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Utbildningsnamnden 

LiCa forskolor AB: Ansokan om utokning av forskoleplatser 
Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att godkanna en utokning av antalet forskoleplatser for LiCa fOrskolor AB med: Barnasinnets 
forskola 6 platser, Skrindans forskola 12 platser, Swedenborgs forskola 9 platser och 
Sunnersta naturforskola med 1 plats. FOrutsattningen dr att avsedda lokaler uppfyller de krav 
miljokontoret och brandskyddsmyndigheten staller pa pedagogiska lokaler utifran ett utokat 
antal barn i lokalema. 

Sammanfattning 

Utbildningsforvaltningens bedomning är att behovet av nya forskoleplatser är stort i de 
omraden dar LiCas forskolor dr belagna. Aven med hansyn tagen till de forskolor som den 
kommunala forskolan planerar att oppna eller utoka under 2016-2017 finns det ett behov av 
en utokning av LiCa forskolors platser utifran det aktuella platsbehovet for varen 2016. Det 
finns dessutom en risk att egen regis planerade utokning i de aktuella ointhdena kan bli 
forsenad. Med anledning av det foreslas utbildningsnamnden att godkanna en utokning av 
forskoleplatserna vid LiCas forskolor. 

Arendet 

LiCa forskolor har ansOkt om att utOka antalet platser pa Barnasinnets forskola, Skrindans 
forskola, Swedenborgs fOrskola och Sunnersta naturforskola. 
I tabellen nedan anges hur manga platser forskolan hair idag och hur manga platser de onskar 
efter utokning: 

Forskolans namn Antal nuvarande 
platser 

Antal nya platser i 
ansiikan 

Antal platser efter 
utokning 

Barnasinnets 124 6 130 
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forskola 
Skrindans forskola 63 12 75 
Swedenborgs 
forskola 

41 9 50 

Sunnersta 
naturforskola 

24 1 25 

Totalt: 252 28 280 

Samtliga av LiCas forskolor har idag fyllt sina forskoleplatser. 
Barnasinnets forskola och Skrindans forskola är belagna i Bjorklinge dar behovet av platser är 
stort infor arsskiftet. Swedenborgs forskola Jigger i Svartbacken och Sunnersta naturforskola i 
Sunnersta. I bada dessa omraden finns det ett stort behov av platser info'.  arsskiftet. 
Den kommunala forskolan planerar att oppna en forskola i Sunnersta den 1 juli 2016 med 
plats for 144 barn, i Bjorklinge kommer en forskola att utokas med tva avdelningar for totalt 
108 barn under 2016-2017 och i Svartbacken oppnas en ny forskola den 1 april 2016 med 
plats for 144 barn samt ytterligare en forskola den 1 januari 2017 med plats for 144 barn. 

Kontoret for barn, ungdom och arbetsmarknad genomforde tillsyn vid Skrindans forskola i 
enlighet med 26 kap skollagen den 21 februari 2014 och fann da att det vid forskolan bedrivs 
god forskoleverksamhet som utgar fran gallande forfattningar. En anmarkning tilldelades 
forskolan som sedan har atgardats och redovisats till kontoret. 
LiCas ovriga forskolor kommer att fa tillsyn utifran den plan for tillsyn som finns upprattad 
for de fristaende forskolorna. 
Huvudmannen uppfyller de kvalitetskrav som stalls enligt skollagen 8 kap. 2, 8-11§§. Bidrag 
utgar i enlighet med skollagen 8 kap 22 §. Uppfoljning sker genom kommunens tillsynsansvar 
26 kap skollagen. 

Barnkonsekvens analys 
For barn och foraldrar boende i berorda omraden är det en stor fordel att forskoleplatser kan 
erbjudas i naromradet. 

Ekonomisk konsekvens 
Ersattning fran utbildningsforvaltningen till LiCas forskolor utgar endast till de barn som dr 
placerade pa forskoloma sa den ekonomiska konsekvensen av det foreslagna antalet utokade 
platser är inte kostnadsdrivande for utbildningsnamnden. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktor 
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