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   Föräldrakooperativet Skruven i värmländska Grums fi ck inte rätt bidrag från 
kommunen för 2014 och överklagade med hjälp av FSO kommunens beslut till 
förvaltningsrätten, där rätten dömde till Skruvens fördel.
   Grums kommun överklagade dock domen till kammarrätten, som beviljade pröv-
ningstillstånd och kom fram till att de tyckte att förvaltningsrätten hade dömt fel. 
Kammarrätten ansåg att målet skulle ha prövats som kommunalbesvär enligt kom-
munallagen och inte som förvaltningsbesvär enligt skollagen. Anledningen var, 
enligt kammarrätten, att Grums kommun inte hade fattat ett specifi kt bidragsbeslut 
för Skruven, utan att beslutet var generellt för alla (två) fria förskolor i kommunen.
   FSO och Skruven överklagade i sin tur kammarrättens dom eftersom man inte 
ansåg att kommunen hade fattat några andra beslut utan i både förvaltningsrätten 
och kammarrätten hade agerat som om ärendet var föremål för förvaltningsbesvär.
   Högsta förvaltningsdomstolen beslöt i höstas att Grums kommun senast den 18 
november skulle lämna en förklaring med sina synpunkter om ärendets gång, men 
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Grums valde att inte svara – och nu i veckan kom Högsta förvaltningsdomstolens besked, att målet tas upp till 
prövning i högsta instans.
   - Ärendet ligger nu för avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, vilket i sig är en stor framgång, eftersom 
bara två procent av alla överklagade domar över huvud taget tas upp till prövning av domstolen. Det är också 
anmärkningsvärt att Grums kommun, trots ett föreläggande från Högsta förvaltningsdomstolen, väljer att inte 
svara, säger FSO:s vd Mimmi von Troil, som har drivit ärendet juridiskt åt förskolan Skruven.
   - Målet är principiellt viktigt eftersom det handlar om rättstryggheten för alla fria förskolor i landet. Kommu-
nerna ska inte kunna formulera sina beslut hur de vill, för att det ska bli svårt eller omöjligt att överklaga dem. 
Då hamnar de fria förskolorna i en situation där de bara har att acceptera vad kommunen än beslutar om, och 
det är naturligtvis oacceptabelt, säger Mimmi.
   Högsta förvaltningsdomstolens dom, som blir prejudicerande för alla liknande mål i framtiden, kommer under 
vintern.

   FSO har tecknat samarbetsavtal med företaget Staples, världens största 
företag för kontorsprodukter och den tredje största återförsäljaren på inter-
net.
   Staples mål är att göra det enkelt för sina kunder att köpa kontorsmate-
rial, datortillbehör, förbrukningsmaterial, toner- och bläck, städ-och 
hygienartiklar, skolartiklar, skyddsprodukter, kontorsmöbler, tryck- och 

profi lprodukter, olika typer av emballage samt sjukvård och omsorgsartiklar. 
   I Staples netshop kan du, dygnet runt, hitta hela det breda sortimentet med fl er än 17.500 artiklar. Mer infor-
mation hittar du på FSO:s hemsida.



Ny handledning för samtal om våld

Central nämnd för förskolefrågor

   Brottsoffermyndigheten presenterade nyligen en ny handledning för 
alla förskolor i landet. Handledningen heter ”Liten och trygg” och är 
framtagen på uppdrag av regeringen. Syftet är att förse förskoleper-
sonal med kunskap om brott mot barn och ge dem stöd i att föra vik-
tiga samtal om känslor och rättigheter med barn.
   Det fi nns ett stort mörkertal när det gäller brott mot barn. Personal 
i förskolan har, liksom andra yrkesgrupper som möter barn, en skyl-
dighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att barn far illa.
   - Små barn förstår oftast inte att de blivit utsatta för brott och de 
allra minsta har inte heller ord för att berätta vad de varit med om. 
Vi vill att förskolepersonalen ska våga tänka in våld som en möjlig 
förklaring till när ett barn signalerar att det inte har det bra. Därför är 
det så viktigt att personalen får kunskap i frågorna, förklarar general-
direktören för Brottsoffermyndigheten Annika Öster.
   På handledningens webbplats www.jagvillveta.se/forskola fi nns fi lmade intervjuer med experter, spelfi lmer 
och övningar som ger arbetsgruppen möjlighet att diskutera barns utsatthet och det ansvar som förskolan har. 
Förskolepersonalen får bland annat lära sig mer om olika brott som kan drabba små barn, till exempel misshan-
del och sexuella övergrepp.
   På handledningens webbplats fi nns också pedagogiska övningar om känslor och rättigheter som personalen 
kan göra tillsammans med barnen. Övningarna utgår från förskolans läroplan och barnkonventionen.
   Under december månad kommer handledningen att börja spridas till landets förskolor via e-post. Förskolorna 
kommer då också att få ett postutskick med elva olika känslokort och en affi sch, som är utformade av illustra-
tören Stina Wirsén. 

   Tidningen Göteborgs-Posten skrev i veckan på ledarplats om krisen i förskolan. Ledarskribenten Mathias 
Bred skriver att barnen i Göteborgs förskolor lider av stora barngrupper, få pedagoger och många vikarier. Han 
ifrågasätter hur många barn som egentligen får ta del av den pedagogiska verksamhet som förskolan enligt lag 
ska erbjuda.
   Enligt Mathias Bred fi nns det fl era lösningar på problemen, men en viktig första åtgärd borde vara att samla 
alla förskolefrågor under en gemensam politisk nämnd i Göteborg, i stället för att, som i dag, sprida ut frågorna 
över de tio stadsdelsnämnderna.   

   FSO instämmer. En central organisation och en central politisk nämnd för förskole-
frågor i Göteborg är ett första nödvändigt steg att ta för att komma tillrätta med några av 
de problem som de kommunala förskolorna i Göteborg dras med. Samtidigt skulle en 
central nämnd innebära en förbättrad och förenklad vardag för de fristående förskolorna, 
förskolor som huvudsakligen är små enheter och drivs som föräldra- eller personalkoope-
rativ.  I dag är situationen sådan de fristående förskolorna får olika svar på samma fråge-
ställningar, beroende på okunskap hos de politiker eller tjänstemän som svarar. Det kan 

handla om bidragsfrågor eller om frågor som gäller barn i behov av särskilt stöd. I dag fi nns en central tillsyns-
enhet, som ansvarar för tillsynen av de fria förskolorna, men besluten om förskolorna fattas i de olika stadsde-
larna.
   Införandet av en gemensam förskolenämnd skulle innebära en ökad kunskap hos politiker och tjänstemän och 
en rättstrygg hantering av de frågor som är livsviktiga för de fria förskolorna. Centralisering av beslut, styrning 
och kontroll är ett bättre och effektivare sätt använda skattebetalarnas pengar och det skapar en större rättstrygg-
het. En central nämnd är, precis som GP:s ledarartikel efterlyste, ett första steg för att uppnå det målet. Frågan 
är om inte Göteborg också borde driva frågan om att tillsynen av fristående förskolor skulle hanteras av Skolin-
spektionen i stället för av kommunen, som situationen är i dag. Det skulle innebära en större rättstrygghet och 
det skulle skapa en jämförbarhet mellan offentliga och fria huvudmän och är ett krav som FSO drivit länge.
   /Mimmi von Troil, vd FSO
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Nästa FSO-Nytt kommer den 13 januari!


