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Dnr 2011/BUN 032-40
§ 13 bilaga 1
Barn- och utbildningsnämnden

Ansökan om att bedriva enskild
förskoleverksamhet med rätt till
barnomsorgspeng

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
- att godkänna ansökan om att bedriva förskolverksamhet med
barnomsorgspeng under förutsättning att ändamålsenlig lokal finns och
godkänns av förvaltningen.
- att verksamheten hänvisas till annan lokal än bibliotekslokalen i
anslutning till Kumla skola.

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Ulrica Andersson
Verksamhetsstrateg
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Rättsläget
Enligt 2a kapitlet i gällande skollag (1985:1100) kan
förskoleverksamhet/skolbarnomsorg bedrivas av enskilda i anordnare.
Verksamheten ska efter ansökan hos kommunen godkännas om den har god
kvalitet och säkerhet samt uppfyller kraven i skollagens 3 §, vilket innebär att
förskolan genom pedagogisk verksamhet ska erbjuda fostran och omvårdnad.
Vidare ska det i verksamheten finnas personal med sådan utbildning eller
erfarenhet att barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet kan
tillgodoses. Barngrupperna ska, enligt skollagen, ha lämplig sammansättning och
storlek och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Omsorgen ska tillhandahållas i
den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas behov enligt samma
regler som inom kommunal verksamhet, det vill säga inom ramtiden 6:30 –
18:30 vardagar. Verksamheten ska ta emot barn från 1 års ålder och vara öppen
för alla barn.
Den enskilda verksamhet som uppfyller kraven enligt ovan, ska godkännas och
få rätt till barnomsorgspeng.
Kommunen har rätt att utöva tillsyn för att se att verksamheten upprätthåller
kraven och kvalitén.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh ansöker om att bedriva förskoleverksamhet (förskolan
Pärlan) med rätt till barnomsorgspeng. Förskolan Pärlan benämner sig
glädjeförskola med stark uteprofil och med inspiration från Reggio Emiliapedagogiken. Förskolan ska inspireras av Reggio Emilia och ha ett stegvis
utforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen och behov (upptäcka,
undersöka, utforska).
Jannice Rockstroh saknar pedagogisk utbildning men visar genom sin affärsplan
att utbildad personal kommer att ha det pedagogiska ansvaret över
verksamheten.
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Förskolan är tänkt att vara belägen i Trollbäcken, Tyresö. I området finns behov
av förskoleplatser. Förskolan beräknas kunna ta emot 30 - 50 barn dagtid.
Antalet barn är beroende av vilket intresse som finns bland barnfamiljer men
även av vilken lokal som blir aktuell för verksamheten. Arbete med att finna
lämplig förskolelokal pågår. Scoutstugan i Trollbäcken är ett alternativ till lokal.
I dagsläget pågår förhandlingar och offerter gås igenom för nödvändiga åtgärder
i lokalen.
Även bibliotekslokalen i anslutning till Kumla skola anges i ansökan som ett
alternativ. Förvaltningen föreslår dock att denna lokal tas i bruk för verksamhet
i kommunal regi, då detta medger en större flexibilitet i användningen som kan
omfatta både förskola och skola inom enheten Kumla.
Jannice Rockstroh är insatt i Tyresö kommuns riktlinjer gällande barnomsorg
(Dnr 2009/BUN 369-600) och avser följa dessa.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att skollagens krav kommer att
uppfyllas under förutsättning att verksamheten finner lämplig lokal, som
godkänns av tillsynsansvarig på förvaltningen.

