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Barn- och ungdomsnämnden 

Dispens för Förskolan Tärningen HB att driva förskoleverksamhet för 
fyra- och femåringar 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 8 kap 18 § skollagen (2010:800) medge undantag för Förskolan Tärningen 
HB att driva förskolverksamhet för fyra- och femåringar med hänsyn ti l l verksamhetens 
särskilda karaktär. 

Sammanfattning 
Förskolan Tärningen HB ämnar starta upp verksamhet i samma lokaler som tidigare har 
använts. Då förskolan Tärningen under hela sin verksamma tid har drivits i form av att endast 
ta emot 4-5 åringar, vi l l ägaren fortsätta att driva verksamheten på samma sätt. Enligt 
skollagen 8 kap 18 § ska varje fristående förskola vara öppen för alla barn som ska erbjudas 
förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn 
til l verksamhetens särskilda karaktär. I detta fall kan mottagande av åldrarna 4-5 år anses vara 
en "särskild karaktär" då förskolan under sina 22 verksamma år endast har tagit emot 4-5 
åringar. 

Ärendet 
Förskolan Tärningen HB startade 1992 och har legat vilande under perioden 2009 fram til l nu. 
Den 26 maj 2010 lades Lekskolan.com ti l l verksamheten och man tog endast emot barn från 3 
år och uppåt inom allmän förskola. Ägaren ti l l förskolan Tärningen HB ämnar nu starta upp 
verksamheten igen i samma lokaler som tidigare. Då förskolan Tärningen under hela sin 
verksamma tid har drivits i form av att endast ta emot 4-5 åringar, vi l l ägaren fortsätta att 
driva verksamheten på samma sätt. I mån av plats kan också treåringar tas emot. Lokaler och 
material är anpassat t i l l åldersgruppen och man lägger stort fokus på språk, matematik, teknik 
och lek. 

Den 28 februari 2009 sades alla avtal med fristående förskolor upp i kommunen med 
upphörande den 31 augusti 2009. Från den 1 september 2009 ges endast tillstånd ti l l enskild 
bidragsfinansierad verksamhet. Förskolan Tärningen HB har sedan 2009 beviljats bidrag för 
att bedriva förskoleverksamhet med 20 barn (BUN-2009-0080). 
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Enligt 8 kap 18 § skollagen ska varje fristående förskola vara öppen för alla barn som ska 
erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med 
hänsyn t i l l verksamhetens särskilda karaktär. I detta fall kan mottagande av åldrarna 4-5 år 
anses vara en "särskild karaktär" då förskolan under sina 22 verksamma år endast har tagit 
emot 4-5 åringar. 
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