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Vintergatans förskolor AB, chef ek enheten, adm chef, skolchefen, omr chef
BJ/CE

Ansökan om tillstånd och bidrag för enskilda förskolor,
Vintergatan
07.70 66
Nyförvärvet nr 1224 AB (Vintergatans förskolor AB) ansöker om tillstånd och
bidrag för att starta enskild förskola med två avdelningar i Björkskatan och tre
avdelningar i Sunderbyn.
Av ansökan framgår att förskolan i Björkskatan kommer att bedriva sin
verksamhet i lokaler som tidigare använts av kommunen för
förskoleverksamhet. I Sunderbyn utreds olika alternativ för etablering,
nybyggnation och ombyggnad av skollokaler. Förskolornas profil beskrivs
som Hälsa, Kreativitet och Lärande.
I området Björkskatan råder balans mellan efterfrågan och tillgång på platser
medan det i området Sunderbyn till följd av nybyggnation av bostäder
kommer att finnas en ökad efterfrågan och därmed brist på platser.
Ansökan, bilaga 1 till denna paragraf visar att verksamheten vid de planerade
förskolorna uppfyller de krav som ställs i kap 2a, §§ 3, 6, 9 och 14 skollagen
för att få tillstånd med reservation för att planerad ny‐ eller ombyggnation av
lokaler inte kan bedömas i detta skede. Verksamheten motsvarar även kraven
för att bidrag skall beviljas enligt § 17 skollagen.
Förvaltningens förslag till beslut
Sökanden beviljas tillstånd och rätt till bidrag enligt skollagen kap 2a, § § 14
och 17.
Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med sökanden.
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Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2007‐03‐06.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Annika
Sundström (v) avslag.
Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) yrkande och finner att det
avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
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