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Barn- och ungdomsnämnden

2017.253 BUN

Sammanfattning av vitesföreläggande
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om föreläggande vid vite för att flera förskolor
inte har inkommit med begärda kölistor senast 2018-01-08 (dnr 2017.253 BUN). Det rör
förskolorna Asken, Kotten, Barnens hus, Asplyckan och Prästkragen som inte har lämnat in
kölistor, varken 2017 eller 2018.
De berörda förskolorna har via ombud överklagat beslut om föreläggande vid vite till
förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har nu avgjort ärendet, dom i ärendet meddelades 19
mars 2019 (Mål:379-18).

Beredning
Förvaltningsrätten har inte ändrat det överklagade beslutet, men har flyttat fram tiden för de
klagande att lämna in handlingar enligt föreläggande till fem veckor. Förvaltningsrättens dom
har inte överklagats till kammarätten och har därmed vunnit laga kraft. Det innebär att barnoch ungdomsnämndens beslut om föreläggande vid vite gäller och att barn- och
ungdomsnämnden ska gå vidare med handläggning av ärendet.
Vitesföreläggande innebär att de förskolor som inte har lämnat in kölistor efter påminnelse
har varit föremål för de tre första nivåerna av sanktioner som skollagen anger gällande
kölistor för 2017:




Formell anmärkning, på delegation, av verksamhetschef för förskola.
Föreläggande av barn- och ungdomsnämnden (dnr 2017.253 BUN).
Ansökan hos förvaltningsrätten om föreläggande med vite för förskolorna enligt skollagen
26 kap 27§.

Barn- och ungdomsnämndens ansökan om föreläggande vid vite överklagades av
förskolorna genom ombud Mimmi von Troil från FSO. Förvaltningsrätten har avslagit
överklagan. Vid dialog mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förskolorna den 20 maj
framkommer att förskolornas ombud inte distribuerat domen till förskolorna. Förskolorna har
inte tagit del av domen innan förvaltningens kontakt och därmed inte haft möjlighet till
rättelse. Förvaltningen har därefter haft fortsatt dialog med respektive förskolor. Alla
förskolor har lämnat i kölistor omgående efter information den 20 maj. Alla kölistor har
inkommit 2019-05-23.
Tidsfristen att lämna in kölistor och det faktiskta inlämnandet av kölistor, skiljer med 27-30
dagar, rättelse har skett och kölistor har inlämnats från alla förskolor. Det är dessutom en
betydande svårighet för förskolorna att deras ombud inte har delgett domen och gett
förskolornas huvudmän förutsättningar att ta ställning till domen och vad den betyder för
respektive verksamhet. Det kan dessutom ses som oskäligt att ta ut 65 tkr – 100 tkr per
halvår för 27-30 dagars försening och att det inte längre finns något skäl till att döma ut vite.

Ekonomisk bedömning
Besluten har ingen ekonomisk påverkan.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger sammanfattningen av vitesföreläggandet till
handlingarna med hänvisning till beslut för respektive huvudman i separata ärenden.

Beslutet ska skickas till
Förskolorna Asken, Asplyckan, Barnens hus, Kotten och Prästkragen.
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