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Förskolenämnden

Ansökan om verksamhetsförändring, Myrans förskola
Förslag till beslut
Förskolenämnden godkänner Dibber Helianthus förskola AB ansökan om
verksamhetsförändring avseende permanent byte av lokal där utbildningen vid
förskolan Myran bedrivs från Bäckgårdsvägen 7 till Bäckgårdsvägen 10 från och
med den 1 juni 2021.

Sammanfattning
Huvudmannen för förskolan Myran, Dibber Helianthus förskola AB med
organisationsnummer 556626-0534 har till barn- och utbildningsförvaltningen
inkommit med en ansökan om verksamhetsförändring. Ansökan avser permanent
byte av lokal där utbildningen bedrivs från Bäckgårdsvägen 7 till Bäckgårdsvägen
10 i Vårby gård. Förskolan Myran kommer fortsatt att ha godkännande för
maximalt 120 platser i lokalen på Bäckgårdsvägen 10.
Mot bakgrund av att den lokal där utbildningen vid förskolan Myran för
närvarande bedrivs i inte längre bedöms vara lämplig för förskoleverksamhet samt
att lokalbytet inte medför en ökning av antalet förskoleplatser i området föreslår
barn- och utbildningsförvaltningen förskolenämnden att godkänna ansökan.

Beskrivning av ärendet
Huvudmannen för förskolan Myran, Dibber Helianthus förskola AB med
organisationsnummer 556626-0534 har till barn- och utbildningsförvaltningen
inkommit med en ansökan om verksamhetsförändring. Ansökan avser permanent
byte av lokal där utbildningen bedrivs från Bäckgårdsvägen 7 till Bäckgårdsvägen
10 i Vårby gård.
Dibber Helianthus AB har drivit förskolan Myran i Vårby gård sedan 2002.
Lokalbytet medför ingen ökning av de 120 platser som förskolan utifrån
ursprungsbeslutet har godkännande för. Förskolan Myran kommer fortsatt att ha
godkännande för maximalt 120 platser i lokalen på Bäckgårdsvägen 10.
Utbildningen vid förskolan Myran kommer i den nya lokalen att bedrivas utifrån
samma organisation och pedagogiska inriktning den har i nuläget.
Den lokal huvudmannen ämnar flytta utbildningen vid förskolan Myran till är den
lokal som den kommunala förskolan Ringblomman tidigare bedrivits i. Lokalen är
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således byggd och anpassad för förskoleverksamhet. Den kommunala förskolan
Ringblomman lades ned då antalet förskoleplatser i Vårby gård under en längre
tid varit fler än behovet utifrån barnantalet i området. Lokalbytet medför inte att
platsantalet i området ökar. Lokalerna för förskolan Myran och före detta
Ringblomman är ursprungligen byggda enligt samma planritning och ligger ca 50
meter ifrån varandra. Lokalen för före detta förskolan Ringblomman har dock
byggts ut i omgångar och har idag en total yta på 859 kvm. Förskolan Myrans
nuvarande lokal har en total yta på 756 kvm. Gården till lokalen på
Bäckgårdsvägen 10 är även den större till ytan samt innehåller mer variation i
form av fasta lekställningar och möjlighet till aktivitet än förskolan Myrans
nuvarande gård.
Som skäl till lokalbytet har anförts att hyresvärden för förskolan Myran inte
längre bedömer lokalen som lämplig att driva förskola i då ventilationens
kapacitet är för låg för det antal personer som vistas i lokalen. Hyresvärden har
därmed föreslagit att förskolan flyttar utbildningen till lokalen på Bäckgårdsvägen
10 som är i bättre skick.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av att den lokal där utbildningen vid förskolan Myran för
närvarande bedrivs i inte längre bedöms vara lämplig för förskoleverksamhet samt
att lokalbytet inte medför en ökning av antalet förskoleplatser i området föreslår
barn- och utbildningsförvaltningen förskolenämnden att godkänna ansökan.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Barn- och utbildningsförvaltningen har i handläggningen av ärendet inte
identifierat några negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser för Huddinge
kommun av att ansökan om verksamhetsförändring avseende lokalbyte bifalles.
En barnkonsekvensanalys har genomförts i handläggningen av ärendet. Analysen
visar i huvudsak på positiva konsekvenser för barns hälsa av lokalbytet.
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