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Dnr BGN66/2008-60

Karin Ahlström
Barn- och grundskolenämnden

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet
enligt Skollagen 2a kap, Bii Distriktstjenester ANS
Sammanfattning
Ansökan har inkommit från Bii Distriktstjenester ANS filial Norge, Åkerssjövägen 12, 461 53 Trollhättan, org.nr. 516404-5394, om att få barn- och
grundskolenämndens tillstånd och godkännande att få driva förskoleverksamhet i Täby kommun. Ansökan gäller även rätten till bidrag för verksamheten enligt de villkor som upprättats av barn- och grundskolenämnden.
Verksamheten kommer att erbjuda heldagsomsorg för barn 1-6 år.
Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden godkänner och beviljar tillstånd för Bii
Distriktstjenester ANS, org.nr. 516404-5394, Trond Ingvaldsen, Björnar
Ingvaldsen och Truls Kiönig Hansen Berthau att såsom huvudman och
utförare driva förskoleverksamhet vid en eller flera av de förskolor som
Täby kommun planerar att uppföra. Verksamheten ska bedrivas utifrån
Skollagen 2a kap, övriga gällande styrdokument och ”Förutsättningar
för tillstånd för enskild huvudman att bedriva förskoleverksamhet” samt
i enlighet med ansökan.
2. Utföraren får bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt ”Villkor för
bidrag till enskild huvudman” samt Täby kommuns riktlinjer för bidrag.
Bidraget motsvarar gällande barnomsorgspeng och utbetalas efter det att
F-skattesedel uppvisats.
3. Utföraren får bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt ”Villkor för
bidrag till enskild huvudman” samt Täby kommuns riktlinjer för bidrag.
Bidraget motsvarar gällande barnomsorgspeng och utbetalas efter det att
F-skattesedel uppvisats.
4. Tillstånd medges under förutsättning att tillstånd från Tekniska myndigheten (bygglov och miljö- och hälsoskyddstillsynen) samt Brandmyndigheten lämnat sina godkännanden för lokalerna.
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Nuläge
Bii Distriktstjenester ANS filial Norge ägs av Trond Ingvaldsen, utbildad
förskollärare, har tidigare arbetat som administrativ direktör för en organisation inom privata omsorgstjänster i Oslo (BAB-omsorg), Björn Ingvaldsen, VD för Bii, utbildad som MBA/Civilekonom samt Truls Kiönig Hansen Berthau, utbildad arkitekt. Tillsammans med förskollärare Elin Ekensskär, vice VD/verksamhetschef utgör dessa ledningen i företaget.
Elin Ekensskär är också primär kontaktperson för företaget i Sverige. Företaget bedrivs i företagsformen ANS (ansvarlige selskaper) vilket betyder
handelsbolag: solidariskt och personligt ansvar. Från och med 1 januari
2009 övergår företaget till att bli ett aktiebolag.
Bii Distriktstjenester ANS bedriver sedan år 2005 förskoleverksamhet i
Norge, både i Ullensaker kommune och i Oslos utkant. I augusti 2007 startade Bii en filial i Sverige, med huvudkontor i Trollhättan. Den första förskolan startades den 4 februari 2008 i Alingsås följd av flera förskolor i Uddevalla kommun och sammanlagt i Uddevalla bedriver Bii idag cirka 26
förskoleavdelningar.
Verksamheten i Täby kommer att bedrivas i en eller flera av de nybyggda
förskolor som färdigställs under år 2009. Verksamhetsstart är beräknad till
hösten 2009.
Verksamhet
Förskoleverksamheten kommer att ha heldagsomsorg, för barn i åldrarna 16 år och vara öppen för alla barn. På förskolan ska finnas en förskolechef
samt minst en förskollärare på varje avdelning, personalgruppen anpassas
efter sammansättningen av barn i gruppen och deras ålder. Personalen
kommer att ha adekvat utbildning/erfarenhet. Kö, köregler och uppsägningstid enligt Täby kommuns riktlinjer och regler. Taxa enligt gällande
maxtaxa.
Ansökningshandlingarna finns tillgängliga hos nämndsekreteraren.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef
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