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Sammanträdesdatum 

2020-12-14 
 

 

  
 

Plats och tid Teams-möte, Stadshuset, Ronneby kommun, kl. 08:30—08.50 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Stefan Österhof (S) 

Justeringens plats och tid Digital signering, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2020-12-15  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 140 
   

 Ordförande 

RosMarie Ronnehed  

  
Åsa Evaldsson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Stefan Österhof (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-14 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-15   

Datum då anslaget tas ned 2021-01-05 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 
RosMarie Ronnehed 
Nämndsekreterare UN 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M), Ordförande 
Kajsa Svensson (M) 
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande 
Lars-Olof  Wretling (L) 
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Jonas Petersson (S) 
Mikael Carlén (MP) 
Tony Holgersson (SD) 
Tim Aulin (SD) 
Sandra Bergkvist (SD)   Utkvittad 

Tjänstgörande ersättare Kranislav Miletic (S)  Utkvittad 

Övriga närvarande  

Ersättare - 

Tjänstemän Tobias Ekblad, förvaltningschef/skolchef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 

Övriga Nina Mattsson, Lärarförbundet 
Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund 
Thomas Masseck, Skolledarna 
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Ärendelista 

§ 140 Dnr 2020-000580 619 4 
Ansökan från TP Förskolor AB om godkännande och rätt till att 
bedriva fristående förskola i Ronneby kommun. Förslag.  
Omedelbar justering ................................................................................ 4 
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§ 140 Dnr 2020-000580 619 

Ansökan från TP Förskolor AB om godkännande och 
rätt till att bedriva fristående förskola i Ronneby 
kommun. Förslag. 
Omedelbar justering. 

 

Sammanfattning  

Enligt Skollagen (2010:800) är det den kommun där verksamheten ska 

bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Beslutet ska avse en 

viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över 

verksamheten. 

Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till 

huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn 

som ska erbjudas förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen 

har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. 

förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål 

och riktlinjer. Vid ansökan om godkännande för fristående förskola gör 

utbildningsförvaltningen även en ägar- och ledningsprövning enligt 2 kap. 5§ 

i skollagen. 

Kommunen är skyldig att lämna bidrag till en fristående förskola som 

uppfyller ovanstående kvalitetskrav. 

TP Förskolor AB, 556590-4405, har 2020-12-02 inkommit med ansökan om 

godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola i Ronneby kommun, 

Kallinge. Önskat startdatum är augusti 2021. 

      

Bedömning 

Ärendet avser nybyggnation av förskola med 6 avdelningar för 120 barn i 

Kallinge. Tre avdelningar är för barn mellan 1-3 år och tre avdelningar för 

barn mellan 4-5 år. 

Förskolan ska bedrivas i nybyggda och för ändamålet funktionella lokaler. 

Förskolan kommer att ha ett tillagningskök med egen kock. 

I ansökningsunderlaget framgår att TP förskolor AB uttryckt sin vilja att 

samarbeta avseende de krav som kommunen ställer vad gäller taxan, 

avgiftshantering och inskrivningsförfarande.  

Verksamhetens pedagogiska inriktning och profil framgår av handlingar från 

TP Förskolor AB. Företaget driver vid ansökningstillfället 32 förskolor i åtta 

kommuner och ingår sedan 2009 i Atvexagruppen. 

Ansökan ger ett genomarbetat och kvalitetsmässigt gott intryck och TP 

förskolor AB har en tydlig pedagogisk inriktning. I granskningen av ansökan 
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har också en ägar- och ledningsprövning gjorts och inget att anmärka på har 

framkommit utan ägarna och ledningens erfarenhet och lämplighet att 

bedriva förskola bedöms som god. 

 

Ansökan behöver i detta skede behandlas som ett förhandsbesked, då vissa 

handlingar behöver kompletteras. De handlingar som saknas i detta läge är:  

1. Markanvisningsavtal med Ronneby kommun 

2. Kopia på godkänt bygglov 

3. Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning 

4. Kopia på anmälan om lokal för undervisning 

5. Redogörelse för brandskydd 

6. Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag på personnivå 

      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ger ett positivt villkorat förhandsbesked till 

TP Förskolor AB org nr 556590-4405, vilket innebär att ett godkännande 

träder i kraft först när och under villkor av att nödvändiga handlingar enligt 

punkt 1-6 ovan redovisats för utbildningsnämnden.  

Det villkorade förhandsbeskedet föreslås gälla i 9 månader från det att 

beslutsdatum i nämnden vinner laga kraft. 

      

Deltar i debatten 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf 

Stefan Österhof (S) och nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

 

Beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar ge ett positivt villkorat förhandsbesked till TP 

Förskolor AB org nr 556590-4405, vilket innebär att ett godkännande träder i 

kraft först när och under villkor av att nödvändiga handlingar enligt punkt 1-

6 ovan redovisats för utbildningsnämnden.  
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Dvs punkterna; 

1. Markanvisningsavtal med Ronneby kommun 

2. Kopia på godkänt bygglov 

3. Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning 

4. Kopia på anmälan om lokal för undervisning 

5. Redogörelse för brandskydd 

6. Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag på personnivå 

 

Det villkorade förhandsbeskedet gäller i 9 månader från det att beslutsdatum 

i nämnden vunnit laga kraft, dvs 2021-01-06. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Tobias Ekblad, skolchef 

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 

TP Förskolor AB 

Unni Johannesson, MEX för kännedom 

 

 


