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att lämna yttrande daterat 2018-06-20 till förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 8806-18. 

 

Bakgrund 

Utbildningsnämndens förskoleutskott beslutade 2017-10-11 § 80 att förelägga Barnhagens 

förskola med vite om 100 000 kronor att senast den 27 oktober ha mottagit barnet i fråga vid 

Barnhagens förskola. 

 

Utbildningsnämnden 2017-11-23 § 173 ansökte hos Förvaltningsrätten om utdömande av vite 

utifrån föreläggandet. Utbildningsnämnden yttrande sig i ärendet 2018-02-14 § 13. 

Kommunen har nu för andra gången beretts möjlighet att yttra sig över ärendet. 

 

Föredragning 
Grunden för kommunens inställning är att kommunen har stöd i såväl skollagen som 

kommunallagen att förelägga Barnhagens förskola vid vite att ta emot ett barn. I yttrandet 

framkommer kompletterande information om att förskolan i fråga öppnat upp för 

nya placeringar i verksamheten inför hösten 2018. 
 

Kommunen klargör sin inställning att Barnhagens vägran att ta emot barnet strider mot 

öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen och att detta anses som en allvarlig överträdelse. 
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Utbildningsdirektör 
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 Förvaltningsrätten i Stockholm 

115 76 Stockholm 

Yttrande 

Mål nr 8806-18  

 

Föreningen Barnhagen ./. Utbildningsnämnden i Uppsala kommun angående utdömande av 

vite 

 

Uppsala kommun, genom utbildningsnämnden, har förelagts att avge yttrande i ovan 

rubricerat mål. 

 

Inställning 

 

Utbildningsnämnden vidhåller ansökan om utdömande av vite. 

 

Grund 

 

Grunden för redovisad inställning är att utbildningsnämnden fortfarande menar att det finns 

stöd i skollagen för ett sådant beslut.  

 

Enligt 26 kap. 4 § 1 skollagen är det kommunen som utövar tillsyn över de förskolor vars 

huvudman kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket nämnda lag. 

 

Enligt 3 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) ska en kommun tillsätta de nämnder som behövs 

för att fullgöra den verksamhet som lag eller annan författning anger. Utbildningsnämnden i 

Uppsala kommun har av kommunfullmäktige fått uppdraget att sköta skolfrågorna i Uppsala 

kommun. Utbildningsnämnden fullgör således uppdraget att vara tillsynsmyndighet enligt 26 

kap. 4 § skollagen. 

 

Enligt 26 kap. 10 § skollagen får tillsynsmyndigheten förelägga en huvudman som står under 

dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer 

av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet. 

Skollagen ger dessutom tillsynsmyndigheten möjlighet att förena föreläggandet med ett vite, 

se 26 kap. 27 §. 

 



 

 

Nämnden vidhåller vad som tidigare anförts i målet samt vad som anförts i det mål som för 

närvarande ligger för prövning hos Kammarrätten Stockholm, mål nr 2285-18 (se bilagorna 1-

5). Därutöver vill nämnden anföra följande. 

 

Utbildningsnämndens bedömning att barnet Y redan har tagits emot i Barnhagens verksamhet 

kvarstår. Barnhagen har i tidigare yttranden hävdat att anledningen till att man inte kan ta 

emot barnet Y vid förskolan är att man velat hålla barnantalet nere. Under vårterminen har 

förskolan haft 24 barn inskrivna i verksamheten, varav ett är Y. I samband med att ett antal 

barn till sommaren avslutar sin vistelse i förskolan har Barnhagen tydliggjort att man tar emot 

fem nya barn i verksamheten. Dessa placeringar påbörjas i augusti. Kommunen har i samband 

med dessa nya placeringar varit i kontakt med Barnhagen för att försäkra sig om att förskolan 

är medveten om att även barnet Y är placerat i Barnhagen (se bilaga 6, Tjänsteanteckning 

2018-05-22). Uppgifterna om att Barnhagen tagit emot nya barn i kombination med 

Barnhagens skäl till varför Y inte tagits emot, förstärker nämndens uppfattning om att det rör 

sig om en efterhandskonstruktion. 

 

Utbildningsnämnden vill än en gång understryka att det inte finns något hinder för en 

huvudman att administrera sin egen kö men att urvalsprinciperna klart måste framgå och 

godkännas. Uppsala kommun har den 26 januari mottagit en ansökan från föreningen 

Barnhagen om att göra avsteg från öppenhetskravet och en förfrågan om att administrera sin 

egen kö. Kommunen ska i samband med detta även godkänna föreningens urvalsprinciper, 

Detta ärende handläggs just nu av Uppsala kommun. Denna ansökan/förfrågan inkom långt 

efter att föreläggandet mot föreningen hade fattats av utbildningsnämnden och saknar relevans 

i detta ärende. 

 

Även om förskolan administrerar sin egen kö kvarstår kravet på att förskolan har en 

urvalsprincip som inte strider mot skollagens krav på öppenhet. Utbildningsnämnden hade 

således, såsom tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 4 § skollagen, fattat samma 

föreläggandebeslut mot Barnhagen om Barnhagen istället administrerat sin egen kö och alltså 

inte deltagit i ordningen med en central antagning. 

 

Nämnden vill också framhålla att lämplig sammansättning inte kan användas som en 

urvalsprincip. Det är en senare fråga för huvudmannen att beakta och ta hänsyn till när barnet 

väl fått en plats i förskolan. Det handlar således om förskolans inre organisation och indelning 

av barnen i olika grupper som inbördes är lämpliga och inte i förhållande till förskolan som en 

enda enhet.  

 

 

 

Uppsala, dag som ovan 

 

 
 

Caroline Hoffstedt  Lars Niska 

ordförande   Nämndsekreterare 
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