt kan ske stora förändringar i ekonomin på en liten 


förskola om föräldrar får anställning eller förlorar jobb alternativt blir föräldralediga. Till 


detta bekymmer ska läggas den ibland väldigt osäkra kommunala budgeteringen med 


kompensatoriska utbetalningar sent på året (se avsnittet ovan om kommuners felbudgetering) 


och behovet av att bygga en buffert för att kunna garantera barn och personal en långsiktig 


hållbar och utvecklande verksamhet. För att citera en av FSO:s medlemmar: ”Av rädsla för att 


göra ett för bra resultat kan vi tvingas säga nej till barn och föräldrar som vill bli en del av vår 


gemenskap.”. 


 


Idéburna fria förskolor är just precis som namnet beskriver idéburna. Detta innebär att 


föräldrar engagerar sig i verksamheten och bidrar som medlemmar i föreningen med sitt 


ideella arbete. Detta syns inte i resultat- och balansräkningen men måste tas i beaktande när 


man betraktar föreningens hela ekonomi. I stället för att koncentrera sig på begränsningen av 


vinsten för att säkerställa att skattemedel används till avsedd verksamhet borde utredningen 


ha fokuserat på att förhindra det som uppenbarligen varit det verkliga problemet – utdelning 


till externa ägare.   


 


Det ideella engagemanget syns inte i balansräkningen 


Ett ideellt engagemang, oavsett om det är föräldrar som städar på sina barns förskola eller om 


det är personalen som målar om på sitt personalkooperativ, handlar det alltid om att försöka 


att använda sina mycket begränsade resurser på ett klokt sätt. Majoriteten av FSO:s 


medlemmar hyr dessutom sina lokaler vilket innebär att det egna kapitalet i huvudsak är lika 


med medlemmarnas insatser. I de fall föreningen äger sina lokaler behöver de göra 


avsättningar (sparande) i flera år för att exempelvis ha råd med köksrenoveringar eller 


liknande. FSO delar utredningens uppfattning när det gäller lånefinansieringen såsom den 


beskrivs på s 345 och även effekterna av denna lånefinansiering. Tyvärr blir resultatet om 


utredningens förslag blir verklighet att små idéburna förskolor kommer att bli ”billigare” att 


köpa eftersom deras livsförutsättningar inte finns längre. FSO hade välkomnat ett förslag där 


fokus ligger på att säkra kvaliteten i verksamheten genom att begränsa möjligheten till 


utdelning till externa ägare. Lika lite som man kan kalla välfärdsmarknaden för en riktig 
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marknad kan man jämställa verksamhetsförutsättningarna för föräldrakooperativ med stora 


vinstdrivande koncerner.   


 


Som företrädare för idéburna fria förskolor är FSO något förundrat över att utgångspunkten 


för utredningens resonemang, undersökningar och förslag är aktiebolagen. Hänvisningar görs 


ständigt till ”övervinster”, ”koncerner,” ”välfärdsaktiebolag” och aktiebolagslagen trots att 


lejonparten av de fristående förskolehuvudmännen är idéburna. Det hade varit bra om 


utredningen i sina förslag hade funderat kring konsekvenserna för majoriteten av dem som 


finns inom förskoleområdet.  


 


Prövning och tillsyn  


Utredningen föreslår att Statens skolinspektion ska ska ha tillsynsansvar för fristående 


förskolor. Tillsynsansvaret ska endast omfatta den ekonomiska redovisningen och 


kommunerna ska fortsatt ha tillsyn över verksamheterna enligt nuvarande skrivning i 


skollagen. Utredningen föreslår också att det ska vara möjligt med sekretessbrytande 


bestämmelser. En korrekt utförd tillsyn är medborgarnas främsta garant för att 


verksamheterna uppfyller de krav som ställs utifrån lag, läroplan och förordningar. Eftersom 


direktiven till utredningen bland annat var att föreslå förenklingar inom nuvarande regelverk 


hade ett naturligt steg varit att föreslå att både godkännande och tillsyn över 


utbildningsverksamhet, alltså även fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg, 


hade överförts till Skolinspektionen.  


 


Oproportionerliga avgifter för små fria förskolor  


Utredning föreslår att fristående förskolehuvudmän ska söka godkännande hos 


Skolinspektionen för att motta offentliga medel och att myndigheten ska ha rätt att 


avgiftsbelägga sådana ansökningar. FSO vill med skärpa understryka att ett sådant förfarande 


strider mot ”lika-villkors principen” då offentliga huvudmän inte kommer att omfattas av 


sådana avgifter. Avgiftsförhållandet blir dessutom oproportionerligt då koncerner kommer att 


jämställas med små kooperativ såvida inte avgiften sätts utifrån antalet enheter, ett mått som 


avvisas av utredningen när det gäller kravet på redovisning.  


 


Med den uppdelning på två olika myndigheter drabbas fristående förskolor särskilt hårt av 


utredningens förslag. Som huvudman ska man förhålla sig till två olika myndigheter, 


bidragskommunen och Skolinspektionen. Omfattningen av administrationen kommer att bli 


omfattande särskilt om förslagen i SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden också genomförs. De 


sammantagna konsekvenserna av båda förslagen innebär att en omfattande del av förskolans 


knappa resurser kommer att gå till administration och inte till det som de är avsedda för, 


barnens dagliga lärande och utveckling. Förslagen får alltså helt motsatt verkan än vad som är 


avsikten.  


 


FSO föreslår därför att all prövning, godkännande och tillsyn överförs till Skolinspektionen 


när det gäller fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. På så sätt effektiviseras 


administrationen både hos det offentliga (det blir inte dubbeladministration vilket är effekten 


av förslaget) och fristående huvudmän garanteras en likvärdig och rättssäker tillsyn oavsett 


lägeskommun.  
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Beslutet om sanktionsavgifter och den rättsprocess som utredningen föreslår innebär en stor 


risk för att förvaltningsdomstolarna åläggs ytterligare mål. Redan i dag är väntetiden för 


överklaganden av bidragsbeslut cirka sex till åtta månader. Utdragna rättsprocesser är inte 


något som är gynnsamt för verksamheterna.   


 


Sekretessbrytande regler  


Utredningen föreslår att en sekretessbrytande regel bör övervägas mellan Skolinspektionen 


och kommunerna när det gäller fristående förskolor. FSO ser oerhört allvarligt på detta med 


tanke på den omfattande känsliga information som kommunerna kommer att ha om enskilda 


huvudmän med hänvisning till de ägarprövningsförslag som kommer senare i utredningen. 


FSO föreslår därför att all tillsyn förs till Skolinspektionen vilket därmed undanröjer behovet 


av beslut om sekretessbrytande regler.  


 


Kapitel 11 Regleringen är förenlig med EU-rätten  


Utredningen har endast prövat om de förslag som tagits fram är förenliga med EU-rätten men 


har på ett tidigt stadium valt att bortse från de olika förslag som gör det möjligt att särskilja 


idéburen verksamhet från traditionellt företagande. En prövning om en särskild reglering eller 


lagstiftning som gynnar idéburen verksamhet, något som finns med i direktiven, skulle vara 


förenligt med svensk lagstiftning hade varit både nyttigt och intressant.  


 


I skrivningarna framgår att förskoleverksamhet exempelvis inte betraktas som ekonomisk 


verksamhet enligt EU-rätten samtidigt som exempelvis föräldrakooperativ för skolor betraktas 


som ekonomisk verksamhet av svenska skattemyndigheter.  


 


FSO delar inte utredningens uppfattning att allmänintresset motiverar de ingrepp som föreslås 


i utredningen. FSO vill här särskilt betona effekterna av utredningens förslag om 


ägarprövning. Ägarprövningen kan leda till registrering av personer utifrån deras 


föreningstillhörighet eller religion vilket i så fall strider mot RF 2 kap 20 § och därmed även 


mot Sveriges åtaganden gentemot den europeiska konventionen angående skydd för de 


mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  


 


Kapitel 13 Ägar- och ledningsprövning av offentliga och privata aktörer 


FSO anser det anmärkningsvärt att utredningen inte anser det nödvändigt att pröva kompetens 


hos offentliga aktörer på samma sätt som man avse pröva kompetensen hos fristående 


huvudmän. Den kommunala nämnden har stor påverkan på både kommunens och den 


fristående huvudmannens verksamhet varför ett grundläggande kompetenskrav borde vara 


rimligt att ställa.  


 


Krav på insikt, erfarenhet och i övrigt lämplighet 


FSO delar betänkandets uppfattning att den som bedriver utbildning ska ha god kunskap om 


vad som krävs för att kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet. Däremot har FSO 


invändningar mot betänkandet i att det dels framför allt utgår från att aktörer inom den fria 


förskolan utgörs av aktiebolag när tidigt i utredningen konstateras att den vanligaste 


associationsformen inom förskolan är ekonomisk förening. Ekonomiska föreningar, 
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exempelvis föräldrakooperativ, bygger bland annat på demokratiska principer9 vilket innebär 


att samtliga medlemmar förväntas inta en aktiv roll i ledningen och styrningen av föreningen. 


Samtliga medlemmar i kooperativet är därmed att betrakta som ägare med väsentligt 


inflytande. 


 


För föräldrakooperativen innebär förslaget i dess nuvarande form att föreningens styrelse 


årligen kommer att prövas och att föreningens medlemmars demokratiska val av styrelse ställs 


mot lagstiftade krav om erfarenhet. På inget annat område i svensk lagstiftning kommer det 


att finnas motsvarande krav på en styrelses lämplighet. FSO vill här även påminna om den 


långa debatt som har funnits om krav på ökad kvinnlig representation i börsbolagens styrelser 


som ännu inte fått något genomslag i svensk lagstiftning och ifrågasätter därför utredningens 


förslag att i princip skjuta ett grundskott mot den demokratiska grund som 


föräldrakooperativen vilar på.  


 


Vad gäller kravet på tillräcklig insikt och erfarenhet så innebär det i dess nuvarande 


utformning, ”Sökanden ska även kunna visa på tillräcklig insikt och erfarenhet av det aktuella 


verksamhetsområdet. I detta ingår att sökanden ska kunna redogöra för erfarenhet från det 


aktuella eller något närliggande område, och kunskap om de krav som ställs på verksamheten 


enligt gällande bestämmelser.”, att föräldrar som önskar starta föräldrakooperativa förskolor 


ska kunna visa på kunskap och erfarenhet från förskoleverksamhet eller något närliggande 


område. Eftersom kravet på erfarenhet och kunskap inte bara ska gälla vid sökande av 


godkännande utan fortlöpande, måste föräldrakooperativ medges undantag från 


öppenhetskravet i skollagen, då man måste säkerställa att föreningsmedlemmarna innehar de 


kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna ta en plats i förskolans styrelse. FSO 


menar att tillsynsmyndigheten måste göra en samlad bedömning, inte bara av huvudmannens 


kompetens, utan även på vilket sätt verksamheten bedrivs och kvaliteten i verksamheten. FSO 


vill också erinra om grunden som skollagen vilar på, ”Kommunala och fristående skolor ska i 


så stor utsträckning som möjligt ha en gemensam reglering”. FSO ser en fara i att det ställs 


oerhört höga krav på fristående förskolor och deras huvudmän samtidigt som det inte finns 


några föreskrifter eller krav på kompetens hos den kommunala tillsynsmyndigheten eller ens 


de kommunala nämnderna som har huvudmannaansvaret för de kommunala förskolorna. FSO 


menar att det är viktigt att säkerställa likvärdigheten, och uppfattar att utredningen går åt 


motsatt håll.  


 


Anmälan om ändrade förhållanden, avgifter samt utdrag ur belastningsregister och sekretess 


Utredningen föreslår ett anmälningskrav vid exempelvis byte av styrelseledamöter och att 


ansvarig myndighet skyndsamt ska göra en prövning, vilket med nuvarande ansvarsfördelning 


innebär att kommunala tjänstemän ska bedöma om medlemmarna i en ekonomisk förening 


har valt en lämplig styrelse. Föräldrakooperativen kommer också att belastas hårdare 


ekonomiskt än exempelvis aktiebolag då utredningens förslag är att vid varje anmälan om 


förändringar i personkretsen medges granskande myndighet att ta ut en avgift.  


 


                                                 
9 En av de sju kooperativa principerna enligt Internationella Kooperativa Alliansen, IKA 
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Utredningen föreslår även att vid varje förändring i personkretsen ska kommunerna för att 


genomföra prövning av lämplighet ges rätt att begära utdrag ur belastningsregistret. FSO är 


starkt kritiskt till detta då ett sådant förfarande inom bland annat föräldrakooperativ kan leda 


till kraftiga inskränkningar i den personliga integriteten. Utredningens förslag att 


kommunerna själva ska ges möjlighet att inhämta denna information på motsvarande sätt som 


Finansinspektionen ger anledning till stor oro. FSO menar att med nuvarande skrivningar i 


offentlighets- och sekretesslagen och den omfattande mängd information om enskildas 


ekonomiska och personliga förhållanden som kommer att hanteras av kommunerna måste 


kraven på integritetsskydd och sekretess först säkerställas innan dessa förslag träder i kraft.  


 


FSO:s medlemskår utgörs av små eller medelstora idéburna fria förskolor. Utredningens 


förslag ökar dessa förskolors administrativa och ekonomiska bördor avsevärt. Även om 


många av Sveriges kommuner inte missköter sig menar FSO att den mängd överklaganden 


som föreningen framgångsrikt har drivit för sina medlemmar och antalet ärenden där JO har 


uttalat kritik mot kommuner för bristande handläggning ger skäl till oro. Det finns extrema 


exempel där barn på fria förskolor har fått vänta mer än ett år på att få samma resurser som 


barn på kommunala förskolor, bara för att kommunen medvetet har dröjt med verkställighet 


av en förvaltningsrättslig dom10. Det finns exempel där kommunala underskott i förskolan har 


undanröjts utan att de fristående förskolor har kompenserats i motsvarande grad11. Det finns 


exempel på kommuner som godtyckligt har beslutat om ingripanden utan att ha lagstöd för 


detta12 eller kommuner som inte har tillräcklig kunskap om hur bidrag ska beräknas13 


 


Godkännande att bedriva verksamhet ska endast beviljas den som kan uppvisa ekonomiska 


förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt.  


FSO delar utredningens uppfattning att långsiktiga ekonomiska förutsättningar är av stor vikt 


för att en fristående förskola ska kunna bedriva en hållbar verksamhet. FSO vill däremot 


påpeka att den största inkomstkällan för en fristående förskola är de kommunala bidrag som 


betalas ut till verksamheten och att det i allt för många fall finns exempel på kommuner som 


inte betalar ut korrekta bidrag, inte ens när förvaltningsdomstolarna har fastställt detta.14 Att 


uppvisa ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt förutsätter även att 


kommunerna som bidragsgivare följer skolförordningens krav på beslut om bidrag senast den 


31 december (SFS 2011:185 14 kap 1 §) innan kommande verksamhetsår, något som alltför 


många kommuner bortser ifrån. JO har vid ett flertal tillfällen kritiserat kommuner för för sent 


fattade beslut.15 FSO motsätter sig inte att kraven att på uppvisa ekonomiska förutsättningar 


skärps under förutsättning att kraven på kommunerna avseende korrekta bidragsbeslut i rätt 


                                                 
10 Grums kommun Där ett föräldrakooperativ gick i konkurs då kommunen dröjde nästan sex månader med att 


fatta ett nytt beslut om ersättning trots utslag i förvaltningsrätten i Karlstad 
11 Nordmalings kommun Avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen mål 641-14 
12 Kristianstads kommun Erinran från Skolinspektionen 
13 Filipstads kommun Kommunen har felaktigt innehållit över 700 tkr sedan starten av ett personalkooperativ 


2010 
14 Högsta förvaltningsdomstolen mål 641-14; Kammarrätten i Sundsvall mål 1254-13; Förvaltningsrätten i 


Karlstad mål 599-13; 
15 JO 2015 Dnr 6103-2013; JO 2014 Dnr 582-2013; 
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tid också skärps på motsvarande sätt, samt att staten ges möjligheter att besluta om sanktioner 


mot de kommuner som systematiskt bryter mot både skollagen och skolförordningen.  


 


Det är bra att det ställs höga krav på fria förskolor, både på deras verksamhet och deras 


huvudmän. Det är däremot besvärande att det inte någonstans finns krav på formell kunskap 


hos kommunerna som är tillsynsmyndighet. FSO:s medlemmar välkomnar tillsyn men kan 


inte alltid förutsätta att den sker på ett kompetent, opartiskt och rättssäkert sätt, något som 


tyvärr FSO av erfarenhet kan intyga. Barn på fria förskolor förtjänar bättre. 


 


De idéburna förskolorna förtjänar klara spelregler och en opartisk granskning av sin 


verksamhet. FSO:s medlemmar har rätt att kräva att fokus vid en tillsyn ligger på hur 


verksamheten arbetar utifrån läroplanens intentioner, inte på om man uppfyller kommunens 


egna mål. Eftersom riksdagen har stiftat en nationell skollag med nationella mål som ska gälla 


för alla barn för att garantera en likvärdig förskola, anser FSO att det är rimligt att den statliga 


Skolinspektionen därmed har ansvar för godkännande av fria förskolor och tillsyn av alla 


förskolor i Sverige.  


 


Göteborg den 23 februari 2016 


 


Mimmi von Troil 


Verkställande direktör 


FSO Fria förskolor 
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Bilaga till FSO:s remissvar SOU 2016:78 


 
 
 
 


Välfärdsutredningen - 
Ordning och reda i välfärden 


 
 


 


Förslag som påverkar fria förskolor  
Här nedan följer en kommentar till de ändringar i skollagen som föreslås av utredningen. 


Endast förslag som berör FSO:s medlemmar är medtagna. 


Förslag 2 kap 5 § 


Utredningen föreslår att endast en juridisk person som har förutsättning att följa de 


föreskrifter som gäller för utbildningen ska erhålla godkännande. I dag kan även 


privatpersoner söka godkännande för att bedriva utbildningsverksamhet. 


FSO: Påverkar inte nuvarande medlemmar då samtliga medlemmar är juridiska personer. 


Förslag 2 kap 5 a § 


Utredningen föreslår att godkännandet endast får lämnas om företrädarna genom erfarenhet 


eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller. Med företrädare avses vd 


eller annan som genom ledande ställning har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 


samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmän i kommandit- eller handelsbolag 


och ägare som har ett väsentligt inflytande över verksamheten.  


Av utredningen framgår följande: 


1) I en ekonomisk eller ideell förening är det styrelsen som medlemmarna har valt som ska 


prövas utifrån 


a) att man har kunskap om skolförfattningarna, arbetsrätt, arbetsmiljö. 


b) att man har kunskap om det ekonomiska regelverk som styr associationsformen 


c) att kunskapen kan visas genom erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på 


området 


 


Vidare krävs att samtliga företrädare i övrigt bedöms lämpliga. 


2) Styrelsen ska också prövas utifrån 


a) att ledamöterna är kvalificerade med hänsyn till handel och vandel, konkurs eller 


näringsförbud. 


b) att det inte har förekommit brottslighet av förmögenhetsrättslig karaktär 


c) brott enligt brottsbalken – liv och hälsa, frihet och frid, sexualbrott, stöld, rån och 


andra tillgreppsbrott, bedrägeri och annan oredlighet, förskingring, trolöshet och 


mutbrott, brott mot borgenärer, allmänfarliga brott, förfalskning, mened, falskt åtal 


och annan osann utsaga, brott mot allmän ordning, brott mot allmän verksamhet, 


tjänstefel. Vidare ska beaktas brott mot narkotikalagen, lagen om förbud mot vissa 
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hälsofarliga varor, bidragsbrott, penningtvätts brott samt uppgifter om grov 


vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri, mm. Brottsligheten ska beaktas under 


förutsättning att brotten lett till någon annan påföljd än böter.  


Någon absolut tidsgräns för hur långt bakåt i tiden för sådana omständigheter kan 


beaktas föreslås inte. Det ska tillståndsmyndigheten göra en samlad bedömning av.  


FSO: Detta slår direkt mot våra medlemmar som är föräldrakooperativ. Över hälften av 


huvudmännen inom fristående förskolor kommer direkt att påverkas av detta.  


Sveriges 290 kommuner är det som tillsynsmyndigheter som ska genomföra denna prövning 


när det gäller förskolor. För skolor gäller en statlig skolmyndighet, Skolinspektionen. Detta 


öppnar upp för ett godtycke utan motsvarighet. En person som demokratiskt har valts av 


medlemmarna i kooperativet till styrelsesuppleant kan om personen exempelvis har dömts för 


brott mot allmän ordning (demonstrationsförsyndelse i ungdomen där påföljden varit annan än 


böter) riskera att kommunen beslutar att återkalla godkännandet om denna person sitter kvar i 


styrelsen. All kommunikation samt beslut i ett sådant ärende kommer att utgöra allmän 


handling och vara föremål för offentlighetsprincipen.  


 


Ändå skriver utredningen följande: Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att 


den som har avtjänat ett straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället, och 


varje utdrag ur belastningsregistret är ett intrång i den personliga integriteten. Uppgifter 


från belastningsregistret måste därför hanteras med försiktighet och endast begäras ut om 


uppgifterna kan ha relevans för den verksamhet som ansökan om godkännande eller tillstånd 


omfattar.  


 


I dag har inte ekonomiska eller ideella föreningar rätt att pröva sina medlemmar utifrån 


ovanstående kriterier. Särskilt inte ekonomiska föreningar där det i lagen om ekonomiska 


föreningar tydligt anges att medlemskapet ska vara fritt och öppet. Med den föreslagna 


förändringen måste kooperativen ges möjlighet att granska var och en som anmäler intresse 


om plats innan dessa vårdnadshavare upptas som medlemmar i föreningen. I den händelse 


man menar att det inte kan ställas krav på medlemskap i föreningen för att få förskoleplats så 


kommer föräldrakooperativen att gå under än snabbare. Det finns inte heller i utredningen 


något förslag kring hur denna information ska hanteras, något som i sig är anmärkningsvärt 


med tanke på den nya Dataskyddsförordning som ska träda i kraft i maj 2018 och ersätta 


Personuppgiftslagen. Å andra sidan kan man fundera på vem som vill sitta i en styrelse under 


ett eller två år och samtidigt få hela sin levnad granskad av kommunala tjänstemän. FSO vill 


understryka att anledningen till att vårdnadshavare väljer föräldrakooperativa förskolor inte är 


ekonomisk utan det är en önskan om att vara aktivt delaktig i sina barns lärande och 


utveckling och kunna påverka detta genom sitt ideella engagemang i föreningen. FSO menar 


också att det är anmärkningsvärt att inte utredningen föreslår att all tillsyn överförs till 


Skolinspektionen, vilket hade bättre rimmat med kraven på ökad statlig styrning och kontroll. 


Förslag 2 kap 5 b § 


Utredningen föreslår att den enskilde ska ha ekonomiska förutsättningar för att uppfylla de 


föreskrifter som gäller för verksamheten. Utredningen anser att kravet ska gälla kontinuerligt 


och över tid och att underskott endast är godtagbara om det finns fonderade eller andra medel 


för att hantera underskottet.  
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FSO: Ett stort bekymmer som FSO:s medlemmar har är bland annat att landets 290 


kommuner är oförmögna att uppfylla kravet på beslut i rätt tid vad gäller bidrag för 


kommande verksamhetsår i enlighet med vad som anges i skolförordningen1.  Om då 


förskolorna inte har besked om intäkterna för kommande verksamhetsår är det svårt, för att 


inte säga omöjligt, att ge tydliga ekonomiska besked. Det ska också beaktas att det är 


kommunerna som ska göra bedömningen av kooperativens ekonomi, där kommunerna i viss 


utsträckning kan betraktas bedriva konkurrerande verksamhet. Att de fristående förskolorna 


uppfattas som konkurrenter till kommunens egna förskolor finns i lagstiftningen och är 


dessutom vanligt förekommande ute bland landets kommuner.  


Förslag 2 kap 5 c § 


Utredningen föreslår också att enskilda huvudmän i skälig tid ska anmäla planerade 


förändringar i den personkrets som ska prövas utifrån lämplighet enligt förslaget i 5 a §. 


Utredningen föreslår ett riktvärde om tre veckor innan förändringen är avsedd att träda i kraft. 


FSO: Genom detta förslag ges kommunala tjänstemän rätt att överpröva de företrädare som 


medlemmarna i ett kooperativ utser på sin stämma. Det är intressant att notera att utredningen 


endast berör ”bolagsstämma” i sina skäl och nämner överhuvudtaget inte något om de bärande 


principerna för kooperativ där medlemmarna ska ha rätt att själva välja sina företrädare. 


Förslaget står i direkt strid mot bland annat IKA2:s principer och vad som anges i lagen om 


ekonomiska föreningar.  


Om kommunens tjänstemän inte godkänner den av stämman valda styrelsen har kooperativet 


antingen att kalla till ny stämma och välja en styrelse som kommunen godkänner, eller förlora 


sitt godkännande och därmed stänga förskolan.  


Förslag 5 d § 


Utredningen föreslår att kommunerna ska ha rätt att ta ut avgifter för prövning av ovanstående 


paragrafer samt för tillsynen av desamma.  


FSO: Detta innebär att fristående förskolor belastas av en årlig avgift som de kommunala 


förskolorna inte har. För kooperativen blir detta ännu mera kostsamt då man årligen byter 


delar av sin styrelse. Förslaget slår direkt mot föräldrakooperativen.  


Förslag 2 a kap Tillstånd att motta offentlig finansiering 


Detta är ett helt nytt kapitel i skollagen som innebär att samtliga fristående förskolor hos 


Skolinspektionen ska söka tillstånd för att motta offentlig finansiering. Förskolorna ska också 


årligen lämna in sina årsredovisningar till Skolinspektionen och utredningen menar också att 


förskolorna ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Vidare ges Skolinspektionen rätt att 


ta ut avgifter för ansökan och tillsyn.  


 


Förslag 26 kap 3–4 §§ 


Utredningen förtydligar här Skolinspektionens tillsynsansvar avseende ekonomi för de 


förskolor vilka Skolinspektionen lämnat godkännande. Av 4 § framgår kommunernas ansvar 


att göra motsvarande granskning av huvudmännens lämplighet, men däremot ges kommunen 


inte rätt att granska den del som Skolinspektionen har ansvar för, nämligen tillståndet att 


motta offentlig finansiering.  


                                                 
1 Skolförordningen 14 kap 1 § - Beslut ska fattas senast den 31/12 inför kommande verksamhetsår. 
2 Internationella Kooperativa Alliansen 
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FSO: Först och främst upplever FSO det som oerhört byråkratiskt och krångligt att 


förskolorna måste söka godkännande hos två myndigheter, både Skolinspektionen och 


kommunen. Vidare upplevs det som än mer bekymmersamt att tillsynen ska utövas av två 


myndigheter, särskilt med beaktande att Skolinspektionen redan i dag har tillsynsansvar för 


den kommunala förskolan och därmed torde besitta sådan kompetens att även tillsyn av de 


fristående huvudmännen kunde utföras av Skolinspektionen. Vidare belastas de fristående 


förskolorna med ytterligare en årlig avgift som de kommunala förskolorna inte behöver 


beakta.  
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