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Godkännande för OC Vård & Sällskap AB att bedriva 

förskola i lokaler på Grindtorpsvägen 31, 183 49 Täby 

Sammanfattning 

OC vård & Sällskap AB ansöker om att få godkännande av barn- och 

grundskolenämnden för att bedriva den fristående förskolan, Små klockorna, i 

lokaler på Grindtorpsvägen 31, 183 49 Täby. Förskolan Små klockorna drivs för 

närvarande av Små klockorna HB som ändrar bolagsform till AB och därmed ny 

huvudman. Förskolans verksamhet utgår från Skollagen och läroplanen för 

förskolan och utifrån de styrdokument som gäller för fristående förskola i Täby.  

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar om godkännande för OC Vård & 

Sällskap att bedriva fristående förskola i lokaler på Grindtorpsvägen 31, 

183 49 Täby. Godkännandet gäller från och med den 1 mars 2019. 

2. Verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen (2010:800), läroplan för 

förskola (Lpfö 98), kommunala styrdokument som ”förutsättningar för 

godkännande”, ”regler för placering, peng och avgift”. 

3. Huvudmannen får bidrag för varje inskrivet barn enligt ”Regler för 

placering, peng och avgift”.  

 

Bakgrund 

OC Vård& Sällskap ansöker om att få Barn- och grundskolenämndens 

godkännande att bedriva fristående förskola på Grindtorpsvägen 31 i 

Täby, förskolan Små klockorna. Huvudmannen för Små klockorna, Små 

klockorna HB, byter bolagsform och därmed också organisationsnummer. 

Förskolan kommer fortsättningsvis heta Små klockorna, bedriva 

verksamheten på samma adress som tidigare, med samma förskolechef 

som ansvarig för förskolans verksamhet. 
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Ägar- och ledningsprövning enligt skollagen kapitel 2 5§ 

Godkännande ska lämnas om den enskilde 
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som  
   gäller för verksamheten, 
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
   verksamheten och 
3. I övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen   

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter 
mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse 
beaktas. 

Nedan följer de intyg och kontroller som gjorts för att styrka huvudmannens 

förutsättningar till godkännande enligt kapitel 2. 5§. 

 

Registreringsbevis från bolagsverket 

F-skatt 

Utdrag ur belastningsregistret för styrelsens medlemmar 

Kreditupplysning via Credit Safe och med en rating inom gällande riktlinjer 

Erfarenhet och insikt om föreskrifter för verksamheten styrks genom att 

styrelseordförande är legitimerad förskollärare. 
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