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Göteborg - gör om, gör rätt!
Förskolenämnden i Göteborg har fattat olagliga beslut om bidrag till de
fristående förskolorna, och nu kräver branschorganisationen IV – Idéburen
välfärd att staden gör om och gör rätt. Detta gör IV med stöd av ett beslut i
förvaltningsrätten i Göteborg.
I december 2020 fattade förskolenämnden i Göteborg beslut om bidragen till de
fristående förskolorna i kommunen. Beslutet är så illa utformat att förvaltningsrätten i
Göteborg menar att det inte går att pröva enligt skollagen. Det innebär att ingen
förskola kan få en prövning av om de får rätt bidrag.
IV – Idéburen välfärd överklagade beslutet till förvaltningsrätten å en
medlemsförskolas vägnar. I överklagan menade IV och förskolan att det i nämndens
beslut inte framgick att beslutet eller beloppen var särskilt riktade till just den
förskolan, något som mycket tydligt stipuleras i förvaltningslagen.
Förvaltningsrätten gick i sitt beslut på IV:s linje, vilket innebär att det därmed
sannolikt saknas korrekt utformade bidragsbeslut för samtliga fristående förskolor i
Göteborg.
- Det är anmärkningsvärt att förskoleförvaltningen inte kan formulera korrekta beslut,
något som borde vara en självklarhet för en kommunal förvaltning, särskilt i Sveriges
näst största stad. Den politiska nämnden ska naturligtvis kunna lita på förvaltningens
beslutsunderlag. I detta fall verkar det dessvärre finnas brister på flera nivåer, säger
Mimmi von Troil, generalsekreterare för IV – Idéburen välfärd.
IV har i dag skrivit till förskolenämndens ordförande Hakan Önal (M) och begärt att
nämnden skyndsamt fattar korrekt utformade beslut för samtliga fristående förskolor.
- Vi vet inte ännu om nämnden godtar vår allmänna begäran eller om vi måste be alla
våra medlemmar att själva begära nya beslut. Det är klart att det vore enklare om vi
kunde lösa problemet med en allmän begäran som omfattar alla fristående
huvudmän. Vi får se hur politikerna tänker, säger Mimmi von Troil.
För mer information, kontakta Mimmi von Troil 0709-798 799.
Bilagor: Överklagan av beslut, förvaltningsrättens beslut, IV:s skrivelse till Göteborgs stad.
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