Uppslag 3

Styrningar

ALLMÄNT
Måsens Föräldrakooperativ är en förening som bedriver fristående förskoleverksamhet.
Föreningen står som huvudman och verksamheten i föreningen grundas på
föreningens stadgar.
Föreningen har tillstånd hos Halmstads kommun för förskole- och fritidsverksamhet
för sammanlagt 26 barn.

För att få bedriva verksamheten måste ett antal lagar, förordningar och kommunala
bestämmelser infrias. Nedan följer några utdrag av de styrningar som påverkar Måsens
verksamhet.
SKOLLAGEN
Bestämmelser om förskoleverksamhet finns i skollagen (2010:800).

Mer information finns att hämta på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se.

LÄROPLANEN
Verksamhetens mål och riktlinjer anges i förskolans läroplan, Lpfö 98, och det är
förskolechefen som ansvarar för att denna följs.
Mer information finns att hämta på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se.

HALMSTADS KOMMUN
Kommunen ansvarar för genomförandet av skolverksamheten inom den egna
kommunen.

För att yrkesmässigt få bedriva fristående förskole- och/eller fritidsverksamhet krävs
tillstånd. Det är kommunen där verksamheten bedrivs som beviljar detta. Tillstånd
beviljas bara om verksamheten uppfyller krav på god kvalitet och säkerhet. Om
verksamheten förändras helt eller till väsentlig del eller flyttas måste nytt tillstånd sökas.
Den som bedriver verksamhet utan tillstånd kan dömas till böter.
Föreningen är skyldig att snarast lämna uppgifter till kommunen när ett barn börjar
eller slutar.

Mer information finns att hämta på Halmstads kommuns hemsida, www.halmstad.se.

Tillsyn
Kommunen har tillsyn över Måsens verksamhet och har rätt att inspektera
verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen.
Om det föreligger missförhållande i verksamheten kan kommunen förelägga den som
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ansvarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Kommunen kan återkalla
tillståndet om missförhållanden är allvarliga och kommunens föreläggande inte följs.
Kommunens beslut om tillstånd och om föreläggande eller återkallande av tillstånd kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor äger rätt att inspektera verksamhetens
rutiner för livsmedelshantering för att säkerställa att vi uppfyller
livsmedelslagstiftningens krav.

Bidrag
Kommunen lämnar bidrag till fristående förskole- och fritidsverksamhet. För att erhålla
bidrag måste verksamheten måste uppfylla de krav som finns i skollagen framgår vilken
uppgift som förskole- och fritidsverksamheten har. Här anges även vilka krav som kan
ställas på verksamheterna avseende personal, barngruppernas sammansättning och
storlek samt lokalerna. Det framgår också att förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen ska utgå från varje barns behov samt att barn i behov av särskilt
stöd ska ges den speciella omsorg som deras behov kräver.
TYSTNADSPLIKT
Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven förskole- och
fritidsverksamhet får inte obehörigen röja vad han eller hon har fått veta om enskildas
personliga förhållanden.

På Måsen tillämpas detta genom att samtliga medlemmar skriver på tystnadsplikt i
samband med medlemskapet. Vikarier skriver på i samband med första tjänstetillfället.
Ordinarie personal är ansvariga för att så sker.

Undantag för tystnadsplikt gäller om det finns orsak att tillämpa anmälningsplikten.
Detta innebär att personal och föräldrar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om
misstanke eller kännedom finns att barn far illa och/eller råder under missförhållanden.
ÖVRIGT
Föreningen är medlem i Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) som ger
stöd åt föreningen i rollen som arbetsgivare.
http://www.kfo.se/

Styrelsens medlemmar har användarkonto på KFO:s hemsida.

Genom medlemskapet i KFO är vi dessutom anslutna till KP-pension och försäkring,
vilket gäller personalen.
http://www.kp.se/
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