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BARN OCH GRUNDSKOLA 

Tillsynsansvarig 

Helena Vik 

BARN- OCH 
GRUNDSKOLENÄMNDEN 

2022-04-27 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, Fjärilen Blåvingekonceptet 
AB, Fjärilen Blåvinge 

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Fjärilen Blåvinge 

konceptet AB (org. nr. 559015-6500), att bedriva fristående förskola i 

lokaler på Armévägen 61-63, 187 64 Täby.  

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkännandet gäller från och 

med den 1 juni 2022. 

3. Barn- och grundskolenämnden beslutar att huvudmannen ges bidrag för 

varje bidragsberättigat barn enligt Täby kommuns Regler för placering, 

peng och avgift. 

4. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkännandet gäller under 

förutsättning att godkänt brandutlåtande för lokalen ska erhållas innan 

lokalerna tas i bruk. 

Sammanfattning 

Fjärilen Blåvinge konceptet AB (org. nr. 559015-6500) har till barn- och 

grundskolenämnden den 18 februari 2022 inkommit med en ansökan om byte av 

lokal för Förskolan Fjärilen Blåvinge. Från lokaler på Tappvägen 3, till lokaler på 

Armévägen 61-63, vilket föranleder ett nytt godkännande. Sökande bedöms ha 

förutsättningar att bedriva fristående förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). 
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Ärendet 

Förskolan Blåvinge konceptet AB (org. nr. 559015-6500) har till barn- och 

grundskolenämnden den 18 februari 2022 inkommit med en ansökan om 

godkännande och rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola i lokaler på 

Armévägen 61-63, 187 64 Täby.  

De nya lokalerna kommer genomgå renovering och anpassas för förskola. 

Huvudmannen beräknar att förskolan ska kunna öppna i augusti/september.                                                                                                                                                                           

Innan lokalen tas i bruk, ska slutbesiktning av brandsäkerheten genomföras 

enligt gällande lagstiftning. 

Gården har enligt ansökan en totalyta på 2500 kvm, vilket betyder 38 kvm/barn 

och den invändiga totala kvadratmeterytan är på  587 kvm vilket ger 9 kvm/barn. 

Förskolan beräknas kunna ta emot 65 barn.  

Sökande beskriver hur utbildningen vid Förskolan Fjärilen Blåvinge kommer 

organiseras utifrån skollag och läroplan i de nya lokalerna.  

För närvarande bedrivs förskolans verksamhet i lokaler på Tappvägen 3 i Täby 

där huvudmannen har ett godkännande sedan 2018 för att bedriva förskola. De 

nya lokalerna är belägna nära lokalerna där förskolan idag bedriver sin 

verksamhet vilket innebär att det inte medför någon negativ påverkan för barn 

och vårdnadshavare vad gäller avstånd. 

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 

Enligt 2 kap. 5 § första stycket skollagen får enskilda efter ansökan godkännas 

som huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. 

Enligt 5 § andra stycket ska godkännande 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 enligt 5 § tredje stycket 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 
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skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av 

betydelse beaktas. 

I fråga om en juridisk person ska enligt 2 kap. 5 a § prövningen enligt 5 § andra 

stycket 1 och tredje stycket sammantaget avse 

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning 

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och 

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten. 

Ett godkännande ska enligt femte stycket avse viss utbildning vid en viss 

skolenhet eller förskoleenhet. 

Ägar- och ledningsprövning 

Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att ägar- och 

ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de 

föreskrifter som gäller för verksamheten samt att samtliga personer inom ägar- 

och ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga. 

Huvudmannens förutsättningar 

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i 

ärendet görs den samlade bedömningen att Fjärilen Blåvinge konceptet AB har 

ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 

samt även i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

utbildningen. 

Ekonomiska överväganden 

Huvudmannen ges i och med godkännande rätt till bidrag för varje 

bidragsberättigat barn enligt Täby kommuns Regler för placering, peng och 

avgift. Godkännandet bedöms inte medföra ytterligare ekonomisk påverkan för 

kommunen då huvudmannen sedan tidigare har godkännande att driva förskolan 

i en annan lokal i kommunen. 
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Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Henrik Mattisson 

Stabschef utbildning 

Expedieras 

Tillsynsansvarig Helena Vik för vidare expediering till sökande 
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