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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Mergim Rexhepi 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-04-05   
 

 

 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN539 60 

 

Tillsyn av Skogsbärets Kooperativa Förskola 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden förelägger Skogsbäret Kooperativa Förskola (Org. nr. 
716445–0020) att senaste den 30 september 2022 vidta åtgärder så att 
huvudman uppfyller kraven för insikt i de föreskrifter som gäller för 
skolverksamheten. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen 
redovisas för Härryda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Tillsynsbesök genomfördes på Skogsbärets Kooperativa Förskola (Org nr. 
716445–0020) den 2 december 2021. Inför tillsynen skickade förskolan in 
ett skriftligt underlag samt förteckning över styrelsemedlemmarnas 
utbildning och arbetslivserfarenhet. Tillsynen bestod av samtal utifrån 
underlaget med representant för huvudman, rektor samt pedagogisk 
personal. En rundvandring i verksamhetens lokaler genomfördes även 
tillsammans med personalen. Skogsbärets Kooperativa Förskola består av en 
avdelning med och hade vid tillsynens genomförande sammanlagt 19 barn. 
Förskolan har fem anställda varv av 1,85 tjänster är legitimerade 
förskolelärare. Förskolan tar emot barn från ett års ålder. 
 
Förvaltningen bedömer att huvudmannen inte uppfyller kravet på insikt i de 
föreskrifter som gäller för skolverksamheten. Kravet på insikt innebär att 
huvudmannen ska ha kunskap om gällande skolförfattningar. Insikt uppnås 
antingen genom utbildning eller förvärvad erfarenhet inom aktuell 
verksamhet. Ingen i styrelsen har utbildning eller förvärvad erfarenhet inom 
utbildningsområdet. Ägar- och ledningskretsen bedöms därmed inte 
uppfylla kravet enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
 
Förvaltningen bedömer att Skogsbäret Kooperativa Förskola (Org. nr. 
716445–0020) senaste den 30 september 2022 ska vidta åtgärder så att 
huvudmannen uppfyller kraven för insikt i de föreskrifter som gäller för 
skolverksamheten. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen 
redovisas för Härryda kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 5 april 2022 
• Beslut efter tillsyn 
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Ärendet 
Tillsynsbesök genomfördes på Skogsbärets Kooperativa Förskola (Org nr. 
716445–0020) den 2 december 2021. Inför tillsynen skickade förskolan in 
ett skriftligt underlag samt förteckning över styrelsemedlemmarnas 
utbildning och arbetslivserfarenhet. Tillsynen bestod av samtal utifrån 
underlaget med representant för huvudman, rektor samt pedagogisk 
personal. En rundvandring i verksamhetens lokaler genomfördes även 
tillsammans med personalen. Skogsbärets Kooperativa Förskola består av en 
avdelning med och hade vid tillsynens genomförande sammanlagt 19 barn. 
Förskolan har fem anställda varv av 1,85 tjänster är legitimerade 
förskolelärare. Förskolan tar emot barn från ett års ålder. 
 
Rättslig reglering 
Kommunen utövar tillsyn över huvudmän för fristående förskolor som 
kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket skollagen 
(2010:800), och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har 
förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § skollagen.  
 
Enligt skollagen 26 kap 2§ framgår att med tillsyn avses en självständig 
granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som 
granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I 
tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid 
granskningen.  
 
Ingripanden vid tillsyn av 26 kap. 10 § skollagen framgår att 
tillsynsmyndigheten får förelägga en huvudman att fullgöra sina 
skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, 
de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett 
beslut om föreläggande gäller omedelbart. 
 
Av 26 kap. 11 § skollagen framgår att en tillsynsmyndighet får, istället för 
att meddela ett föreläggande, tilldela en huvudman en anmärkning vid 
mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. Av 26 
kap. 12 § skollagen framgår att en tillsynsmyndighet får avstå från att 
ingripa om:  
 

1. överträdelsen är ringa, 
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller  
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl 

mot ett ingripande.  
 
Av 26 kap. 13 § skollagen framgår att en tillsynsmyndighet får återkalla ett 
godkännande eller beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat 
om ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och missförhållandet är 
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allvarligt. Reglerna om ägar- och ledningsprövning gäller enskilda som är 
eller vill bli huvudmän för bland annat förskola och fritidshem. Enligt 2 kap. 
5 § skollagen krävs att en enskild huvudman:  
 

1. Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 
föreskrifter som gäller för verksamheten,  

2. Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för verksamheten, och  

3. I övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen.  

 
Den enskilde ska också bedömas lämplig att bedriva skolverksamhet. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina 
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter 
av betydelse beaktas. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att huvudmannen inte uppfyller kravet på insikt i de 
föreskrifter som gäller för skolverksamheten. Kravet på insikt innebär att 
huvudmannen ska ha kunskap om gällande skolförfattningar. Insikt uppnås 
antingen genom utbildning eller förvärvad erfarenhet inom aktuell 
verksamhet. Ingen i styrelsen har utbildning eller förvärvad erfarenhet inom 
utbildningsområdet. Ägar- och ledningskretsen bedöms därmed inte 
uppfylla kravet enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
 
Förvaltningen bedömer att Skogsbäret Kooperativa Förskola (Org. nr. 
716445–0020) senaste den 30 september 2022 ska vidta åtgärder så att 
huvudmannen uppfyller kraven för insikt i de föreskrifter som gäller för 
skolverksamheten. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen 
redovisas för Härryda kommun. 
 
 
Päivi Malmsten Annika Gry 
Sektorchef Tf. Verksamhetschef förskola 
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Beslut efter tillsyn av Skogsbärets Kooperativa Förskola 
(Org nr. 716445–0020) 

Beslut 

Härryda kommun förelägger Skogsbäret Kooperativa Förskola (Org. nr. 
716445–0020) att senast den 30 september 2022 vidta åtgärder så att 
huvudmannen uppfyller kraven för insikt i de föreskrifter som gäller för 
skolverksamheten. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen 
redovisas för Härryda kommun. 

 

Beskrivning av ärendet 

Härryda kommun har den 2 december 2021 genomfört tillsyn av 
Skogsbärets Kooperativa Förskola (Org. nr. 716445–0020). 
Kommunen utövar tillsyn över huvudmän för fristående förskolor och 
fritidshem          som kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket 
skollagen (2010:800), och pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § skollagen. 

Skogsbärets Kooperativa Förskola består av en avdelning med sammanlagt 
19 barn. Kommunen har innan tillsynen skickat ut underlag och frågor till 
huvudmannen att besvara i syfte att redovisa om huvudmannen uppfyller de 
krav som ställs på en fristående förskola enligt skollagen.  

Inför tillsynen har Skogsbärets Kooperativa Förskola inkommit med en 
redovisning av verksamheten i form av skriftligt underlag samt förteckning 
över styrelsemedlemmarnas utbildning och arbetslivserfarenhet. Tillsynen 
av förskolan innefattade samtal utifrån underlaget med representant för 
huvudman, rektor samt pedagogisk personal. En rundvandring i 
verksamhetens lokaler genomfördes tillsammans med personalen.  

Vid tillsynen har huvudmannen redogjort för hur verksamheten bedrivs 
samt på vilket sätt styrelsen uppfyller de krav på insikt, ekonomiska 
förutsättningar och lämplighet som krävs enligt skollagens 
bestämmelser. Huvudmannen har även redogjort för kunskaper kring de 
föreskrifter som reglerar förskoleverksamhet. Utdrag från 
belastningsregistret har begärts ut för respektive styrelsemedlem.   
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Motivering av beslut  

Härryda kommun bedömer att huvudmannen inte uppfyller kravet på 
insikt i de föreskrifter som gäller för skolverksamheten. Kravet på insikt 
innebär att huvudmannen ska ha kunskap om gällande skolförfattningar. 
Insikt uppnås antingen genom utbildning eller förvärvad erfarenhet 
inom aktuell verksamhet. Ingen i styrelsen har utbildning eller 
förvärvad erfarenhet inom utbildningsområdet. Ägar- och 
ledningskretsen bedöms därmed inte uppfylla kravet enligt 
bestämmelserna i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Härryda kommun bedömer att Skogsbäret Kooperativa Förskola (Org. nr. 
716445–0020) senaste den 30 september 2022 ska vidta åtgärder så att 
huvudmannen uppfyller kraven för insikt i de föreskrifter som gäller för 
skolverksamheten. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen 
redovisas för Härryda kommun. 

 
Rättslig reglering 

Enligt 26 kap 2§ skollagen framgår att med tillsyn avses en självständig 
granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som 
granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I 
tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid 
granskningen. 
Ingripanden vid tillsyn av 26 kap. 10 § skollagen framgår att 
tillsynsmyndigheten får förelägga en huvudman att fullgöra sina 
skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, 
de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett 
beslut om föreläggande gäller omedelbart. 
Av 26 kap. 11 § skollagen framgår att en tillsynsmyndighet får, istället för 
att     meddela ett föreläggande, tilldela en huvudman en anmärkning vid 
mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. 
Av 26 kap. 12 § skollagen framgår att en tillsynsmyndighet får avstå från att 
ingripa om: 

1. överträdelsen är ringa, 
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller 
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl 

mot ett ingripande 
Av 26 kap. 13 § skollagen framgår att en tillsynsmyndighet får återkalla ett 
godkännande eller beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat 
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om ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och missförhållandet är 
allvarligt. 
Reglerna om ägar- och ledningsprövning gäller enskilda som är eller vill bli 
huvudmän för bland annat förskola och fritidshem. Enligt 2 kap. 5 § 
skollagen krävs att en enskild huvudman: 

1. Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, 

2. Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för verksamheten, och 

3. I övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen. 

Den enskilde ska också bedömas lämplig att bedriva skolverksamhet. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina 
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter 
av betydelse beaktas. 

 

Välfärdsnämnden  
Härryda kommun 
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