ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-28

Barn- och utbildningsnämnden

sid 38

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdagen den 28 maj 2013 kl
10.00-12.10, 13.00-15.20

Beslutande

Desirée Waaranperä Krutrök (S), ordförande
Magnus Pettersson (S)
Marina Danhall (S)
Johan Norberg (S)
Ani Mäki (S)
Bertil Alanentalo (V)
Åsa Alanentalo (KD) ej § 48 p g a jäv
Yvonne Kangas (NS)

Övriga deltagande

Maarit Enbuske, barn- och utbildningschef
Tarja Lakkapää, sekreterare
Lars Niemi, controller
Minna Viitala, Lärarförbundet §§ 34-42

Utses att justera

Yvonne Kangas

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 48

Tarja Lakkapää
Ordförande

Desirée Waaranperä Krutrök
Justerande

Yvonne Kangas

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-28

Datum för anslags uppsättande

2013-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Tarja Lakkapää
Utdragsbestyrkande

2013-06-20

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 48

2013-05-28

sid 39

Dnr 55/13

Ansökan om bidrag till enskild förskoleverksamhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
godkännande av enskild förskola under förutsättning att alla begärda (se
nedan) handlingar kommit in till förvaltningen.
Rätt till bidrag d v s barnpeng beviljas för de barn som är inskrivna i
verksamheten enligt kommunens regelverk
Bidrag betalas inte ut förrän en besiktning av lokaler och utemiljö gjorts
av huvudmannen utifrån barnsäkerhet och barnens behov.
Bidrag betalas inte ut förrän ett intyg om att räddningstjänsten eller
motsvarande gjort en inspektion, som innefattar säkerhet vid brand
lämnats in till kommunen.
Barnantalet ska följa kommunens barnantal i motsvarande lokaler, d v s
17 heltidsbarn i åldrarna 1-5 år.
Bidrag betalas tidigast ut fr o m 1 augusti 2013.
Hietaniemi friskola ska lämna besked till kommunen senast den 14 juni
2013 om de avser att starta verksamhet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Åsa Alanentalo i behandlingen eller i
beslutet i detta ärende.
Ärendebeskrivning
Hietaniemi friskoleförening har inkommit med ansökan om bidrag till
enskild förskoleverksamhet under förutsättning att Svenska kyrkan inte
tar över nuvarande förskolan Solgläntans verksamhet.
Hietaniemi friskoleförening avser att nyttja förskolan Solgläntans
nuvarande lokaler i Övertorneå. Av ansökan framgår inte när
verksamheten är planerad att starta.
Beredningsgruppen överlämnar ärendet till nämnden för beslut.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-05-28

sid 40

BUN § 48 forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår nämnden besluta att bevilja ansökan om
godkännande av enskild förskola under förutsättning att alla begärda
handlingar kommit in till förvaltningen, att bevilja rätt till bidrag d v s
barnpeng för de barn som är inskrivna i verksamheten enligt
kommunens regelverk, att bidrag inte betalas ut förrän en besiktning av
lokaler och utemiljö gjorts av huvudmannen utifrån barnsäkerhet och
barnens behov, att bidrag inte betalas ut förrän ett intyg om att
räddningstjänsten eller motsvarande gjort en inspektion, som innefattar
säkerhet vid brand lämnats in till kommunen, samt att barnantalet ska
följa kommunens barnantal i motsvarande lokaler, d v s 17 heltidsbarn i
åldrarna 1-5 år.
Bidrag betalas tidigast ut fr o m 1 augusti 2013.
Hietaniemi friskola ska lämna besked till kommunen senast den 14 juni
2013 om de avser att starta verksamhet.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till enskild förskoleverksamhet 2013-05-15
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen 2013-05-23

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

