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Föreläggande gällande TP förskolor AB, Näsbygårds förskola
Sammanfattning
Beslutet gäller huvudmannens förskola Näsbygård, Meijerfeldts väg 41 i Täby.
Efter samtal från socialtjänsten har tillsynsansvariga pedagoger bedömt att Näsbygårds
förskola brustit i den anmälningsplikt som följer av socialtjänstlagens 14 kap 1 § samt
skyldigheten att anmäla till socialnämnden då ett barn kan behöva nämndens skydd,
skollagen 29 kap. 13§. Huvudmannen föreläggs att senast 13 april 2018 åtgärda påtalade
brister.

Föreläggande
Barn och grundskolenämnden förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen
huvudmannen TP förskolor AB (org. nr. 556590-4405 ) att avhjälpa påtalade brister vid
Näsbygårds förskola i enlighet med detta beslut.
•

•

Huvudmannens ska upprätta rutiner för arbetet med anmälningsplikten då det
finns oro för att barn far illa och skyldigheten att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd. ( socialtjänstlagen 14 kap 1§, skollagen 29
kap 13§ )
Ovanstående rutiner ska förankras i arbetslagen på förskolan på ett sådant sätt att
alla som arbetar på förskolan har kännedom och kunskaper om hur de ska agera
när ett barn berättar eller när det på andra sätt framkommer att det finns
anledning till oro att barn far illa.

Beslutet gäller omedelbart i enlighet med skollagens 26 kap 10§.
Vidtagna åtgärder ska redovisas till bgn@taby.se senast 13 april 2018.
Ämne Dnr BGN 2018/45-60
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Bakgrund
Tillsynsenheten Täby kommun får kännedom om en händelse vid Näsbygårds förskola då
ett barn berättat för personalen om en situation som hen varit utsatt för som oroar
pedagogerna och som borde ha föranlett en omedelbar orosanmälan till socialtjänsten.
Det barnet berättat anmäls av förskolan till socialtjänsten först efter två veckor och
inkommer den 23 mars med en orosanmälan. Det är förskolans skyldighet att anmäla då
det finns en oro eller misstanke för att barn far illa. I förskolans skyldighet ingår inte att
utreda eller värdera den oro eller misstanke man känner. Genom den tid som förflutit
mellan att barnet berättat för pedagogerna till att anmälan inkommer har förskolan inte
agerat på ett sådant sätt att barnets berättelse kan sägas ha tagits på allvar och förskolan
har inte på ett tillräckligt skyndsamt sätt uppfyllt anmälningsplikten.

Åtgärd
Huvudmannen föreläggs avhjälpa påtalade brister genom att upprätta rutiner för
anmälningsplikten samt förankra dessa i arbetslaget på ett sådant sätt att alla som arbetar
på förskolan känner till och kan agera i enlighet med de krav som följer av
socialtjänstlagen 14 kap. 1§ samt skollagen 29 kap. 13§.
Vidtagna åtgärder ska redovisas till bgn@taby.se. Ämne: Svar Dnr BGN 2018/45-60
senast 13 april 2018.

