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Ks S189
Ansökan

om undantag

frfö

öppenhetskravet

Kommunstyrelsens

beslut

Komrnunstyrelsen

beslutar att med hänsyn till verksamhetens

karaktär medge huvudmannen
äldrakooperativ

för Förskolan

ek. förening,

undantag

frfö

Asphagen,
skollagens

särskilda

Tengene föröpperföetskrav

(8

kap. 18 S skollagen)ienlighet med de vil&or som framgår nedanunder
rubriken

åreriebeshri'u'ångsamt

att huvudmannen
rens

skyldigheter

att undantaget

för att korrekt

svarar

fföns tillgiglig

gällerunderfönitsättning

föformation

på förskolans

omvårdnadshava-

webbplats.

Jäv

Robert Fransson

(M), Lföda Fridlund

(SD) och Kristföa

Eriksson

(S)

anmäler jäv och lämnar rurnrnet.
Ärendets

tidigare

behandling

Bildnfögsutskottet2019-05-08,S 39
Bildningsutskottet2019-06-04,S 52
Beslutsunderlag

Ansökan

frfö

Slföftväxling

Tengene föräldrakooperativ
iärendet

Ärendebeskrivning
Bågruri

Tengene fötäldrakooperativ
hos Grästorps

kornrnun

Varje fristående

ek förening
om

förskola

undantag

har den 26 mars

frfö

öpperföetskravet.

ska vara öppen för alla barn som

förskola,

om inte den kommun

undantag

med hmsyn

där förskoleerföeten

till verksartföetens

2019 ansökt

ska erbjudas

är belägen medger

särskilda karaktär

(se 8 kap. 18

S första stycketSkolL). Lagtexteninnebär att Asphagensförskola som
huvudregel

ska vara öppen för alla, men

Grästorps

komrnun

kan medge

undantag.
En fristående
hyn

förskola

får göra undantag

till verksamhetens

exempelvis

att en fristående

barn vilkas föräldrar
2009/10:165

S.

frfö

öpperföetskravet

särskilda karaktär. Sådana undantag
förskola

är medlernrnar

får begrisa
iett

{Jtdragsbestyrkande

[,z

,=,

sin verksamhet

föräldrakooperativ

716).

med
kan avse

(prop,

till
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Idag ställer Tengene föräldrakooperativ
medlernmar,

inte krav på föräldrar

även om alla är det. De ställerhe&r

rar ska bidra istyrelsearbetet
frfö 2019-01-01

av de mdrade

så ansöker föräldrakooperativet

som söker plats iförskolan

bidra med arbetsuppgifter

istyrelsen.

krav vad gäller kompetens

som

I praktiken

nad för de föräMrar

kraven iskollagen

om att ställa som krav

att också vara medlemtnarsamt
Syftet är att kunna säkerställa de

ställs på styrelsen iförskolan.

innebär ett undantag

men eftersom

inte krav på att föräld-

(som fir ett av kravet på medlemrnarna),

även Om alla gör det. Med anledning
på fötäldrar

frfö

öppenhetskravet

föte någon skill-

som har barn placerade på Asphagens

en fiörskola

kräva att fötäldrarna

som immedgetts

är medlernmar

kunna uppstå en situation

undantag

att rekrytera

förskola,
he&r

inte

och deltar istyrelsearbetet

där mföga föräldrar
styrelsemedlernrnar

kan

skulle det

placerar bamen på för-

skolan utan att för den skull bidra till styrelsearbetet.
mycket svfö

att vara

Då skulle det vara

med rätt kompetens.

BesLutTh 'ällkar
Med hmsyn

tillverksarnhetens

för Förskolan

Asphagen,

särskilda karaktär medges huvudmannen

Tengene föräldrakooperativ

ek förening,

ien-

lighet med 8 kap. 18 S skollagen undantag frfö skollagensöpperföetskrav.
Undantag

frfö

munstyrelsens

öppenhetskravet

beslut. Alla vårdnadshavare

huvuannens
vudmannens

kan enbart göras ienlighet

förskola,
förskola

med kom-

ska kunna ansöka om plats i

men för att barn ska kunna erbjudas plats ihu-

kan huvudmannen

kräva följande

insatserfrfö

ett

barns v*&adshavare.
*

*

Mföadsavgiften

följer maxtaxan

verti&omrneren

medlernsavgift

för Grästorps

kornrnun.

Därutö-

(engångs) på 100 kr.

Förälderti1lbarnplaceradeiverksamhetenhararbetspliktenligt
föreningsstämmans
mar per medlem

årliga beslut. I nuläget fir arbetsplikten
och år, men detta kan förändras

man. Medlernrnarna

detta fir det löpande

den som medlem,

så som baka, hämta

betala fakturor,

mffite ingå ien aföetsgrupp

Det fföns inornhus,
Sommedlemktävs

föför arbetsdagar pA förskolan.

arbetsuppgifter

matkassar, köpa in stfömaterial,
Alla medlernrnar

något av stäm-

väljer själva vad de vill bidra med. Personalen

tar frarn listor med arbetsuppgifter
Utöver

15 tim-

utomhus,

aktivitet,

sygardiner

somde

fastighet

m.fl.

attmansittermedistyrelsenrninstettårundertialternativt

ansvarar

för en arbetsgrupp.

Utamgsbestyrkande

etc.

själva väljer.
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En huvudman
uppfyllt

kan säga upp ett barns plats om en vårdnadshavare

de särskilda krav som anges idetta

öpperföetskravet.
dokurnent

som

det dokument
under.

Beslut omuppsägning

som huvudmannen

via kornrnunens

måste d:arF6r tydligt

på sin egen hernsida. Undantag
för de föräldrarsom
informerats

Detta medgivande

frfö

ställt sig ikö

eller år innehavare
Huvudmannen
vi&orsom
på föräldrar

(d v
men

om

somanges

detta beslut.
idetta

ikooperativet)

att huvudrnannen

beslut. De
får ställa

fönebär föte

fattas om medlemsavgiften

beslutet. Nytt

eller arbetspliktstiden

Beslutsexp:
Tengene föräMrakooperativ

inte följerkornrnunstyrel-

besluta om att upphäva

mdras.

ekförenfög

Utdt'agsbestyrkande

YilG

av plats iförskolan

påfnförskolorenligtskonagenblir

sens beslut kan kornmunstyrelsen

K,7

och huvudmannen

beslutar att föräldrakooperativet
medlernskap

gäller inte

det kan göra det enklare för förskolan.

Bedömerkornrnunstyrelsen
beslut behöver

Huvud-

fönan beslutet fattats och

föformeras

alla delarföljavad

s ipraktiken

fiörskola.

hernsida.

som ärintresserad

perautomatikattkravensomställs
uppfyllda,

till förskolan

av plats iförskolan

kornrnunstyrelsen

tidigare skrivit

det beslutade medgivandet

ska förvaras hos huvudmannen

skatill

kopia på

skonagens öppenhetskrav

på huvudmannens

om

för att vårdnadshavare

ansvarar

om

sktiftligt

iett

e-tjänst informerarkom-

Asphagens

informera

frfö

inklusive

och våfönadshavaren

om att särskilda regler gällervid

mannen

tydligt

ska motiveras

skickas till bi1dnfögsverksamheten,

Vid ansökan omförskoleplats
munen

beslut om avsteg

föte

för-

