
Över 10.000 läsare!
Ägar- och lednings prövning: 
Nya regler för enskilda huvudmän från 1 januari

Inspirationsmöte inför Hygienveckan

   11 januari 2019

   Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet 
inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019.
   De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som 
gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt infl y-
tande, ledning och även andra som har ett bestämmande infl ytande i huvudmannens verksamhet:
   - Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande 
infl ytande över verksamheten (faktisk företrädare)
   - Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
   - Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
   - Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i fl era led) har ett väsentligt infl ytande över 
verksamheten
   Med väsentligt infl ytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det 
röstberättigade aktiekapitalet.
   Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och lednings-
prövning ska fi nnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel 
skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och 
ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emel-
lertid inte tillräckligt att det fi nns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av 
personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.
   Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövning-
en ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra om-
ständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker 
alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som
enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk 
misskötsamhet.
   De nya bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva 
verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, både vid tillståndsprövning samt att de fortlö-
pande är uppfyllda. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.
   Källa: Skolinspektionen

   Planeringen inför nästa års hygienkampanj, Hygienveckan vecka 38, börjar så smått att komma igång, och 
startar med ett inspirationsmöte i Göteborg den 19 mars kl. 10-15.
   Målgrupp är alla som arbetar med och eller ansvarar för hygien och smittskyddsfrågor inom miljö- och hälsa, 
folkhälsa, förskola, skola, barnhälsovård, äldreomsorgen, boenden och smittskydd.
   Boka redan nu detta datum, mer information kommer inom kort. Anmäl dig via mail till hygiensjuksköterskan 
Marianne Bengtsson; marianne.l.bengtsson@vgregion.se.



Statsbidrag för Läslyftet i förskolan 

Svenska förskolor kan få EU-pengar

SKL upphandlar nyckelfärdiga förskolor

Snart lapp på luckan på FSO-dagen!

   Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.
   Den reviderade läroplanen för förskolan framhåller högläsningens betydelse. Att delta i Läslyftet kan vara ett 
sätt att utveckla förskolans kompetens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text.
   Kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskolor kan söka statsbidraget.
   Huvudmän kan endast ansöka om statsbidrag för förskoleenheter som fi nns med i Statistiska centralbyråns 
(SCB) statistik från hösten 2017 (15 oktober-statistiken). Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som 
det inte fi nns uppgifter om i SCB:s statistik från hösten 2017.
   Ansökan för 2019/20 är öppen 15 januari – 15 februari i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2CjnDOB

   Nu kan förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar söka totalt 225 miljoner kronor för kompetensutveck-
ling, utlandspraktik och internationella samarbetsprojekt.
   - Det är en kraftig ökning från förra året. Nu hoppas vi att fl er tar vara på möjligheten till utveckling genom 
internationella utbyten och samarbeten, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet 
som fördelar pengarna.
   Pengarna delas ut inom Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ung-
dom och idrott. Inför 2019 ökar budgeten för skolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med 30 miljoner 
kronor jämfört med i år.
   - Internationella utbyten och samarbetsprojekt stärker skolans kvalitet. Genom att samarbeta med andra länder 
kan svenska skolor få tips på nya metoder som utvecklar undervisningen. Det är också en chans till utveckling 
för lärare och elever, säger Karin Röding.
   Läs mer om hur du kan söka pengar:  https://www.utbyten.se/program/erasmus/

   Behovet av nya förskolor är stort i landets kommuner. SKL Kommentus Inköpscentral annonserar därför nu 
en upphandling av förskolebyggnader. Ramavtal beräknas klart hösten 2019.
   - Det behövs 750 förskolor de närmaste fyra åren och genom denna ramavtalsupphandling kan kommunerna 
snabbare, och mer kostnadseffektivt, få fram permanenta förskolor som uppfyller såväl tekniska som pedago-
giska krav, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
   SKL och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför i samarbete en ramavtalsupphandling av förskole-
byggnader. Upphandlingen är värd fl era miljarder och omfattar nyckelfärdiga permanenta byggnader för försko-
leverksamhet. Det ska även vara möjligt att köpa till färdigställande av utemiljön.
   - Upphandlingen kan liknas vid en projekttävling där anbudsgivarna får ta fram förslag på förskolor som 
sedan kommer att utvärderas. De bästa förskolorna utifrån bland annat funktionalitet för den pedagogiska 
verksamheten, kvalitet och pris erhåller ramavtal. Med ramavtalet kan vi korta tiden från behov till färdig för-
skola, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus.

Tips: FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan! 
www.fso.se

   FSO-dagen den 26 april är snart helt fullbokad - i dag återstår det bara ett fåtal platser, så har du tänkt att gå 
och inte ännu har anmält dig är det verkligen hög tid att göra det!
   Du hittar mer information och anmälningsformulär på vår hemsida, www.fso.se.



Nästa FSO-Nytt kommer den 25 januari!

Ny unik FSO-kurs om tilläggsbelopp

Kränkte barn fl era gånger - frias

Läsning med små barn ger språkfördel

Ny ramavtalspartner

   Tillhör du den växande skaran som upplever att det blir allt svårare att få tilläggsbelopp för barn i behov av 
särskilt stöd? Då är det här något för dig! FSO presenterar nu en unik heldagskurs som med premiär i mars ger 
dig kunskapen och stödet du behöver när du ska fylla i din ansökan om tilläggsbelopp till din kommun.
   Trots att ändringar av skollagens 8 kap 23 § trädde i kraft den 1 juli 2016 är det fortfarande oerhört svårt för 
fristående förskolor att få tilläggsbelopp trots att barnet har ett dokumenterat behov av omfattande och varaktigt 
stöd. Kommunerna menar i sina avslagsbeslut att detta ingår i grundbeloppet.
   Syftet med FSO:s nya kurs är att förtydliga vad som behöver ingå i en ansökan om tilläggsbelopp. Kursen 
syftar vidare till att klargöra förskolechefens/rektorns ansvar och går igenom problematiken som kan uppstå 
utifrån skollagens 6 kapitel om förbud mot kränkande eller diskriminerande behandling när det gäller barn som 
har omfattande behov av särskilt stöd. Deltagarna kommer också att ges praktisk handledning och stöd kring 
hur en ansökan om tilläggsbelopp ska utformas. Kursledare är skoljuristen Mikael Hellstadius.
   Premiär för kursen Ansökan om tilläggsbelopp blir det den 21 mars i Göteborg. För mer information och för 
anmälan, gå till FSO:s hemsida www.fso.se.

   Ett ettårigt barn som höll på att skolas in på en förskoleavdelning i Helsingborg var otröstligt och gallskrek. 
Då sa förskolläraren ”har du dödslängtan” till barnet och enligt personal ska hon också hotat att slå barnets hu-
vud i väggen.
   Personal vittnar också om att hon blivit oerhört arg och skickat iväg en treåring från matbordet för att han fes. 
Ett antal fl er iakttagelser från kollegor till kvinnan har skickats in till Skolinspektionen, som ville ge kvinnan en 
varning. Om fl er överträdelser gjordes skulle kvinnan kunna bli av med lärarlegitimationen.
   Lärarnas ansvarsnämnd, säger dock nej till att ge förskolläraren en varning. De anser att meningen ”har du
dödslängtan” sades när kvinnan var mycket stressad, vilket är en förmildrande omständighet. Vid övriga 
påståenden står ord mot ord och därför tas ingen hänsyn till detta.
   (Lokaltidningen)

   Föräldrar och pedagoger som regelbundet läser med små barn ger dessa barn en språkfördel på upp till åtta 
månader jämfört med andra barn. Det visar en nyligen presenterad studie under ledning av professor James Law 
vid institutionen för kommunikation och språkstudier vid Newcastle University’s School of Education. Studien 
visar att små barn som har fått regelbunden läsning ökar sin språkkunskaper och tar till sig information bättre än 
andra barn.
   - Vi visste att läsning med små barn är fördelaktigt för deras utveckling, men att det skulle ge dem så mycket 
som åtta månaders fördel i språkutvecklingen jämfört med andra barn är anmärkningsvärt, särskilt när vi talar 
om barn i åldrar under fem år, säger James Law.
   (Medical Press)

   FSO har tecknat ett nytt ramavtal med företaget UHPO 
InköpsSupport.
   UHPO är en fristående inköpsorganisation med syfte att
bidra till lägre inköpskostnader och effektivare inköp av t ex 
livsmedel, förbrukningsmaterial, städmaterial, elektronik, 
inredning, tvättjänster, fastighetsförnödenheter, drivme-
del och kontorsmaterial. UHPO har ramavtal med ett 50-tal leverantörer anpassade för skola och omsorg. För 
FSO:s förskolor är det helt kostnadsfritt att ansluta sig till UHPO och ni väljer själva vilka avtal ni vill använda 
er av. På de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida kan du läsa mer om UHPO:s erbjudande till FSO:s 
medlemmar.


