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Barn- och ungdomsnämnden

2021.308 BUN

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 26
kap. 4 § skollagen har en kommun tillsyn över förskolor vars huvudman kommunen har
godkänt enligt 2 kap. 7 §, andra stycket skollagen.
Solkattens förskola i Sollebrunn med huvudman SKIB AB har under flera år inte uppfyllt de
förelägganden kring systematiskt kvalitetsarbete som kommunen utfärdat. Barn och
ungdomsförvaltningen föreslår därför återkallande av tillstånd då tidigare föreläggande inte
följts och huvudmannen inte möter de krav rörande erfarenhet, insikt, ekonomiska
förutsättningar eller lämplighet för bedrivande av verksamhet som skollagen 2 kap 5-6 §
anger.
Förvaltningens yttrande
Efter upprepade förelägganden kring huvudmannens, SKIB AB, arbete med systematiskt
kvalitetsarbete konstaterar förvaltningen följande:




Huvudmannen saknar fortsatt i centrala delar den insikt i förutsättningarna som krävs
och som följer med ett godkännande att bedriva utbildning inom skolväsendet.
Flera av bristerna har förelegat under lång tid och huvudmannen har vid flera tillfällen
förelagts att vidta åtgärder.
I detta avseende har huvudmannen under en längre tid bedrivit en verksamhet i strid
med gällande lagstiftning. Huvudmannens tillstånd att bedriva utbildning inom
skolväsendet vilar på huvudmannens förutsättningar att följa bestämmelserna för
utbildningen.

Förvaltningens bedömning är att det finns skäl för återkallande av tillstånd att bedriva
förskola för SKIB AB med stöd i Skollagen 26 kap. 3 § då tidigare föreläggande inte följts och
utifrån Skollagens 26 kap. 14 § då huvudmannen inte möter de krav rörande erfarenhet,
insikt, ekonomiska förutsättningar eller lämplighet för bedrivande av verksamhet enligt
skollagen 2 kap 5-6 §.
Beskrivning av förvaltningens tillsyn och övriga avväganden framgår av bilagd skrivelse.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen direkt ekonomisk påverkan. Resurstilldelningen till förskolor fördelas från
barn- och ungdomsnämndens budget oavsett huvudman. Resurstilldelningen följer med
respektive barn vid ny placering.

Förslag till beslut
Med stöd i skollagen 26 kap, 13 § samt 2 kap, 5 § återkallar barn- och ungdomsnämnden
SKIB AB:s rätt att bedriva förskola enligt skollagen. Återkallandet gäller från och med den 1
januari 2022.

Beslutet ska skickas till
SKIB AB
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