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Barn- och grundskolenämnden

Minskning/återkallande av bidrag för förskoleverksamhet
som bedrivs i Täby kommun.
Sammanfattning
Täby kommun lämnar bidrag till utförare som fått tillstånd/godkännande av
barn- och grundskolenämnden att bedriva förskoleverksamhet. Bidrag medges utifrån specificerade krav enligt Skollagen, Täby kommuns ”Villkor för
bidrag” 1 och ”Regler och rutiner för utbetalning av bidrag” 2. Barn- och
grundskolenämnden beslutar om minskning/återkallande av bidrag.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolnämnden beslutar
1. upphäva beslut 2007-02-20 om minskning av bidragets storlek fr.o.m.
2009-12-31
2. införa minskning/återkallande av bidrag enligt tjänsteutlåtande daterat
2009-11-30, att gälla fr.o.m. 2010-01-01 för förskoleverksamhet som
inte uppfyller specificerade krav enligt Skollagen, Täby kommuns
”Villkor för bidrag” och ”Regler och rutiner för utbetalning av bidrag”
Bakgrund
Den kommun där verksamhet, som har godkänts, bedrivs ska enligt Skollagen besluta att huvudmannen har rätt till bidrag. Täby kommun lämnar bidrag till utförare som fått tillstånd/godkännande av barn- och grundskolenämnden att bedriva förskoleverksamhet. I juni 2006 gav nämnden verksamhetschefen i uppdrag att utforma regler för minskning av bidragets storlek för utförare som inte uppfyller ”Villkor för bidrag för enskild huvudman
som bedriver förskoleverksamhet i Täby kommun”, i fortsättningen benämnt ”Villkor för bidrag.” Vid sitt sammanträde 2007-02-20 fattade barn1
2

Villkor för bidrag för enskild huvudman som bedriver förskoleverksamhet i Täby kommun
Regler och rutiner för utbetalning av bidrag i form av barnomsorgspeng
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och grundskolenämnden beslut att införa regler om minskning av bidragets
storlek. Reglerna är utformade så, att bidraget reduceras successivt för de
förskolor/utförare som inte uppfyller ”Villkor för bidrag”.
Reglerna har prövats sedan i mars 2007 och erfarenheten visar att möjligheterna att tillämpa regelverket inte varit tillfredställande. Därför föreslås att
beslutet 2007-02-20 upphävs och ersätts av tjänsteutlåtande ”Minskning/återkallande av bidrag för förskoleverksamhet som bedrivs i Täby
kommun” daterat 2009-11-30.
Kommunledningskontorets slutsatser och förslag
Tillsynsansvariga pedagoger i samråd med verksamhetschefen bedömer
varje enskilt fall och redovisar skriftligt underlag för barn- och grundskolenämnden inför beslut om minskning/återkallande av bidrag. Barn- och
grundskolenämnden beslutar i varje enskilt fall om minskning/återkallande
av bidrag.
I förslaget till ny Skollag Ds 2009:25 förslås att tillsynsmyndigheten får rätt
att i vissa situationer förelägga en huvudman att fullgöra sina åligganden.
Ett sådant föreläggande ska få förenas med vite, som utgör själva sanktionsmedlet. Efter beslut om ny Skollag bör kommunens regelverk ses över
för eventuell revidering.
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