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§ 134
KS 156/17

Svar motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks.
Deltar ej i beslut
Hans Bergfelt (M) deltar ej i beslut.
Ärendet
Moderaterna har inkommit med en motion gällande implementering av Förskolebrevets
riktlinjer och dess integritetspolicy i stadens förskolor. Skolförvaltningen ser inget behov av
ytterligare riktlinjer och styrdokument i frågan utan att det räcker med de styrdokument med
medföljande stödmaterial som finns och som håller på att tas fram inom staden och det
systematiska och långsiktiga arbete som redan sker. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut
i ärendet.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den
20 mars 2017, § 54.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till skolnämnden för yttrande.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 13 september 2017, § 64.
Förslag till beslut
Skolnämndens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Motionen avstyrks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar om skolnämndens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om att Mölndals förskolor implementerar Förskolebrevets
riktlinjer och integritetspolicy.
Forskarna framhåller att sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. SBU:s1
undersökning från 2007 visade att 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt någon
gång under sin uppväxt.

Nyare undersökningar (2009 samt 2014) av Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att 1 barn av 5,
det vill säga sex barn i varje klass utsätts för sexuella övergrepp.

Enligt Brå polisanmäls cirka 18 000 sexualbrott varje år varav 3 000 är våldtäkter på barn mellan
0-17 år. Brå:s statistik visar enbart de brott som anmäls och mörkertalet är stort. Studier gjorda
på barn pekar på stora svårigheter att få barn att berätta om övergreppen och endast en liten
andel gör det. Brå uppskattar därför att endast 2 av 10 sexualbrott anmäls. Skulle alla sexuella
brott anmälas skulle det innebära 250 anmälda sexuella övergrepp eller utnyttjanden på barn
eller vuxna, varje dag – bara i Sverige.
Samtidigt som ca 3 000 anmälningar om sexualbrott mot barn görs leder endast 4,2
procent till en fällande dom.

Utvecklingen och statistiken talar sitt tydliga språk - att sexuella övergrep på barn är en stor
samhällsutmaning som drabbar värst de vi behöver skydda mest!

Det icke vinstdrivande företaget Tre ska bli noll har tillsammans med kriminologer, legitimerade
psykologer och förskolechefer utformat Förskolebrevet (hittas på www.forskolebrevet.se) .
Förskolebrevet innehåller riktlinjer samt en Integritetspolicy som alla som jobbar med barnen
måste skriva på och följa. Om förskolan implementerar Förskolebrevet och policyn markeras den
som en blå prick på Förskolekartan som också finns på www.forskolebrevet.se.
Kartan är för den som vill försäkra sig om att förskolan ens barn går på inte bara respekterar
barns integritet utan också lär barnen att respektera varandras integritet. I varje klass finns
framtida offer och förövare – ett barn som lär sig att respektera andras integritet kommer
sannolikt inte att begå sexbrott som vuxen. Studier visar också att sexuellt utnyttjade barn som
får lära sig integritet berättar att de är utsatta, till skillnad från de utsatta som inte har lärt sig
det. Enligt Stiftelsen Allmänna barnhusets undersökning är en förutsättning också att vuxna är
utbildade inom, och uppmärksamma på, de olika signaler utsatta barn uppvisar. Med
integritetspolicyn har vi chansen att rädda barn som i detta nu blir utsatta!
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi därför
-

att Mölndals Stads samtliga förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer
och dess integritetspolicy

Carina Gustafsson (M)
Merjem Maslo (M)
Mölndal 2017-03-20
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Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
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§ 64
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Svar på motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar
förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy
Beslut
Motionen avstyrks.
Ärendet
Moderaterna har inkommit med en motion gällande implementering av Förskolebrevets
riktlinjer och dess integritetspolicy i stadens förskolor. Skolförvaltningen ser inget behov av
ytterligare riktlinjer och styrdokument i frågan utan att det räcker med de styrdokument med
medföljande stödmaterial som finns och som håller på att tas fram inom staden och det
systematiska och långsiktiga arbete som redan sker.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Ärendets behandling
Motion om att Mölndals förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer och
integritetspolicy (M) den 20 mars 2017.
Begäran om yttrande den 5 april 2017.
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 augusti 2017.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 augusti 2017, § 31.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till skolnämnden
Motionen avstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1
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Skolförvaltningen
Stefan Ekenberg
Skolnämnden

Motion om att Mölndals förskolor implementerar
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy
Förslag till beslut
Motionen avstyrks.
Ärendet
Moderaterna har inkommit med en motion gällande implementering av Förskolebrevets
riktlinjer och dess integritetspolicy i stadens förskolor.
Skolförvaltningen ser inget behov av ytterligare riktlinjer och styrdokument i frågan utan att
det räcker med de styrdokument med medföljande stödmaterial som finns och som håller på
att tas fram inom staden och det systematiska och långsiktiga arbete som redan sker.
Bedömning
Förskolebrevet kommer från Treskablinoll AB. Treskablinoll AB arbetar för barns rätt till en
trygg barndom utan sexuella övergrepp, hur förskola och hem kan arbeta förebyggande med
riktlinjer och integritetspolicy.
Förskolebrevet är ett färdigskrivet brev som vårdnadshavare kan skicka till sina barns
förskolechefer, med en uppmaning om att samarbeta kring tio förebyggande riktlinjer och en
integritetspolicy.
Riktlinjerna handlar både om att försäkra sig om att förskolan är en trygg plats där barnet inte
riskerar att bli utnyttjat och om att lära barnen om integritet; sin egen liksom andras. En
förskola som deltar i Förskolebrevet, och genomför åtgärder enligt deras lista, får en blå
markering på Förskolebrevets Sverigekarta.
Detta är en fråga som de kommunala förskolorna i Mölndals stad redan arbetar med
långsiktigt. Förskolan har dels en handlingsplan vid misstanke om sexuella trakasserier eller
övergrepp mot barn i förskolan, dels en Arbetsgång vid uppgift om misstanke om vuxnas
kränkningar av barn och elever.
I juni påbörjades implementeringsarbete på stadens alla förskolor med en integritetspolicy för
förskolan i Mölndals stad med tillhörande stödmaterial. Policyn och stödmaterialet har som
syfte att utbilda, stödja, uppmuntra och vägleda förskolans personal i arbetet med barns
integritet. Policyn utgår från att barnen är rättighetsbärare och att barnen har rättighet till
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delaktighet och inflytande över deras liv, integritet och utveckling. Policyn ska förbygga en
trygg och säker förskola i Mölndals stad.
Vidare utgör arbetet med lika behandling och kränkningar en del av det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan och blir således en kontinuerlig process i verksamheten.
Förvaltningen gör därför bedömningen att det inte finns behov av ytterligare riktlinjer eller
styrdokument i frågan.
Även om vi står bakom Förskolebrevets goda intentioner, tror vi på ett mer långsiktigt arbete
med de här frågorna och att det arbete vi redan gör och som utvecklas i samband med en ny
Integritetspolicy med stödmaterial mer än väl fyller intentionerna i Förskolebrevet. Däremot
ska vi bli bättre på att informera om det arbete vi gör.
Ekonomi
Eftersom stadens skolor redan arbetar med Förskolebrevets intentioner så skulle en
implementering inte skapa några extra kostnader.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef

