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BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2021-05-19

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, Förskolan Lusen Täby AB, Förskolan Lusen
Sammanfattning
Förskolan Lusen Täby AB (559222-7770) har till barn- och grundskolenämnden den 2 februari
2021 inkommit med en ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskola
i lokaler på Östra parkpromenaden 25, 183 64 Täby. Sökande bedöms ha förutsättningar att
bedriva fristående förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Förskolan Lusen Täby AB
(org.nr. 559222-7770), att bedriva fristående förskola i lokaler på Östra
parkpromenaden 25, 183 64 Täby i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkännandet gäller från och med den 25
maj 2021.
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
slutbesked för lokalen erhålls i enlighet med gällande bygglov.

Ärende
Förskolan Lusen Täby AB (org. nr. 559222-7770) har till barn- och grundskolenämnden den 2
februari 2021 inkommit med en ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva
fristående förskola i lokaler på Östra parkpromenaden 25, 183 64 Täby. Förskolan är planerad
i nedre botten i en fastighet som för övrigt består av lägenheter. Lokalen är under byggnation
och verksamheten vid förskolan Lusen beräknas starta vid årsskiftet 2021/2022. Enligt
ansökan beräknas förskolan kunna ta emot 70 barn men först efter upprättat utlåtande om
brandskydd kan ett maxantal för antal barn fastställas i lokalen.
Innan lokalen tas i bruk, ska slutbesked efter bygglov ha utfärdats enligt gällande lagstiftning.
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Gården har en totalyta på 813 kvm vilket ger knappt 12 kvm/barn, den invändiga totala
kvadratmeterytan på 613 kvm ger 8,8 kvadratmeter/barn för 70 barn.
Sökande beskriver hur utbildningen vid Förskolan Lusen kommer organiseras utifrån skollag
och läroplan och genom verksamhetsplanen beskrivs hur strävansmålen i läroplanen ska
genomföras. Ansökan innehåller också en beskrivning av värdegrunden och hur det
systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i utbildningen.
Sökande har godkännande och driver förskola i Sigtuna kommun sedan 2016.

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 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.

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.
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Huvudmannens förutsättningar
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet görs den
samlade bedömningen att Förskolan Lusen Täby 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 aspekter
Godkännandet bedöms medföra begränsad ekonomisk påverkan för kommunen i form av att
huvudmannen ges rätt till bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt Täby kommuns Regler
för placering, peng och avgift.
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