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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande för Sanabil Al-Hanan AB att bedriva 
förskoleverksamhet 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 2 kap 5§ skollagen (2010:800) godkänna Sanabil Al-Hanan AB att bedriva 
förskola under förutsättning att företaget följer miljökontorets och 
brandskyddsmyndighetens krav angående pedagogiska lokaler, inkommer med de 
kompletteringar som framgår nedan samt att dessa dokument uppfyller de krav barn-
och ungdomsnämnden ställer för att ge godkännande t i l l enskild huvudman att bedriva 
förskola, 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 med fastställda 
grundbelopp enligt ersättningsmodell: 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och år 

Varav ersättning 
för lokaler 

Varav ersättning 
för administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 124 001 kronor 18 422kronor 3 720kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 98 555 kronor 18 422 kronor 2 957 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kronor 18 422 kronor 3 004 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 86 064 kronor 18 422 kronor 2 582 kronor 
Allmän förskola 64 500 kronor 18 422 kronor 1 935 kronor 

Momsersättning på 6 % samt stru cturersättning tillkommer. 

Sammanfattning 
Sanabil Al-Hanan AB ansöker om godkännande för att bedriva förskoleverksamhet i 
Stenhagen. Huvudmannen uppfyller de kvalitetskrav som ställs enligt Skollagen 8 kap. 2, 8-
11§§ och ska därför beviljas godkännande. Bidrag utgår i enlighet med skollagen 8 kap 22 §. 
Uppföljning sker genom kommunens tillsynsansvar 26 kap skollagen. 
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rendet 
Sanabil Al-Hanan ämnar bedriva förskoleverksamhet i Stenhagen. Verksamheten kommer att 
bestå 17 barn i åldrarna 1-6 år. Förskolan har en svensk-arabisk inriktning på en plats i 
kommunen där det bor många arabisktalande familjer (11% av familjerna är arabisktalande 
enligt statistik). Barnen ska få möjlighet att utveckla det arabiska språket för att utveckla sin 
identitet och delaktighet i samhället. Förskolan skall vara en mångkulturell mötesplats som 
erbjuder en lärorik miljö där alla ska känna sig trygga, glada och lika värda. Förskolans profil 
är språk och matematik. Islams religion är en del av verksamheten men deltagandet är 
frivillig. Man kommer också att arbeta utifrån Reggio Emilias pedagogik som betonar miljö, 
relationer och värdefrågor. 

Det finns inget större platsbehov i området dock bidrar förskolan t i l l mångfalden av förskolor 
inom området och genom denna etablering erbjuds föräldrarna ytterligare alternativ. 

Sanabil Al-Hanan AB har ännu ingen lokal att bedriva verksamheten i . Godkännande ges 
därför under förutsättning att avsedd lokal uppfyller de krav miljökontoret och 
brandskyddsmyndigheten ställer på pedagogiska lokaler och under förutsättning att Sanabil 
Al-Hanan AB inkommer med bygglov, ritningar över lokalerna, utlåtande från ägare t i l l 
byggnader och andra anläggningar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 3 §, 
handlingsplan för att garantera barnens säkerhet i lokalerna och i den dagliga verksamheten 
samt att dessa dokument uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge 
godkännande t i l l enskild huvudman för att bedriva förskola. 
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