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Karin Wiklund Millans förskola, Lena Settergren, adm chef,

Ansökan om tillstånd och bidrag för enskild förskola
06.197 66
Den ekonomiska föreningen Millans förskola ansöker om tillstånd och bidrag
för enskild förskola i Luleå kommun. Sedan 2001 bedriver föreningen förskola
på entreprenad i Luleå. Ägare är Karin Wiklund, förskollärare, Lena Sehlkvist,
förskollärare och Anna Olofsson, barnskötare. Förskolans verksamhetsform är
personalkooperativ. Förskolan bedriver en bra verksamhet av hög kvalitet och
haft en god tillströmning av sökande familjer.
Skollagen 13 –17 §§ reglerar kommunens prövning av tillstånd och rätt till
bidrag. Tillstånd skall beviljas om sökanden uppfyller kraven på god kvalitet
och säkerhet och de krav som anges i § 3 Skollagen. Bidrag skall lämnas om
sökanden fått tillstånd och verksamheten är öppen för alla barn som har rätt
till motsvarande offentliga verksamhet enligt §§ 6, 6a, 6 b och 9.
Av bilaga 1 till denna paragraf framgår hur verksamheten i den enskilda
förskolan planeras. Sökanden uppfyller de krav som skollagen ställer för att
ansökan om tillstånd och bidrag skall beviljas.
Förvaltningens förslag till beslut
Den ekonomiska föreningen Millans förskola beviljas tillstånd samt rätt till
bidrag för att bedriva enskild förskola i Luleå kommun.
Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med föreningen.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006‐10‐10.
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Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp) och
Leif Wikström (s) bifall till förvaltningens förslag.
Annika Sundström (v) meddelar att hon inte deltar i beslutet utan återkommer
med förslag vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde framför Annika Sundström
(v) att hon är kritisk till att det inte är möjligt att avslå framställan om tillstånd
och bidrag för enskild förskola av ideologiska skäl.
Thomas Olofsson (fp), Camilla Hansen (c), Örjan Lindström (m) och Eva
Hagström (mp) yrkar bifall till förslaget.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
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