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§ 57 2019.306 BUN

Föreläggande Solkattens förskola, SKIB AB
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att kontrollera att de fristående förskolorna i
kommunen bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan.
Enligt skollagens 26 kap. 4§ har en kommun tillsyn över förskolor vars huvudman kommunen
har godkänt enligt skollagen 2 kap. 7§, andra stycket. Under våren 2019 utövade kommunen
tillsyn på Solkattens förskola i Sollebrunn med huvudman SKIB AB.

Beredning
Av skollagen (26 kap 2 §) framgår att det i kommunens tillsyn av fristående förskolor ingår att
fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver
verksamheten ska rätta de fel som upptäckts vid granskningen. Tillsyn av de fristående
förskolornas verksamhet ska vara utformad så att den säkerställer att den granskade
förskolan lever upp till kraven i lagar och förordningar.
Kommunens tillsyn omfattar att granska verksamhetens förmåga att leva upp till
intentionerna i skollag och läroplan. Det innebär bland annat att det pedagogiska arbetet
omfattar hela läroplanen och riktas mot målen och att det råder kvalité i arbetet samt att
verksamheten bedrivs enligt läroplanens uppdragsbeskrivning och riktlinjer.
Barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun konstaterade i beslut den 20 juni 2017
(2017.366 BUN §69) att det förelåg flera brister gällande huvudmannens ansvarstagande för
Solkattens förskola och huvudmannen förelades att vidta åtgärder för att avhjälpa de
påtalade bristerna. Beslutet följdes upp och i beslut daterat den 24 oktober 2017 (2017.366
BUN §96) konstaterades att flera brister var avhjälpta och att huvudmannen för Solkattens
förskola hade skapat en arbetsplan för ett systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av
Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”. I det sistnämnda beslutet
konstaterades dock att brister kvarstod rörande huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Vid kommunens tillsyn våren 2019 kan kommunen konstatera att huvudmannen för
Solkattens förskola brister i sitt arbete att systematiskt och kontinuerligt planera för och följa
upp samt utveckla utbildningen i förskolan.
Underlaget för bedömningen utgörs av de dokument som huvudmannen skickat in till barnoch ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun, av besök i verksamheten samt vad som
framkom i de intervjuer som genomfördes med personal, rektor och huvudman.
Huvudmannen för Solkattens förskola har getts möjlighet att lämna synpunkter på
protokollet. Förvaltningens utredning och bedömning, samt rättslig reglering framgår i bilaga.
Där framgår också vilka åtgärder barn- och ungdomsförvaltningen anser att huvudmannen
behöver vidta för att avhjälpa bristerna.
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Dessa är:
 Huvudman behöver förvärva djupare insikt kring de föreskrifter som gäller för den
verksamhet huvudman bedriver. Detta innefattar bland annat att huvudman skapar
tydliga rutiner för styrkedjan mellan huvudman och rektor.
 Huvudmannen ska systematiskt sammanställa och följa upp måluppfyllelsen av
utbildningen i förskolan. Uppföljningen ska göras i relation till de nationella målen för
förskolan.
 Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv göra en analys av det som
framkommit och identifiera, besluta och dokumentera vilka utvecklingsområden och
insatser som ska genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas i förskolan.
 Huvudmannen ska utifrån ett huvudmannaperspektiv planera för genomförandet av
de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och
åtgärderna ska dokumenteras.
 Huvudmannen ska dokumentera arbetet.
I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på annat sätt.

Föreläggande om att vidta åtgärder får förenas med vite enligt 26 kap. 27 § skollagen. Vitet
ska, enligt 3 § lag om viten, bestämmas till ett belopp som med hänsyn om vad som är känt
om huvudmannens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas
förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med vite. Vitet ska fastställas till ett
bestämt belopp.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen
(2010:800), att förelägga huvudman för Solkattens förskola att vid vite av 85 000 kronor
senast den 27 mars 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna
åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Barn- och ungdomsförvaltningen,
Alingsås kommun.
Expedieras till
Förskolan Solkatten, SKIB AB
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Föreläggande Solkattens förskola, SKIB AB
 Bilaga, Tillsyn Solkattens förskola
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