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§ 24

Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

-

Frihab AB

Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13 och
14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla godkännande från
Frihab AB (organisationsnummer 556917–1936) som
huvudman för Akademiska förskolan i Kista belägen på
Köpenhamnsgatan 4 i Rinkeby-Kista
stadsdelsnämndsområde från och med den 10 augusti 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3
juni 2021, dnr 3.3.1–5502/2019.
Frihab AB har sedan den 1 december 2015 godkännande att
bedriva förskola med 40 platser i stadsdelsnämndsområde
Rinkeby-Kista (Akademiska förskolan). Utbildningsnämnden
ansvarar för beslut om godkännande och tillsyn av
verksamheten. Efter uppföljning av beslut den 7 november 2019
konstaterar förvaltningen att brister avseende ekonomiska
förutsättningar och mottagande och urvalsgrunder kvarstår i
verksamheten. Tillsynsutredningen visar vidare att nya brister
har uppstått i verksamheten vad gäller ägar- och
ledningskretsens lämplighet, styrning och ledning samt
systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningen konstaterar att ägar- och ledningskretsen inte har
kunnat förändra den allvarliga ekonomiska situationen i Frihab
AB och inte heller har kunnat påvisa en sannolik ekonomisk
förändring inom en skälig tid. Enligt förvaltningen har
huvudmannens verksamhet tagit skada av den bristfälliga
förvaltningen av bolaget som har fortsatt med de nya ägarna
sedan april 2020.
Förvaltningen bedömer att huvudmannen inte har förmåga att
avhjälpa påtalade brister inom en rimlig tid. Förvaltningen
föreslår att utbildningsnämnden beslutar att återkalla
huvudmannens godkännande att bedriva Akademiska förskolan
i Kista.
Ärendets beredning

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samarbete med
avdelningen för ekonomi och styrning samt med stadsledningskontorets juridiska avdelning.
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Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13
och 14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla
godkännande från Frihab AB (organisationsnummer
556917–1936) som huvudman för Akademiska
förskolan i Kista belägen på Köpenhamnsgatan 4 i
Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde från och med
den 10 augusti 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

