
Grums kommun kritiseras av JO – dubbelt upp!

Myndighetsutövning på fri förskola

     27 mars 2015

   Justitieombudsmannen, JO, kritiserar efter en anmälan från FSO Fria förskolor Grums kommun för att i fl era 
fall ha dröjt med handläggningen av bidrag till föräldrakooperativet Skruven i Grums. Bland annat dröjde kom-
munen över fem månader med att handlägga ett återförvisat bidragsärende som man i en dom från förvaltnings-
rätten hade fått direktiv om att behandla.
   I januari 2013 överklagade FSO Fria förskolor som ombud för förskolan Skruven i Grums kommunens beslut 
om bidrag för 2013. I juni meddelade förvaltningsrätten att FSO och Skruven hade rätt och ärendet återförvisa-
des till kommunen för ny handläggning. Inte förrän i november hade kommunstyrelsen i Grums handlagt ären-
det och beslut kom i december, nära sex månader efter förvaltningsrättens dom. Detta är en oacceptabelt lång 
tid, tycker JO, som i sitt beslut bland annat skriver att ett återförvisat ärende ska behandlas med förtur, och att 
handläggningstiden på fem månader var oacceptabelt lång och att kommunstyrelsen därför förtjänar kritik.
   - Även om det känns bra att få besked om att kommunstyrelsen i Grums har gjort fel så fi nns det smolk i gläd-
jebägaren. Resultatet av kommunstyrelsens långsamma handläggning är att en annan förskola tvingades lägga 
ner. Flera små barn förlorade sin trygga förskola för att kommunen tog över fem månader på sig att besluta om 
de pengar barnen hade rätt till, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   JO kritiserar också Grums kommun för att beslutet om bidrag till Skruven fattades först den 13 januari 2013, 
när det i Skolförordningen tydligt stipuleras att beslut om bidrag för kommande år ska fattas senast den 31 de-
cember året före.
   - Det vore klädsamt om kommunen sopade rent framför egen dörr när det gäller att efterleva lagar och förord-
ningar. Som tillsynsmyndighet är kommunen oerhört snabb att besluta om föreläggande om förskolan, i kom-
munens tycke, inte lever upp till skolförordningar, lag och läroplan. Men när det gäller sitt eget handlande 
verkar inte ens JO-kritik bita. Jag skulle önska att JO kunde besluta om böter för kommuner som är ”återfalls-
förbrytare”, som exempelvis Grums. Det här är inte första gången som kommunen kritiseras av JO. Kommunen 
har fått kritik vid ett fl ertal gånger de senaste åren för sin bristande handläggning när det gäller de fria försko-
lorna i kommunen. Jag skulle gärna se att JO fi ck mera muskler att agera mot kommuner som missköter sig, 
säger Mimmi von Troil. 

   FSO-kansliet har fått en del frågor kring vad myndighetsutövning på fri förskola 
innebär. 

   Kortfattat baseras detta ställningstagande på en dom i Högsta domstolen. HD 
slår fast att anmälan till socialtjänsten (inklusive orosanmälan) ska betraktas som 
myndighetsutövning, även om huvudmannen är en fristående förskola. Det innebär 
i korthet två saker:

   1. Förskolechefens skyldighet att anmäla skärps.
   2. Det måste fi nnas dokumentation kring anmälningsbeslutet och motiv för anmä-
lan (även om det är en orosanmälan).



FSO:s konferenser för förskolechefer

Nya riktlinjer för barngrupperna

Som förskolechef hos en av FSO Fria förskolors medlemsförskolor har du möjlighet att medverka i regionala 
chefskonferenser som vi bjuder in till 1-2 gånger per termin. På konferenserna behandlar vi olika ämnen samt 
stöter och blöter frågor, tips och råd tillsammans med varandra. Konferenserna ingår i medlemskapet och kostar 
ingenting extra. 

Aktuella konferenser:

Göteborg 31 mars  FULLBOKAT!

Kristianstad 13 april
Plats: Stadshotellet, Nya Boulevarden 8, Kristianstad
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
Anmälan senast 18 mars 

Karlstad 29 april 
Plats: ej bestämt
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
Anmälan senast 8 april 

Sundsvall 8 maj  INSTÄLLT!

Söderhamn 27 maj
Plats: Ej bestämt
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
Anmälan senast 6 maj                         (Med reservation för eventuella ändringar)

   För anmälan och mer information, maila ledning@ffso.se.
   Vi bjuder på kaffe/te/vatten och fi ka. Meddela om behov 
av specialkost.
   Antalet platser är begränsat. Träffarna ingår i ert medlem-
skap i FSO och är kostnadsfria. Dock är anmälan bindande 
och debitering om 500 kronor utgår om ni uteblir utan 
anledning. Platsen kan överlåtas till kollega.
   Vill du att vi lägger en konferens i din stad? Hör av dig 
till ledning@ffso.se.

   Regeringen har gett Skolverket uppdraget att ta 
fram nya riktlinjer för barngrupperna i förskolan, 
som bland annat ska innehålla riktmärken för grup-
pstorleken och personaltätheten. Vilka siffror det 
kommer att handla om kan dock ingen uttala sig om 
för närvarande.
   - Skolverket är bäst lämpade att avgöra det utifrån 
den forskning som fi nns. De får också avgöra om 
det kommer att handla om en siffra eller fl era, och 
om särskild hänsyn ska tas till de yngsta barnen, 
säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
   Precis som de tidigare riktmärkena kommer inte 
heller de som nu ska tas fram att vara bindande. 
Hur stora är förhoppningarna att de kommer att efterlevas?
   - Jag är mycket hoppfull av två skäl. Dels fi nns det ett stort politiskt intresse från kommunernas sida för den 
här frågan. Dels har vi nu forskning att luta oss mot, som visar på vikten av en bra gruppsammansättning i för-
skolan för de framtida skolresultaten, säger Gustav Fridolin.
   (Förskolan)

Arkivbild



Vi tittar på olika scenarier och situationer som uppkommer på arbetsplatsen varje dag. Situationer 
som rör arbetsmiljö, kränkningar, vårdnadstvister och lagar i stort. 

 Hur hittar man balansen i att vara både chef och kollega?
 Vilket infl ytande ska förskolechefen ha i ekonomiska beslut?
 Hur ska förskolechefen hantera en mobbningssituation i personalgruppen?
 Vilket ansvar har förskolechefen för de anställdas arbetsmiljö?
 Hur hanterar man föräldrar som är i vårdnadstvister?
 Vilket ansvar har förskolechefen i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd?
 Vad ingår egentligen i den inre organisationen?
 Vad gör man när huvudmannen inte vet vilket ansvar den har?

Ingen förberedelse behövs för kursen, men vi hör gärna exempel på situationer när vi under dagen 
diskuterar i smågrupper.

I FSO-familjen vet vi att det inte är någon barnlek att driva en förskola. Vi vet också att det inte är 
en barnlek att vara förskolechef. Det är många lagar och regler att följa och det är inte helt ovan-
ligt att förskolechefen också arbetar en viss del i barngrupp. När föreståndaren blev förskolechef 

ökade ansvaret och med det arbetsuppgifterna. Fler timmar måste förläggas till administration och 
mer än ofta lägger en förskolechef betydligt mer tid än schemat har timmar.

FSO:s rådgivare får ofta frågor kring förskolechefens ansvar och mandat. Vårt enkla svar är att 
förskolechefen ansvarar för förskolans inre organisation och huvudmannen för den yttre. Men vad 
är inre respektive yttre organisation? 
FSO har tagit fram en hel utbildningsdag där du möter andra förskolechefer. Dagen behandlar alla 
delar som förskolechef ansvarar för i förskolan och de delar som, genom delegation, ingår i hans/
hennes arbetsuppgifter. Vilka lagar och regler gäller och när har förskolechefen mandat att säga 
nej till krävande föräldrar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid 
högtidsfi rande på förskolan? 

Heldag förlagd i konferenssal - minst 15 deltagare.

Kursen Chefens huvudvärk kan förläggas i hela landet.

För mer information och intresseanmälan, maila till utbildning@ffso.se

Chefens huvudvärk
NY KURS!



Laga mat tillsammans

Flera språk i förskolan
Material från Skolverket

Nästa FSO-Nytt kommer den 10 april!

   Laga mat tillsammans är ett bra sätt att få barnen att upptäcka ny mat men även upptäcka nya saker med mat 
som de redan känner igen. Med ett positivt synsätt blir både barn och lärare nyfi kna på att testa nya smaker.

   - Barnen lär sig ta hänsyn till varandra och samarbeta.
   - De övar motorik och lär sig lite livsmedelshygien.
   - De ser både råvarorna och den färdiglagade maten på 
tallriken.

   Exempel:
   När barnen får vara med och laga mat lär de sig var maten 
kommer ifrån. De får öva på att räkna så att de vet att alla får 
lika mycket och hur många skålar man behöver. Genom att 
visa hur man tvättar händerna och skiljer på olika livsmedel 

lär sig barnen enkla hygienregler. Många förskolelärare tycker att barnen blir väldigt stärkta och stolta av att få 
visa vad de kan och testa nya saker!
   Tips:
   - Barnen deltar genom att önska vilken mat de vill äta nästa vecka.
   - Baka bröd tillsammans. Låt barnen forma brödet som de vill. Det blir ofta kreativt i formen av en bokstav 
eller kanske ett djur.
   - Be barnen ta med sig recept hemifrån. Kanske vill till och med några föräldrar vara med i köket en dag och 
visa kocken barnens favoriträtter?
   - Några av barnen är med när mellanmålet förbereds.
   (Text och bild Livsmedelsverket)

   Flera språk hos barnen är vardag i många förskolor. Det innebär 
att förskolepersonal och förskolechefer behöver ha kunskaper om 
hur fl erspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet. 
Sånger, sagor, spel och appar är några verktyg för inspiration och 
vägledning.
   Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om fl erspråkighet i 
förskolan som ska inspirera, ge vägledning och kan ligga till grund 
för diskussioner i arbetslaget. Materialet bygger på skollagen och 
förskolans läroplan.

   Ladda ner materialet som pdf här: http://bit.ly/1OAEOKn

   (Skolverket)


