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§64

BON2017/422

Svar på motion (FR) om möjlighet att bedriva verksamhet i form av
Naturförskolan eller liknande där lokalbehovet är begränsat
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Michael Plogell (FR) föreslår i motion daterad den 6 november 2017 att det i kommunen ska
erbjudas möjligheter att bedriva verksamhet i form av Naturförskolan eller liknande förskola där
lokalbehovet är begränsat, ska återinföras i Bollebygds kommun. Kommunfullmäktige beslutade
2017-12-07 § 180 att remittera motionen till bildnings- och omsorgsnämnden för handläggning.
Motionären skriver ”Naturförskolan som var en väldigt resurssnål verksamhet när den startades
är även den borttagen”. Det fanns en förskola i Bollebygds kommun 2003 – 2012 som hette
Naturförskolan. Förskolan startade hösten 2003 med en avdelning och utökades sedermera till
två avdelningar. Den förskolan bedrevs på samma villkor som övriga förskolor i kommunen dvs
fick samma resurstilldelning vad gäller personal och drift. Det finns inget som visar på att den
förskolan var resurssnålare i personal eller lokaler i jämförelser med andra kommunala förskolor.
Vilket arbetssätt eller pedagogisk inriktning en förskola väljer för att nå de nationella målen
beslutas ej av huvudmannen. Av skollagen framgår att förskolechefen ska leda och samordna det
pedagogiska arbetet och ha ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas. Förskolechefen ska
besluta om sin enhets inre organisation och fatta sådana beslut som det av skollagen och andra
författningar framgår att förskolechefen ska fatta. Det handlar bland annat om ansvaret för den
övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet. I läroplanen framgår det att
förskolläraren har ett särskilt ansvar för undervisningen i förskolan. Alla förskolor skall bedrivas
utifrån skollagens krav på en god miljö samt miljöbalkens bestämmelser med hänsyn till hälsa och
miljö. Det finns inte ett lägre krav på lokalernas utformning för en förskola som bedriver mycken
verksamhet utomhus.
Det finns möjlighet för privata aktörer att söka bidrag om att bedriva enskild förskola. Det är
bildnings- och omsorgsförvaltningen som hanterar beslut om rätt till bidrag för enskild förskola.
Bidrag söks och beviljas enligt de av bildnings- och omsorgsnämndens beslutade riktlinjer.
Motionären skriver i motionen att ”privata aktörer har nyligen fått avslag att starta familjedaghem
på som vi ser det felaktiga grunder”. Förvaltningsrätten har i dom daterad 180312 avslagit ett
företags överklagande gällande ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg i Bollebygds kommun.
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Förvaltningsrätten anser att företaget inte visat att bolaget uppfyller kvalitetskraven avseende
personal och lokaler (skollagen 25 kap) i den planerade verksamheten. Vid sådana förhållanden
saknas förutsättningar att bevilja sökt bidrag.
Förvaltningens bedömning är att det inte är en fråga för huvudmannen att ange arbetssätt för
särskild förskola det ansvaret åvilar förskolechef och förskollärare. Därmed föreslår
förvaltningen att motionen avslås.
Ekonomiska förutsättningar
Bidragsnivån till enskild förskola beslutas årligen av Bildnings- och omsorgsnämnden och består
av ett grundbelopp (skollagen 8 kap 22 §).
Grundbeloppet avser ersättning för:
1. omsorg och pedagogisk verksamhet
2. pedagogiskt material och utrustning
3. måltider
4. administration
5. mervärdesskatt
6. lokalkostnader
Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Svar på motion om möjlighet att bedriva verksamhet i form av naturförskola
 §180 KF Inkommen motion_ motion (FR) om möjlighet att bedriva verksamhet i form
av Naturförskolan eller liknande där lokalbehovet är begränsat
 Motion (FR) om möjlighet att bedriva verksamhet i form av Naturförskolan eller liknande
där lokalbehovet är begränsat
Skickas till
Ksau, KS, KF
Motionären
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