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BARN OCH GRUNDSKOLA BOG 
Tillsynsansvarig 
Helena Vik 

BARN- OCH 
GRUNDSKOLENÄMNDEN 
2023-03-22 

Godkännande fristående förskola och rätt till 
bidrag, Lärkans förskola, AR förskolor i Täby AB 

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar om att godkänna AR förskolor i 
Täby AB (org.nr. 556794-7808) att bedriva fristående förskola i tillfälliga 
lokaler på Näsbydalsvägen 25, 183 31 TÄBY. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkännandet gäller tillfälligt  
från och med den 1 april 2023 till och med den 1 november 2024. 

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 lokalen uppfyller myndighetskraven som ventilation och 
brandsäkerhet. 

Ärendet 

För närvarande har AR förskolor i Täby AB godkännande för att bedriva den 
fristående förskolan Lärkan på Lärkvägen 5. 

Fastighetsavdelningen, Täby kommun har med anledning av fuktskador i lokalen 
på Lärkvägen 5, 183 51 Täby, upprättat en överenskommelse om ersättningslokal 
på Näsbydalsvägen 25, 183 31 Täby. Inflyttning i ersättningslokalen planeras till 
den 6 april 2023 och överenskommelsen omfattar 30 barn. Ett beslut om 
tillfälligt godkännande föreslås då ett godkännande ska avse viss utbildning vid 
en viss förskoleenhet enligt 2 kap. 5 § skollagen. Beslut om godkännande föreslås 
träda i kraft den 1 april 2023 och gälla till den 1 november 2024. 

Tjänsteutlåtande 
2023-03-13 
Dnr BGN 2023/29-60 
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Vårdnadshavarna har informerats både skriftligen och vid ett informationsmöte. 
Fastighetsavdelningen Täby kommun är hyresvärd och ansvarar för att lokalen på 
Näsbydalsvägen 25 uppfyller gällande krav på lokalen och gården utifrån 
brandsäkerhet, ventilation och andra myndighetskrav vid tid för inflyttning. 

 

 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Henrik Mattisson 
Chef Stab utbildning 

 

Expedieras 

Tillsynsansvarig Helena Vik för vidare expediering till huvudman 
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