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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Lärkans förskola ombildning till AB
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljar ansökan att ombilda Lärkans
förskola nuvarande föräldrakooperativ till ett aktiebolag Enade AB med start
februari 2021.

Beskrivning av ärendet
Förskolans rektor inkom den 9 december 2020 med en ansökan om att få ombilda
Lärkans förskola till Enade AB. Lärkans förskola kommer drivas av nuvarande
rektor Nadja Vajdi samt en blivande förskollärare Erika Grip. Föräldrakooperativet
Lärkan fattade beslut på extra föreningsstämma den 25 oktober 2020 att överlåta
verksamheten till Nadja Vajdi och Erika Grip. Förskolan har bedrivits i 31 år i en
villa i bostadsområdet Gånsta. 2003 byggdes huset ur och anpassades till förskola.
Verksamheten bedrivs mycket utomhus på förskolans gård, i närområdet, skog och
parker. 2018 renoverades gården för att ge barnen större möjligheter till rörelse
och tillgänglighet. Aktiebolaget tar över befintliga lån på fastigheten Gånsta 27:5
(Lärksoppsgatan1) och likvida medel. Under 2021 ska det ske två stora
renoveringar av huset enligt kontrakt med säljaren, gällande kök och takbyte.
Förskolan kommer ha samma maxantal som tidigare det vill säga 33
förskoleplatser. Förskolan ingår i kommunens gemensamma kösystem. Lunch
tillagas av Bergvretenskolans kök.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen bedömer utifrån den ansökan som tillskickats
förvaltningen och kontakt med företrädarna att förskolans nya huvudman uppfyller
de krav som följer rådande lagar, styrdokument och policys för att bedriva en
förskola av god kvalitet. Utdrag ur belastningsregistret, sammanställning av ägaroch ledningskretsen samt övriga dokument som efterfrågats vid ansökan om
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola har inkommit tillsammans
med ansökan. Om nämnden beslutar om ombildning till aktiebolag sker enligt
förvaltningens rutiner en förstagångstillsyn efter 6-8 månader med den nya
huvudmannen, förskollärare och föräldrarepresentanter.
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Huvudmannen får inte ändra förutsättningar eller överlåta det erhållna
godkännandet till annan fysisk/juridisk person utan utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens tillåtande. Huvudmannen är skyldig att informera
förvaltningen om förändringar som påverkar rätten till bidrag.
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