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Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 4
Måndagen den 18 november 2019 kl 20:15

Beslutande

Jörgen Ekman (L), ordförande
Susanne Andersson (M), 1:a vice ordförande
Rolf Streijffert (SD), 2:a vice ordförande
Hanna Dalhusen (M)
Daniel McCabe (C), ersätter Henriette Avemarie (C)
Per-Olov Henriksson (S)
Johan Magnusson (MP)
Christel Lindqvist (V)
Jennie Svensson (SD)

Utses att justera

Lena Hyltén-Cavallius (MP)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Paragrafer 52

Sekreterare

Karl Mohlin
Ordförande

Jörgen Ekman
Justerande

Lena Hyltén-Cavallius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-18

Datum då anslaget sätts
upp

2019-11-18

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2019-12-12
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Övriga
Ersättare
Katarina Gisow (L)
Hans-Erik Johansson (KD)
Catharina Löv (S)
Lena Hyltén-Cavallius (MP)
Jörgen Nilsson (V)
Stefan Liljenberg (SD)
Åke Lundström (SD)
Tjänstemän
Karl Mohlin, nämndsekreterare
Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef
Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef
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Dnr BUN 2019/131

§ 52 Vitsippans förskola - fullföljning av
etableringskontroll
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar förelägga huvudmannen för förskolan Vitsippa,
Naturmontessori Väst AB med organisationsnummer 556678-9417 att omgärda
förskolans gård med ett staket som utgör en fysisk barriär. Huvudmannen ska redovisa
åtgärder senast 2019-11-30.
Barn- och utbildningsnämnden delegerar till barn- och utbildningsnämndens ordförande
att besluta avsluta etableringskontroll när förskolans gård omgärdats med ett staket.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beslutet ska direktjusteras.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat godkännande för förskoleverksamhet för
Naturmontessori Väst AB med organisationsnummer 556678-9417. Godkännandet avser
förskola för maximalt 55 barn. Beslutet fattades 2019-06-17.
Av Höörs kommuns villkor för fristående förskolor framgår att en etableringskontroll ska
genomföras innan verksamheten kan ta emot barn. Etableringskontrollen utgör en tillsyn
och de områden som kontrolleras utgår från skollagen och läroplanen. Andra
tillsynsmyndigheters områden såsom arbetsmiljö, brandsäkerhet och livsmedelshantering
omfattas inte av barn- och utbildningsnämndens etableringskontroll. Etableringskontrollen
innefattar att Barn- och utbildningsnämnden kontrollerar:
•
att det är den huvudman som har fått godkännandet som driver
verksamheten,
•
att huvudmannen har anställt en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt,
•

att huvudmannen anställt legitimerad förskollärare,

•
att huvudmannen anordnat lokaler och annan utrustning så att syftet med
utbildningen kan uppfyllas.
Etableringskontroll genomfördes 2019-10-28 av bitr. barn- och utbildningschef Cecilia
Palmqvist och av leg. förskollärare Petra Green.
Av tillsynen framkommer att det är Naturmontessori väst AB som driver verksamheten.
Förskolans rektor är den person som Höörs kommun haft kontakt med under
ansökningsprocessen, vilken är legitimerad förskollärare, med rektorserfarenhet i
förskolan. Vid tillsynen deltog också en legitimerad förskollärare som är anställd av
huvudmannen. Det finns ytterligare en förskollärare anställd i verksamheten. En
rundvandring i lokalerna visade att lokalerna fungerar för förskoleverksamhet. Det finns
ännu inga lärverktyg och lekredskap för inomhusbruk på plats vid tillsynstillfället, men
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enligt uppgift från huvudmannen kommer leveranser i slutet av november.
Den utemiljö som hör till förskolan angränsar till en parkeringsyta och till ett större
skogsområde. Vid tillsynen visade rektorn hur avgränsningen av förskolans gård planeras
att omgärdas med staket. Området som ska utgöra förskolans utemiljö var vid
tillsynstillfället inte omgärdat av staket. Detta utgör en säkerhetsrisk, inte minst då
området sträcker sig runtom förskolebyggnaden, vilket försvårar möjligheterna för
personal att ha uppsikt över barnen. Ett staket som omgärdar förskolans utemiljö måste
därför finnas på plats för att etableringskontrollen ska kunna avslutas. Av kontroll av
staketet 2019-11-17 framgår att staketet delvis är uppsatt, stolpar finns gjutna, men nätet
är inte fastsatt på alla ställen. Staketet måste utgöra en fysisk barriär för att förhindra att
barn avviker vid ett oövervakat tillfälle.
Förskolans huvudman ska senast 2019-11-30 inkomma med uppgifter som styrker att
staketet är färdigställt så som ovan beskrivs. När bristen är åtgärdad avslutas
etableringskontrollen.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag
med tillägg att barn- och utbildningsnämnden delegerar till nämndens ordförande att
besluta avsluta etableringskontroll när förskolans gård omgärdats med ett staket.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Jörgen Ekmans förslag.

Beslutsunderlag
Etableringskontroll.docx
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-04 (2019-11-04 BUN AU §27).doc
_____
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