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Ansökan om tillstånd och rätt till bidrag för enskilt fritidshem
07.319 64
Bilaga1: Ansökan om tillstånd och bidrag för enskilt fritidshem
Ärendebeskrivning
Alnour International School/xxxx xxxx ansöker om tillstånd och bidrag för
enskilt fritidshem i anslutning till planerad grundskola, för vilken företaget
redan beviljats tillstånd av Skolverket 2006‐12‐20. Skolan har ännu inte startat
då lämpliga lokaler saknas. Alnour International School planerar att öppna
hösten 2008.
Skollagen 2 a kap 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 och 9.
Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om verksamheten innebär
påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen eller om
den enskilda verksamheten tar ut avgifter som är oskäligt höga.
Av bilaga 1 till denna paragraf framgår hur verksamheten i den enskilda
förskolan planeras. Huvudman för verksamheten är Alnour International
school och dess styrelse. Den pedagogiska verksamheten skall bedrivas av
personal med pedagogisk utbildning under ledning av en rektor. Därutöver
finns en organisation för administration och övriga stödresurser.
Gruppstorlekar, personaltäthet och personalsammansättning planeras
motsvara de riktlinjer som kommunen tillämpar. Lokalfrågan är ännu inte
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löst, men sökanden önskar få sin ansökan prövad för att kunna gå vidare med
att anskaffa lämpliga lokaler.
Den beskrivna verksamheten uppfyller de krav som skollagen ställer för att
ansökan om tillstånd och rätt till bidrag skall beviljas under förutsättning att
lokaler som kan godkännas för ändamålet anskaffas.
Förvaltningens yttrande
Sökanden beviljas tillstånd och rätt till bidrag för enskilt fritidshem under
förutsättning av att godkända lokaler anskaffas före 2008‐04‐01.
Förhandlingar enligt MBL § 11 MBL har hållits 2007‐10‐09.
Yrkanden
Claudia Kosicinski (m) och Thomas Olofsson (fp) yrkar att arbetsutskottet
föreslår barn‐ och utbildningsnämnden bifalla ansökan.
Ordföranden yrkar att ärendet överlämnas till barn‐ och utbildningsnämnden
för beslut.
Propositionsordning
Ordföranden prövar yrkandena mot varandra och finner att ordförandens
yrkande vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
ordförandens yrkande.
_____
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Yrkanden
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Migelle Wikström
(m) och Thomas Olofsson (fp) bifall till ansökan.
Yrkandet stöds av Ingrid Elisabeth Wikström (c) och Margareta Törelid
Haapaniemi (kd).
Johan Sparrman (s) yrkar avslag på ansökan, då Alnour International School
inte kommit igång ännu.
Annika Sundström (v) stöder Johan Sparrmans (s) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden prövar yrkandena mot varandra och finner att Johan Sparrmans
(s) yrkande bifallits.
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar avslå ansökan om tillstånd och rätt
till bidrag för enskilt fritidshem, då Alnour International School ännu inte
startat. Sökanden får återkomma i anslutning till att skolan startar.
Reservationer
Företrädareför m, fp, c och kd reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
_____

Beslutsexpediering
Xxxxx xxxxx, Ingrid Wiklund
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