
Många anmälningar - få fällande domar

Anmäl dig till FSO-dagen!

   7 oktober 2016

   32 misstänkta sexuella övergrepp på förskolor i Skåne har polisanmälts sedan början av 2015. Brotten har 
olika rubriceringar och innefattar både sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp, våldtäkt och 
försök till våldtäkt.
   Det fi nns egentligen ingen samlad statistik över anmälningar om sexuella övergrepp på förskola. Men åt 
Sydsvenskan/HD har polisen manuellt tagit fram siffror för Skåne, och räknat de fall där det tydligt står att det 
handlar om en förskola. Därför kan det fi nnas fl er anmälningar än de 32.
   Det ska jämföras med att ungefär 18.000 sexuella övergrepp anmäls varje år i Sverige, både barn och vuxna 
inkluderat. I hela landet fälls bara enstaka personer per år för sexuella övergrepp i förskolan. Men bara själva 
misstanken betyder ofta att en anställd både förfl yttas på jobbet och får kris hemma.
   En liknande genomgång som gjordes i Stockholmsområdet för åren 2012-2014 resulterade i 48 anmälningar. 
Ingen av dem ledde till en fällande dom.
   - Sexualbrott mot barn på förskola är alltid svårutrett. Det handlar om så små barn att det i vissa fall inte ens 
går att hålla förhör med dem, och som kanske inte ens riktigt förstår vad som hänt. Det fi nns ofta inga vittnen 
och kanske ingen teknisk bevisning. Och det krävs annan bevisning än ett erkännande. Redan det ger uppförs-
backe, säger Jenny Silfverberg, kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg som 
ansvarar för metodutveckling och utbildning i vålds- och sexualbrott.
   Det fi nns ingen samlad statistik om domar heller. Men det handlar om ett par-tre fällande domar om året i hela 
Sverige, enligt forskaren Christian Eidevald som har följt frågan i många år.
   Läs hela artikeln här: http://bit.ly/2cFi6Fb
   (Sydsvenskan/HD)   

   Programmet för FSO-dagen 2017 är klart, och du som är medlem i FSO 
kan nu anmäla dig till både Rikskonferensen för förskolechefer den 27 april 
2017 och FSO-dagen följande dag, den 28 april 2017.
   Intresset är redan stort och det gäller att vara snabb med din anmälan. 
Nytt för i år är att alla som anmäler sig till FSO-dagen ska göra det på var 
sitt formulär som fi nns på FSO:s hemsida. Det går alltså inte längre att t ex 
förskolechefen eller huvudmannen anmäler sig själv och ”fem andra i ar-
betslaget”. Alla som vill delta på FSO-dagen måste anmäla sig själva med namn, egen individuell e-postadress 
och alla andra uppgifter (om du inte har en egen e-postadress går det fort att skaffa en gratis adress via t ex 
Hotmail). Alla anmälningar till FSO-dagen ska göras i detta formulär. Bekräftelse på anmälan och annan 
kommande information går via e-post direkt till den som har anmält sig.
   
   Inga anmälningar som skickas till FSO på annat sätt kommer att registreras.



“Förskola” eller “dagis”?

När ska du göra en orosanmälan?

Män i förskolan ges skev bild av media

   SVT Nyheter Uppsala har av någon anledning dragit igång en debatt om vilket begrepp som ska användas, 
förskola eller dagis. Förskollärarna som intervjuas i inslaget använder naturligtvis ordet “förskola”, medan 
många föräldrar och barn pratar om “dagis”. Barnens ordval påverkas självklart av vad föräldrarna säger.
   TV-inslaget har också dragit igång en debatt på social medier om vilket ord som ska användas, och man har 
också initierat en omröstning i frågan.
   ”Förskolan har ett pedagogiskt syfte att förbereda barnen inför skolan. Därför bör man inte använda ordet 
dagis. Dagis var ett ställe där barn lekte och pysslade om dagen när föräldrarna jobbade”, säger en person.
   “Man ska kunna få säga “dagis” eller annat. Det är lika löjligt som att inte få säga “soprummet” som nu 
benämns som “miljöstugan””, säger en annan.
   ”Varför en omröstning? Det heter ju förskola, dagis försvann för länge sedan. Det skulle vara fi nt att se om 
media kunde börja använda rätt begrepp också!”
   FSO instämmer.

   Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten i den kommun 
där barnet bor. Det fi nns inga formella krav på anmälan, men om du är anmälningsskyldig bör du göra anmälan 
skriftligt.
   I 14 kap 1c Socialtjänstlagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör 
anmäla det till socialnämnden.. Anmälningsskyldiga ska anmäla genast.
   Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, 
socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens 
område.
   Du som är anmälningsskyldig i ditt yrke måste skilja på sådant du får kännedom om i din yrkesroll respek-
tive som privatperson. Du är inte enligt lag skyldig att anmäla sådant du får veta om till exempel grannars 
eller bekantas barn. För den typen av uppgifter är du att betrakta som allmänhet, vilket betyder att du rekom-
menderas att anmäla till socialnämnden. Då är du inte heller skyldig att lämna fl er uppgifter till socialtjänstens 
utredning.
   Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du diskutera situationen med so-
cialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan socialtjänsten 
behöva hantera samtalet som en anmälan.
   Kom ihåg att en missad anmälan om ett barn som far illa kan leda till att personal som har anmälningsplikt 
kan dömas för tjänstefel. Det slog Högsta domstolen fast i en dom förra året, i ett uppmärksammat mål där en 
förskolechef på en förskola i Sydsverige väntade nio dagar med att polisanmäla en anställd som misstänktes ha 
förgripit sig sexuellt på barn på förskolan.

   93 av 97 tidningsartiklar om män i förskolan handlade om sexuella övergrepp, begångna av antingen manlig 
personal eller manliga praktikanter. Det visar en studie som två förskollärarstudenter vid Malmö högskola har 
gjort till sitt examensarbete. Studien gjordes utifrån två års artiklar i två tidningar, kvällstidningen Aftonbladet 
och dagstidningen Svenska Dagbladet.
   Ett resultat av en så massiv övervikt av artiklar om övergrepp i förskolan leder till att män i förskolan måste 
förhålla sig till ett fåtal mäns ödesdigra handlingar, konstaterar Rasmus Olsson och Mikael Sandberg i sin 
studie. 
   Med detta förhållningssätt tillkommer en rädsla bland både manlig personal i verksamheten och de män som 
vill utbilda sig till förskollärare. Det är en rädsla som innefattar att bli anklagad för sexuella övergrepp och kate-
goriserad som pedofi l, skriver Olsson och Sandberg.
   Tidigare studier har visat att manlig personal i förskolan ofta känner sig tvingad att anpassa sin fysiska kon-
takt med elever. Detta i samband med att farhågor gällande sexuella övergrepp har uppmärksammats i media.



Nästa FSO-Nytt kommer den 21 oktober!

Socioekonomiska faktorer inget 
som kommunerna tar hänsyn till

Inget stöd från AFA Försäkring

   Endast en tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar pengar till för-
skolan. Få följer upp hur pengarna används. Det visar en kartläggning av landets kommuner. 
   - Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande i förskolan och kommunerna ska fördela resurser efter barns 
olika förutsättningar och behov. Vår kartläggning tyder på att resursfördelning i förskolan är ett outvecklat om-
råde och det är bekymmersamt. Flera kommuner saknar strategier kopplade till utjämningsmodeller och det 
riskerar att försvåra arbetet med likvärdighet, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen och 
fortsätter:
   - Förskolan omfattas av samma krav på att fördela resurser efter förutsättningar och behov som andra skol-
former.
   Kommunerna ska fördela resurser till alla förskolor i kommunen. Fördelningen kan ske på många olika sätt 
och ta hänsyn till många olika faktorer, men den ska utgå från barnens olika förutsättningar och behov. Det har 
tydliggjorts i skollagstiftningen att en utjämnande resursfördelning ska ske i alla skolformer.
   Skolinspektionen har kartlagt om landets kommuner tar hänsyn till så kallade socioekonomiska faktorer när 
de fördelar pengar till förskolan, och om de följer upp vilka effekter fördelningen gett. Socioekonomiska fakto-
rer kan till exempel vara att en relativt stor andel av barnen på en förskola har föräldrar som har låg utbildning, 
är arbetslösa eller nyligen har fl yttat till Sverige.
   Kartläggningen visar att en tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar 
pengar till förskolan. Det är framför allt storstadskommuner.
   Kartläggningen visar också att av dessa kommuner är det få som har en klar bild av hur de vill att pengarna 
ska användas för att höja kvaliteten i verksamheten. Det är också få kommuner som följer upp hur pengarna har 
använts och som analyserar om de har gett önskad effekt. Många kommuner tycker att det är svårt att se vad 
som är mätbara mål i förskolan. Uppföljning i förskolan, utifrån dess uppdrag, är samtidigt mycket viktigt och 
centralt för en systematisk dialog om resultat. Den är också viktigt för att utveckla strategier kring hur skillna-
der i barns förutsättningar och behov kan uppvägas.
   (Skolinspektionen)

   AFA Försäkring, som tidigare har ersatt FSO:s kursdeltagare för en del av kostnaden för sin förskolechefsut-
bildning, meddelar i dag att de har slut på pengar, och att inga pengar därför kommer att betalas ut för utbildnin-
gen som startar i september 2017.
   För er som redan har anmält er till denna utbildning gäller att anmälan inte längre är bindande, och ni har 
möjlighet att ångra er anmälan med anledning av AFA Försäkrings beslut. FSO kommer att kontakta samtliga 
som har anmält sig till 2017 års utbildning.
   För er som går pågående utbildning gäller att ni måste skicka in er ansökan om stöd till AFA Försäkring se-
nast den 14 oktober, annars går ni miste om möjligheten att få stöd. FSO kommer att kontakta även er som går 
denna utbildning.


