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Karin Ahlström
Barn- och grundskolenämnden

Ansökan om utökning av förskoleverksamhet, personalkooperativet I Ur och Skur Kotten
Sammanfattning
Personalkooperativet I Ur och Skur Kottens förskola ek förening, Eva Sandin, Caroline Nilsson och Lenita Lingemark, Linbastuvägen 4 a, 187 65
Täby, org.nr 716405-6660, ansöker om nämndens godkännande att utöka
förskoleverksamheten med cirka 33 barn på förskolan I Ur och Skur Tussilagon i lokaler i grundskolan Myrängen. 2003-07-01 godkände barn- och
grundskolenämnden I Ur och Skur Kottens ansökan. Ansökan gäller även
rätten till bidrag för verksamheten enligt de villkor som upprättats av barnoch grundskolenämnden.
Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden godkänner att personalkooperativet I Ur
och Skur Kottens förskola ek förening, Linbastuvägen 4 A, 187 65 Täby,
org.nr 716405-6660 , utökar verksamheten i lokaler i grundskolan Myrängen på Tappvägen 3-5, 187 64, 187 64 Täby, med start 2009-09-01. Antalet
barn utökningen avser anpassas till den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, barnens ålder, lokalernas beskaffenhet och yta samt de utlåtanden
som Tekniska myndigheten, bygglov och miljö- och hälsoskyddstillsynen
och Brandmyndigheten lämnar.
Start av verksamheten sker under förutsättning att Tekniska myndigheten,
bygglov och miljö- och hälsoskyddstillsynen samt Brandmyndigheten lämnar sitt godkännande för lokalerna.
2. Verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen 2a kap, övriga gällande
styrdokument och ”Förutsättningar för tillstånd för enskild huvudman att
bedriva förskoleverksamhet”, i enlighet med ansökan daterad 2009-04-20
och det tidigare godkännandet från år 1996.
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 Fskattesedel uppvisats.
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Bakgrund
Personalkooperativet I Ur och Skur Kottens förskola ek förening, Eva Sandin, Caroline Nilsson och Lenita Lingemark, Linbastuvägen 4 a, 187 65
Täby, ansöker om nämndens godkännande att utöka förskoleverksamheten
med cirka 33 barn på förskolan I Ur och Skur Tussilagon i lokaler i grundskolan Myrängen. 2003-07-01 godkände barn- och grundskolenämnden I Ur
och Skur Kottens tillstånd. Ansökan gäller även rätten till bidrag för verksamheten enligt de villkor som upprättats av barn- och grundskolenämnden.
Från och med 2009-07-01 omvandlas i Ur och Skur Kotten ekonomisk förening till ett aktiebolag där den nya förskolan Tussilagon också kommer att
ingå. Bolaget ska bedriva verksamheten med Friluftsfrämjandets verksamhet som bas. När ekonomiska föreningen omvandlas till aktiebolag lämnar
Lenita Lingemark sina uppdrag.
Förskolelokalen är belägen på del av Myrängens skolgård som avdelas till
förskoleverksamheten. Inneverksamhet ska bedrivas i två klassrum, allrum,
kontor och personalrum med adress Tappvägen 3-5, 187 64 Täby för cirka
33 barn. En del av skolgården kommer att hägnas in där vindskydd, sandlåda med mera planeras för de mindre barnen. Planerad start för verksamheten är 2009-09-01.
Bemanningen planeras till 2 förskollärare, 4 barnskötare samt städerska.
Maten köps från cateringfirma.
Ansökningshandlingar finns tillgängliga hos nämndsekreteraren.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

