
Anmälan på förskola är myndighetsutövning

   16 januari 2015

   En anmälan om att ett barn far illa på en förskola är att betrakta som en myndighetsutövning, slår Högsta 
domstolen (HD) fast i en dom. HD vill därför att hovrätten på nytt prövar fallet med en förskolechef som vän-
tade med att anmäla misstänkta sexuella övergrepp.
   En missad anmälan om ett barn som far illa kan leda till att personal som har anmälningsplikt kan dömas för 
tjänstefel, slår Högsta domstolen (HD) fast.
   - Det lyfter upp Socialtjänstlagens tvingande bestämmelse om att man ska anmäla så fort man får kännedom 
om något som kan göra att socialtjänsten måste ingripa till ett barns skydd. Och nu har vi fått klart för oss att 
det sker under straffansvar för den som omfattas av anmälningsskyldigheten, säger My Hedström, byråchef på 
åklagarmyndighetens rättsavdelning, till TT.
   Såväl privata som offentliga verksamheter påverkas av HD:s beslut. Nu måste personal som har anmälnings-
plikt få information, anser My Hedström.
   - Man måste lyfta fram att man riskerar att dömas för brott om man inte följer anmälningsskyldigheten, säger 
hon.
   Avgörandet från HD gäller ett ärende där en föreståndare på en förskola i Malmö väntade nio dagar med att 
polisanmäla en anställd som misstänktes ha förgripit sig sexuellt på barn på förskolan. Hovrätten över Skåne 
och Blekinge friade föreståndaren från misstanken om tjänstefel med hänvisning till att det inte rörde sig om 
myndighetsutövning, men HD tycker alltså annorlunda.
   - Nu får hovrätten pröva om det fi nns förutsättningar för att döma för tjänstefel. Första kravet för att dömas 
för tjänstefel är att det ska vara vid myndighetsutövning, säger Ella Nyström, justitieråd vid HD.

   - Det är glädjande att Högsta domstolen (HD) i sin dom understryker vikten av att 
skydda barn. Domen är en logisk slutsats av att barnets bästa ska gälla alltid, oav-
sett, vilket också framgår av både FN:s barnkonvention och skollagen som bygger 
på konventionen. Domens förtydligande kring ”plikten” att anmäla, även så kallade 
”orosanmälningar” poängterar särskilt förskolechefens ansvar vid dessa tillfällen. 
HD:s dom innebär att det nu fi nns en tydlig koppling mellan anmälningsplikten 
och tjänstefel om en anmälan uteblir eller fördröjs, i detta fall handlade det om nio 
dagar! säger Mimmi von Troil, FSO:s vd.

   Det är viktigt att komma ihåg att det inte ställs några som helst krav på ”bevis” vid en anmälan till socialtjän-
sten. Anmälan ska göras redan vid misstanke om att ett barn far illa, sedan faller det inom socialtjänstens myn-
dighetsansvar att utreda anmälan och fatta beslut om eventuella ingripanden. För förskolechefer blir det därför 
ännu viktigare att dokumentera att anmälan har gjorts. FSO:s rekommendation är att man i alla lägen som avvi-
ker från normalt för en så kallad incidentlogg. Det bör vara en självklar rutin för förskolecheferna. 
   - FSO har sedan många år tillbaka en branschrekommendation, framtagen med stöd av BRIS (Barnens Rätt I 
Samhället), hur personal på fria förskolor ska agera vid anmälan till socialtjänsten. Vi ser inte att domen i HD 
ändrar dessa rekommendationer, men det är däremot viktigt att än mer stödja våra medlemmar så att de verkli-
gen använder sig av denna branschrekommendation, säger Mimmi.



Allmänna råd om städning i förskolan

Förskollärare ska tipsa om terrorister

FSO skapar nätverk för huvudmännen

   Brister i städningen kan göra att allergiska barn får känningar av sin allergi och blir 
trötta. Är allmänhygienen bristfällig på en skola kan det också leda till att barnen und-
viker att använda toaletterna. En skola med fullgod städning av lokalerna får elever 
som mår och presterar bättre.
   Folkhälsomyndighetens allmänna råd är en bearbetning av Socialstyrelsens tidigare 
allmänna råd om städning. Ett förslag skickades på remiss i början på förra året och 
många värdefulla synpunkter kom in.
   I stora delar innebär de nya allmänna råden samma rekommendationer som Social-
styrelsens tidigare råd, fast i en mer kortfattad form. I de nya allmänna råden under-
stryks bland annat städningen av toaletter och att dessa kan behöva städas fl era gånger 
per dag.
   Det allmänna rådet blir ett underlag och stöd för bedömningar inom den kommu-
nala miljö- och hälsoskyddstillsynen på skolor och förskolor samt även ett stöd för de som driver skol- och 
förskoleverksamheter. Kompletterande vägledning kommer att tas fram som ytterligare stöd för den kommunala 
miljö- och hälsoskyddstillsynen.
   Du kan ladda ned de allmänna råden om städning här: http://bit.ly/1zjO3Ug

   Brittiska förskollärare ska enligt ett lagförslag rapportera till rege-
ringen om barn som anses vara i riskzonen för att bli terrorister.
   Enligt förslaget - en del av inrikesdepartementets försök att stärka 
anti-terroristlagstiftningen - har lärare, även på högre stadier, en 
plikt att "förhindra att personer dras in i terrorism", skriver The 
Telegraph.
   Kritiker menar att idén är svår att genomföra och att lärarna riske-
rar att förvandlas till spioner åt regeringen.
   Isabella Sankey vid människorättsorganisationen Liberty har svårt 
att se att förslaget skulle kunna stoppa terrorismen.
   - Det kommer bara att så frön av misstro och alienation från unga 
år, säger hon till tidningen.
   Men enligt en talesperson för inrikesdepartementet är det "viktigt 
att barn lär sig grundläggande brittiska värderingar". Personal ska 
därför skolas att identifi era barn som riskerar att radikaliseras. Ett 

tecken på detta kan enligt talespersonen vara att ett barn på en religiös skola lärt sig att alla icke-muslimer är 
syndiga.

   Nu drar vi igång ett nätverk även för huvudmännen 
i FSO:s medlemsförskolor. Sedan tidigare har vi ju ett 
nätverk för förskolecheferna.
   Vi startar med en grupp på Facebook där ni tillsam-
mans med andra kan dryfta funderingar, tankar och 
förslag som rör huvudmannens ansvar och där vi på 
FSO deltar i diskussionerna. Ni hittar gruppen genom 
att söka på "FSO:s Huvudmannanätverk" på Facebook 
och sedan kan ni ansöka om att bli medlemmar där. 
Detta vänder sig till alla som sitter i styrelsen hos någon 
av FSO:s medlemsförskolor. Varmt välkomna!



Frågor och svar

FSO-dagen hetare än någonsin!

   Vad gäller angående barngruppens storlek i förskolan?

   Huvudmannen ska enligt skollagen se till att barngrupperna har en 
lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt er-
bjuds en god miljö. I all utbildning som rör barn ska barnets bästa vara 
utgångspunkt, enligt skollagen.
   Av förarbetena till skollagen framgår att personaldimensionering och 
barngruppernas storlek inte bör fastställas statiskt utan anpassas till de 
behov som fi nns i barngruppen. Förutsättningarna i barngrupperna varierar från grupp till grupp och från tid till 
annan. Personaltätheten kan behöva utökas, eller barngruppen minskas, om det fi nns barn med behov av särskilt 
stöd i grupperna. Behovet av en sådan förstärkning måste prövas i varje enskilt fall.
   Huvudmannen bör inför beslut som påverkar barnen i den befi ntliga barngruppen genomföra barnkonsekvens-
analyser. Huvudmannen bör också ha en fungerande modell för resursfördelning som tar hänsyn till de lokala 
förutsättningarna och behov i de olika förskoleenheterna utifrån en rad olika faktorer. Vidare bör huvudmannen 
i en dialog med förskolechefen anpassa personaltäthet samt storlek och sammansättning av barngrupperna till 
förutsättningarna som fi nns på varje förskoleenhet.

   - 1 kap. 10 § och 8 kap. 8 § skollagen (2010:800)
   - Prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet m.m.
   - Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:179)  för förskola, sid. 12-13
   (Skolverket)

Arkivbild

   I år fi rar FSO 20-årsjubileum, och det fi rar vi bland annat den 17 april, då det är dags 
för FSO-dagen igen. Missa inte att anmäla dig för att vara med! 
   Vi kan redan nu konstatera att fl er medlemmar än någonsin kommer att delta på FSO-
dagens många aktiviteter, som börjar med ett inledningsanförande av förskoleforskaren 
Elisabeth Arnér och som följs av ett späckat program med intressanta seminarier och 
möten med både FSO:s samarbetspartners och med dina kollegor från fria förskolor i 
hela landet.
   För bara 250 kronor plus moms får du förutom seminarierna också förmiddagskaffe, 
lunch, eftermiddagskaffe och vårt populära avslutningsmingel på kvällen.
   FSO-dagen kommer som vanligt att hållas på hotell Scandic Crown i Göteborg, och vi 
har utökat antalet platser för både besökare och samarbetspartners jämfört med tidigare 
år. Vi har i dag, tre månader före, redan över 180 anmälda till de 250 platser som fi nns. 
Se den allt hetare termometern intill.
   Gör som fl era andra redan har gjort: lägg in en planeringsdag den 17 april, och ta med 
hela personalgruppen! Och kom ihåg: antalet platser är begränsat!
   För frågor och anmälan, maila till fsodagen@ffso.se. Och kom ihåg, om du anmäler 
fl era personer från din förskola behöver vi namn och e-postadresser till alla som an-
mäls!

fsodagen@ffso.se



Fria förskolor särbehandlas

Trakassera inte friskolor

Nästa FSO-Nytt kommer den 30 januari!

   Debattartikel i GP den 29 december

   Göteborgs stad sällar sig nu till raden av kommuner som struntar i lagens krav när det gäller det egna ageran-
det, oavsett om det handlar om bidrag, tillsyn eller annat där kommunen har en makt över fria förskolor, skriver 
Mimmi von Troil.
   Andra kommuner som under de senaste åren har utmärkt sig negativt genom att på olika sätt särbehandla de 
fria förskolorna är bland andra Ulricehamn, Grums, Härnösand, Sjöbo, Kristianstad, Nordmaling, Sollefteå och 
Vänersborg.
   I Göteborgs fall bryter staden avsiktligt mot en av de mest grundläggande paragraferna i skolförordningen, 
nämligen den som säger att det kommunala bidraget till fria förskolor ska beslutas och meddelas senast vid 
årsskiftet före det år det gäller.
   De fria förskolorna meddelades nyligen kort och gott att Göteborgs stad inte kommer att kunna besluta om 
bidraget för 2015 i tid på grund av att det är valår. Detta är inte en acceptabel ursäkt. Det fi nns inte en enda 
kommun i landet som skulle acceptera att ett föräldrakooperativ inte fullgör sina åtaganden med hänvisning till 
att man precis har bytt styrelse. Då hötter kommunen med sanktionsfi ngret och säger bestämt att det är huvud-
mannens ansvar - för så säger lagen. Att sedan inte kommunen lever upp till kravet på beslut i tid för de fria 
förskolorna, det är uppenbarligen inte lika viktigt.
    FSO, Fria förskolor, som är branschorganisation för de fria förskolorna i Sverige, ser mycket allvarligt på 
att allt fl er kommuner bryter mot såväl lagar som regler för att komma undan skyldigheter man har gentemot 
de fria förskolorna. För att spara en krona eller två är kommunerna - Göteborg inräknat - beredda att bryta mot 
lagar och regler, och dem det drabbar är barnen som går i de fria förskolorna. Vi vet att fria förskolor på olika 
håll i landet har tvingats i konkurs för att deras respektive kommuner har slarvat eller avsiktligt undanhållit 
bidrag förskolorna hade rätt till.
   FSO har vid fl era tillfällen JO-anmält kommuner för dessa felaktigheter, och JO har vid ett fl ertal tillfällen 
också kritiserat anmälda kommuner. Men dessvärre verkar det som om JO:s kritik är tandlös. På många håll 
tycks en JO-anmälan vara en merit, snarare än ett tecken på att man har gjort någonting fel.
   Det handlar helt enkelt om likhet inför lagen. Barn i fria förskolor blir allt oftare satta på undantag, och ofta 
agerar kommunerna - Göteborg inräknat - som att man anser att barn i fria förskolor är mindre värda än barnen i 
de kommunala förskolorna.
   Mimmi von Troil, vd FSO, Fria förskolor

   Kommentar på ledarplats i GP till ovanstående debattartikel, den 30 december

   Kommunen bör vara bäst på att följa lagar och regler.
   Göteborg har av tradition ett trist förhållande till friskolor. De är inte önskade och kan kommunen ställa till 
problem, så gör kommunen det. I varje fall ser det så ut från friskolornas horisont. Det har gällt storleken på 
skolpengen, vad som skall räknas in, vad som skall räknas bort och nu, när beslut skall lämnas.
   På GP Debatt anklagar Mimmi von Troil, vd för intresseorganisationen FSO, Fria förskolor, Göteborg för att 
avsiktligt bryta mot bestämmelsen att besked om det kommunala bidraget skall lämnas senast vid årsskiftet.
   Även om det inte är avsiktligt, så är det illa nog att Göteborg inte lämnar besked i tid. Förklaringen, att hand-
läggningen försenats på grund av valet, är dessutom riktigt usel. Som von Troil skriver fi nns det inte en kom-
mun som skulle acceptera "att ett föräldrakooperativ inte fullgör sina åtaganden med hänvisning till att man 
precis har bytt styrelse".
   Att i laga tid få besked om de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten har avgörande betydelse för 
friskolorna. Detta, liksom att kommunen bör vara bäst på att följa de lagar som reglerar verksamheten, inser 
säkert både tjänstemän och ansvariga politiker. Vad som behövs är alltså lite mer god vilja.


