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Ändring i förskolenämndens reglemente
STK-2019-1475
Sammanfattning

Förskolenämnden har anhållit om ändring i sitt reglemente med anledning av att
grundskolenämnden öppnat för att i sin godkända internationella skola på grundskolenivå ta
emot barn som inte är skolpliktiga. Föreslagna ändringar syftar bland annat till att klargöra att
förskolenämnden inte ansvarar för dessa barn.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till ändring av 1, 2 och 5 §§ i
Reglemente för förskolenämnden att gälla från den 1 april 2020.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse förskolenämnden
Förskolenämnden beslut 191023 §130
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Reglemente FSKN

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08
Kommunstyrelsen 2020-01-15
Kommunfullmäktige 2020-02-06
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Ärendet

Grundskolenämnden har öppnat för att i sin av Skolinspektionen godkända internationella skola
på grundskolenivå ta emot barn som inte är skolpliktiga eller har börjat i förskoleklass. Genom
mottagandet i den internationella skolan på grundskolenivå blir barnen elever där och därmed
inte att betrakta som barn i förskolan.

SIGNERAD

2019-12-20

Förskolenämnden ansvarar enligt nuvarande reglemente ”för förskolan och pedagogisk omsorg
fram till dess att barnet börjar förskoleklass/barnets skolplikt infaller”. Denna formulering
återfinns i 1, 2 och 5 §§ i förskolenämndens reglemente. Då denna formulering ”träffar” de barn
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som inte är skolpliktiga eller har börjat i förskoleklass som kan komma att tas emot i
grundskolenämndens internationella skola på grundskolenivå, föreslår förskolenämnden att
formuleringen ”fram till dess att barnet börjar i förskoleklass/barnets skolplikt infaller” stryks i ovan
nämnda paragrafer i förskolenämndens reglemente.
Härigenom förtydligas
- att förskolenämnden inte ansvarar för sådana yngre elever i kommunalt anordnad internationell
skola på grundskolenivå,
- att förskolenämnden inte ansvarar för godkännande och tillsyn av verksamhet i internationell
skola med enskild huvudman där barn som inte skolpliktigt eller har börjat i förskola kan vara
placerade, och
- att förskolenämnden inte handlägger ärenden om rätt till bidrag till enskilda huvudmän som i
sin internationella skola på grundskolenivå tar emot elever som ej är skolpliktiga/ej börjat i
förskoleklass.
Vidare föreslår förskolenämnden att reglemente förtydligas på så sätt att det framgår att
nämnden ansvarar för den del av den pedagogiska omsorgen som erbjuds i stället för förskola.
Ytterligare närmare detaljer redovisas i förskolenämndens handlingar, vilka bifogas detta ärende.
Där finns även en överskådlig redovisning av såväl den gällande som föreslagna lydelsen av
förskolenämndens reglemente.
Stadskontoret gör ingen annan bedömning än den som förskolenämnden gör och förordar
således att kommunstyrelsen tillstyrker förskolenämndens förslag.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

