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“Domstolen borde haft vett att skita i blöjorna”

Fler platser till kursen i ägar- och ledningsprövning

   10 januari 2020

   Föräldrar behöver inte ta med blöjor till förskolan, det ska ingå i maxtaxan, enligt en ny dom. Men det är en 
fråga som borde ha lämnats åt politikerna att avgöra.
   Det går inte att skriva lagar som täcker varje dilemma som kan uppstå. Lagstiftaren, alltså riksdagen, måste 
lita på att domstolarna gör rimliga avvägningar när oförutsedda frågor hamnar i rätten.
   Men i fallet med vem som ska ta kostnaden för förskolebarnens blöjor har domstolarna så här långt satt poli-
tikerna på pottkanten. Kammarrätten i Stockholm har tolkat lagen om maxtaxa så att förskolorna måste stå för 
stjärtskydden. Att släpa med blöjor hemifrån innebär i praktiken en extraavgift och sådana är inte tillåtna mer än 
i ringa omfattning, anser domarna.
   I alla tider har det bara varit ett fåtal kommuner som bjudit på blöjorna. Maxtaxan infördes år 2002. Strax dä-
refter ångrade fl era sin generositet. Föräldrarna i bland annat Landskrona, Sundsvall och Umeå fi ck börja bära 
blöjpaket.
   Margareta Rönngren (S), som då var ansvarigt kommunalråd i Umeå och i grunden förskollärare, förväntade 
sig en skitstorm. Den uteblev. Många föräldrar hade fått kraftigt sänkt barnomsorgsavgift via maxtaxan, och 
såge hellre att politikerna anställde personal några timmar till än betalade blöjor.
   Så har det rullat på. Till dess Värmdö kommun - en av de generösa/slösiga - upptäckte att den privata för-
skolan Thoren framtid låter föräldrarna ta med. Värmdö krävde, vid vite om 30 000 kronor, att företaget står för 
fi olerna. Det har ju fått lika hög förskolepng som andra, men smitit undan en utgift.
   Företaget gick till rätten, som har givit kommunen rätt i alla instanser - förskolan ska betala blöjorna. Nu vän-
tar ordentliga utgiftsökningar i kommunerna. I Uppsala räknar man med att blöjbjudning skulle gå på sju mil-
joner kronor om året.
   Det borde ha gått att resonera på ett annat sätt. Är det något riksdagsledamöter har koll på är det jordnära 
taxe- och avgiftsfrågor på hemmaplan. Om lagstiftaren haft för avsikt att inkludera blöjor i maxtaxan hade la-
gen haft en skrivning om det, för det vore en betydande förändring för den stora majoriteten av kommunerna.
   Men det nämns inte, av den enkla anledningen att riksdagen har ansett att blöjorna i grunden är föräldrarnas 
självklara ansvar, precis som galonisar och gummistövlar. Att enstaka kommunpolitiker vill fjäska för föräldrar 
är en annan sak.
   Politiska prioriteringar ska göras av politiska församlingar. Inte domstolar. 
   Nu måste regeringen och dess stödpartier höja max, taxan, som i dag är 1 425 kronor i månaden för första 
barnet. Varför inte till 1 600 kronor jämnt?
   Kommunerna ska inte behöva lida för att domstolarna haft en annan syn på barnblöjor än vad lagstiftaren, 
riksdagen, har haft.
   (Expressen ledare)

   Tack vare en stor efterfrågan har vi utökat antalet platser till kursen i ägar- och ledningsprövning/skollagen 
den 12 februari i Sjöbo. Sista anmälningsdag den 31 januari.
   Läs mer om kursen och om hur du anmäler dig här: 
   https://www.fso.se/agar-ledningsprovning-skollagen.html



Brist på lokaler och personal gör att Göteborg tvingas betala tillbaka

Etableringsstopp kan strida mot grundlagen

Fortsatt behov av APL-platser i Göteborg

   Göteborgs stad har fått 47 miljoner från staten för att minska barngrupperna i förskolan. Men man har inte 
lyckats använda hela beloppet och tvingas nu betala tillbaka.
   - En anledning är att vi inte kunnat anställa så många som vi hade velat, säger Staffan Lekenstam, avdelnings-
chef på förskoleförvaltningen, verksamhetsstyrning och utveckling.
   Statsbidraget till kommunerna ska gå till att minska eller motverka en ökning av barngrupper i förskolan, 
antingen genom färre inskrivna barn eller skapa fl er barngrupper. De fl esta kommunerna i Västra Götaland har 
lyckats använda hela bidraget, men Göteborg tvingas betala tillbaka 8,6 miljoner kronor. I fjol behövde kom-
munen också betala tillbaka pengar på grund av lokal- och personalbrist.
   - Det är fortsatt en hel del områden där vi inte har tillräckligt lokaler. Det har också varit svårt att få tag i barn-
skötare och förskollärare, säger Staffan Lekenstam.
   Göteborgs stad har använt 39 miljoner av bidraget för att minska barngrupperna.
   - Vi har framför allt anställt medarbetare och behållit medarbetare som vi annars inte hade kunnat behålla, 
säger Staffan Lekenstam.
   Vad hade pengarna räckt till?
   - Det hade inneburit i runda slängar 16 medarbetare, så det kan vara en liten förskola eller en del av en för-
skola. Men man får räkna med att man inte kan använda alla pengar man har sökt så vi är ändå väldigt nöjda 
med de 39 miljonerna vi har kunnat använda, säger han.
   (SVT Nyheter Väst)

   Att införa ett etableringsstopp för religiösa friskolor kan strida mot grundlagen. Det är slutsatsen i den utred-
ning om konfessionella friskolor som i veckan lämnades över till regeringen. Enligt överenskommelsen mellan 
regeringen, Liberalerna och Centerpartiet ska ett etableringsstopp införas och trots osäkerheten om det är fören-
ligt med grundlagen, vill utbildningsminister Anna Ekström att regeringen går vidare med det löftet.
   - I januariavtalet är vi överens om att det är så viktigt att den svenska skolan håller ihop så vi är överens om 
att vi vill införa ett etableringsstopp för fristående religiösa skolor. Jag är glad över att ha fått ett förslag över 
hur det ska kunna göras, säger Anna Ekström.
   Det är tidigare barn- och elevombudet Lars Arrhenius som har utrett hur ett etableringsstopp skulle kunna 
införas och vilka konsekvenser det skulle få.
   Det han har kommit fram till är att det fi nns utmaningar, som han skriver, när det gäller såväl grundläggande 
fri- och rättigheter som näringsfrihet och religionsfrihet.
   Bland annat skulle det kunna strida mot Europakonventionen som ger föräldrar rätt att välja utbildning 
som överensstämmer med familjens religiösa övertygelse. Ett etableringsstopp skulle även kunna bryta mot 
barnkonventionen, som ju nyligen blev del av svensk lag.
   Lars Arrhenius skriver också att det förvisso fi nns exempel på att religiösa friskolor inte följer regelverket 
som gäller för de här skolorna men att det är tveksamt om problemen är så omfattande att det skulle försvara en 
inskränkning av grundläggande fri- och rättigheter. Dessutom handlar det om få elever, cirka en procent av alla 
elever i Sverige, som går i en skola som uppgivit att den är konfessionell.
   Så är det värt att riskera att bryta mot grundlagen och internationella överenskommelser?
   - I svensk skola ska varje barn och varje elev vara fri att forma sin egen uppfattning och bestämma om sin 
egen framtid, säger Anna Ekström.
   (Sveriges Radio)

   Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL för elever i Göteborg som läser det gymnasiala 
yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan Programmet för Hälsa vård och omsorg. Samord-
ningen sker via det digitala verktyget www.praktikplatsen.se. Den första perioden v. 8-11 saknas fortfarande 
några platser och på Göteborgsregionen är man tacksamma om ni har möjlighet att erbjuda plats. Det saknas 
vidare platser för alla vårens perioder enligt nedan:
   Vecka 8-11, vecka 12-16 (påsklov gymnasiet v. 15), vecka 17-20, samt vecka 21-24.
   Anmäl genom denna svarslänk   https://bit.ly/39OgAvT



Alingsås skär ner på förskolan – ökar barngrupperna

Nu är FN:s barnkonvention svensk lag

FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan

   Alingsås kommun ska spara 6 miljoner kronor på förskola, fritidshem och skola. Samtidigt ska barngrupperna 
för de allra minsta öka från 16 barn till 17, med två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning – på de 
förskolor som lyckas rekrytera.
   På Maja Nadolskis förskola innebär det tre nya barn totalt – men inga fl er barnskötare eller förskollärare.
   - Vi har varit underbemannade hela terminen. Det är fem avdelningar på min förskola och det har inte gått att 
lösa, vi har fått hjälpas åt. Jag har varit ensam förskollärare sedan i mars, tjänsten har varit ute tre gånger, men 
vi har inte lyckats rekrytera, säger Maja Nadolski.
   Hon arbetar tillsammans med två barnskötare. Av de sex planeringstimmar hon har för att utveckla och driva 
den pedagogiska verksamheten och dokumentera, får hon max tre, säger hon.
   Blir det så stor skillnad att gå från 16 till 17 barn?
   - Just nu känner vi att vi inte klarar av att ha 16 barn. Lokalerna är för små. Det är ljudnivån. Det är svårt att 
organisera hur vi ska ta hand om alla, när alla är på plats. Det saknas sittplatser. Vi är inte tre personal under 
hela dagen heller. I dag hinner vi inte se alla, så ett till barn gör jättemycket, det är stor skillnad. Också när det 
är små barn. De har väldigt stora behov, säger Maja Nadolski.
   Lotta Bank, ordförande och huvudskyddsombud i Lärarförbundet Alingsås, berättar att barngrupperna kan 
vara ännu större.
   - Det ser väldigt olika ut på förskolorna. Vissa förskolor i Alingsås har över 20 barn medan andra har 17. Be-
manningen ska vara två förskollärare och en barnskötare, men ser ibland annorlunda ut. Det fi nns problem med 
att få tag på utbildade förskollärare, säger hon.
   Läs hela artikeln: https://lararnastidning.se/alingsas-skar-ner-pa-forskolan-men-okar-barngrupperna/
   (Lärarnas tidning)

   FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s general-
församling den 20 november 1989. Sverige ratifi cerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Från den 1 
januari 2020 är barnkonventionen svensk lag.
   Barnkonventionens grundprinciper:
   Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
   Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
   Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
   Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsik-
terna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
   Nu när barnkonventionen är svensk lag kommer det vid prövningar i domstol att allt eftersom kunna tydlig-
göras på vilket sätt barnkonventionen som nationell lag kan komplettera annan nationell lagstiftning och hur 
lagstiftningar förhåller sig till varandra.
   Varje huvudman måste anpassa sitt arbete och val av metoder utifrån sina förutsättningar och behov, så länge 
de krav som följer av skollagstiftningen och barnkonventionen uppfylls. Skolverket kommer noga följa utveck-
lingen av rättspraxis på området.
   Det pågår också en utredning som heter Barnkonventionsutredningen. Den ska kartlägga hur svensk lagstift-
ning och praxis överensstämmer med barnkonventionen och ska redovisa sitt arbete senast den 15 november 
2020.
   Här kan du ladda ned Arbetsmarknadsverkets vägledning för stöd vid tolkning och tillämpning av barnkon-
ventionen:  https://bit.ly/2roFdhv
   (Källa: Skolverket)

   Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmäl-
ningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. FSO:s befatt-
ningsutbildning för rektorer i förskolan omfattar tio heldagar och börjar i oktober 2020 i Stockholm.
   Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.
   För mer information och anmälan, gå till FSO:s hemsida: https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html



Nästa FSO-Nytt kommer den 24 januari!

Arbetsmiljöverket inspekterar kommunernas förskolor

Sök statsbidrag för entreprenörskap!

Anmäl dig till FSO-dagen 2020!

Nya avtalsnummer!

   Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera alla kommuner och regioner. Kommunledningar och förskolor får besök 
av inspektörer som kontrollerar hur organisationerna styr och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
   Under 2019 utbildade Arbetsmiljöverket politiker om deras arbetsmiljöansvar. Det var en nationell satsning 
där politiker i nämnder och kommunledning deltog. Den var också startskottet för Arbetsmiljöverkets nya stra-
tegi för tillsyn inom kommuner och regioner.
   Nu går satsningen in i nästa fas, som ska pågå resten av den här mandatperioden.
   Tillsynsinsatsen som nu drar igång fokuserar på hur kommunernas ledningar styr och följer upp det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet.
   - Och att den högsta ledningen tar ansvar för det, säger Heli Aarnipuro, som är projektledare på Arbetsmiljö-
verket.
   Målet är att kommuner och regioner ska bli självgående i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det är or-
dentligt etablerat kan kommuner och regioner klara mycket mer själva, utan att Arbetsmiljöverket måste rycka 
in och göra inspektioner.
   - Kommuner och regioner är stora aktörer som redan har strukturerna på plats med HR, företagshälsovård och 
stöd som Suntarbetsliv. I jämförelse med små privata företag fi nns goda förutsättningar med välutbildade chefer 
och skyddsombud.
   Men ibland räcker det inte att allt detta fi nns på plats, konstaterar hon.
   - Resurserna borde fi nnas, men de som har kunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete, till exempel HR 
som är arbetsmiljöexperten, kanske inte har mandat att fatta beslut.
   Hon ser brister i hur kommuner och regioner följer upp Arbetsmiljöverkets inspektioner och förbättrar sitt 
arbetsmiljöarbete på områden där det brustit.
   - Det vi framför vid våra inspektioner faller lätt i glömska efter ett tag.
   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en natur-
lig del i den dagliga verksamheten på alla arbetsplatser.
   (suntarbetsliv.se)

   Skolverket ger i år statsbidrag till såväl kommunala som fristående huvudmän för att utveckla entreprenör-
skap och entreprenöriellt lärande i förskolan och skolan. De huvudmän som får statsbidraget ska använda det 
till att främja entreprenörskap i skolan.
   Entreprenörskap i skolan främjas genom att
   ge förutsättningar, stöd och kompetensutveckling till skolpersonal med syftet att genomföra undervisning där 
eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att
   - utveckla initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer i handling
   - i samarbete med aktörer utanför skolan arbeta med problemlösning och projektliknande arbetsformer
   - stimulera nyfi kenhet och kreativitet, i skapande och undersökande arbetsformer
   - i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
   - se möjligheter med digital teknik och digitalt skapande och entreprenörskap.
   Ansökningstiden är öppen mellan den 15 januari och 17 februari.
   Läs mer här: https://bit.ly/36AEf0P

   Anmälningstiden till FSO-dagen och till Rikskonferensen för rektorer i förskolan är öppen. För mer informa-
tion och anmälan, se FSO:s hemsida - www.fso.se. (Endast för medlemmar i FSO)

   Samtliga avtalsnummer till FSO:s ramavtalspartners är bytta, och att du som är FSO-medlem nu måste uppge
de nya nummer som fi nns angivna på FSO:s lösenordsskyddade hemsida när du kontaktar de företag du vill be-
ställa varor och tjänster av.


