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Karin Ahlström
Barn- och grundskolenämnden

Ägarförändring vid Västra Täby Förskolor AB
Sammanfattning
Västra Täby Förskolor AB har för avsikt att överlåta sin förskoleverksamhet
till Inspira förskolor & skolor AB. Övertagandet beräknas ske vid årsskiftet
2008/2009 och gäller samtliga tio idag befintliga förskolor inom Västra
Täby förskolor AB.
Barn- och grundskolenämndens beslut
1. Nämnden beslutar avsluta tillståndet för Västra Täby förskolor AB att
bedriva förskoleverksamhet från och med den 1 januari 2009 vid förskolorna Termiten, Mörtsjön, Högåsen, Ellagård, Vallpojken, Ellapark, Vallatorp,
Marielund och Runborg och Lövkojan.
2. Avslut av tillståndet söks under förutsättning att barn- och grundskolenämnden beviljar Inspira förskolor & skolor AB nytt tillstånd att bedriva
verksamhet vid Västra Täby Förskolor ABs samtliga förskolor från årsskiftet 2008/2009.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Täby kommun beslutade i samband med kommunplan år 1999 att de resterande förskolor som bedrevs i egen regi skulle överföras till alternativa utförare under mandatperioden. (Undantaget Erikslunds
förskola som enligt beslut ska kvarstå i egen regi). Områdeschef Britt Jakobsson inkom med ansökan till barn- och grundskolenämnden om tillstånd
att få bedriva enskild förskoleverksamhet 2000-02-11. Ansökan avsåg då
förskolorna Termiten, Mörtsjön, Högåsen, S Ellagård, Vallpojken, Ellapark,
Vallatorp, Marielund och Runborg. Barn- och grundskolenämnden beslutade 2000-04-25 att ge tillstånd till Britt Jakobsson att bedriva förskoleverksamhet. År 2002 lämnades tillstånd för utökning med förskolan Bubblan
som senare blev Lövkojan.
Alltsedan dess har Britt Jakobsson drivit förskoleverksamhet i enlighet med
gällande regler och riktlinjer och har nu för avsikt att överlåta sin förskoleverksamhet till ny utförare från och med den 1 januari 2009.
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Nuläge
Den befintliga personalen, inklusive förskolechefer, följer med vid övergången till ny utförare. I de lokaler där det idag bedrivs förskoleverksamhet
i Västra Täbys regi övergår hyresavtalet till Inspira förskolor & skolor AB.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

