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Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Ny huvudman för förskolan Rödkullan
Barn och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
barn- och utbildningsnämnden
1. Godkänner Rödkullans förskolor AB (org.nr 556810-5380) som ny
huvudman för förskolan Rödkullan
2. Beslutet om godkännande som ny huvudman för förskolan Rödkullan
gäller 34 platser.

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Ulrika Månsson
Skolchef

Sammanfattning
Ansökan avser godkännande av Rödkullans förskolor AB som ny huvudman
för förskolan Rödkullan.
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Beskrivning av ärendet
Ansökan avser byte av huvudman för förskolan Rödkullan som sedan 2015
drivits av Uddby gård förvaltning AB. Ägaren av nuvarande huvudman
ansöker om godkännande som huvudman med sitt bolag Rödkullans förskolor
AB. I styrelsen för Rödkullans förskolor AB ingår utöver VD ytterligare två
personer.
I ledningsgrupp för verksamheten kommer VD och rektor att ingå tillsammans
med en förskollärare med utökat ledningsansvar för en av företagets två
förskolor. Av ansökan framgår att huvudmannen planerar att fortsätta driva
verksamheten på samma sätt som tidigare.
En ägar- och ledningsprövning av Rödkullans förskolor AB har gjorts enligt
2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen (2010:800) i samverkan med jurist på enheten för
juridik och utredning och ekonom på ekonomiavdelningen i Tyresö kommun.
Ägar- och ledningskretsen bedöms att genom erfarenhet eller på annat sätt ha
förvärvat de insikter vad gäller ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö, samt även i
övrigt vara lämpliga att av driva fristående förskoleverksamhet.
Ekonomiavdelningens lönsamhetssammanställning som bygger på en analys av
årsredovisningarna 2018 och 2019 för Uddby gårds förvaltning AB visar att
rörelsemarginalen varit låg och att verksamheten knappt gjort någon vinst.
Soliditeten har varit tämligen hög men det har nästan inte funnits några
tillgångar i verksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningens samlade bedömning är att det inte finns
några ekonomiska, juridiska eller pedagogiska hinder för att godkänna
Rödkullans förskolor AB som ny huvudman för förskolan Rödkullan.
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1 nedan.
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Bilaga 1 Prövning av barnets bästa
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen slår
fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara
barnets bästa beaktas i första hand. Vid beslut och åtgärder som rör barn till en
liten del kan en enklare prövning göras.
Att byta huvudman för förskolan Slottsparken kommer inte att ha påverkan på
barnen. Verksamheten kommer enligt huvudmannen att bedrivas på samma
sätt som tidigare.
På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av
beslutet eller åtgärden?
Barnen kommer inte att påverkas av beslutet.
Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de
beaktats?
Barnen kan inte påverka frågan som gäller huvudman för förskolan och har
inte tillfrågats.
Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet
beaktats?
Ja, bedömningen är att det med en ny huvudman inte kommer att ske
försämringar vad gäller barnens hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet.
Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller
grupper av barn och ungdomar?
Inga risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och ungdomar
har identifierats.
Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Eftersom nuvarande huvudman önskar avveckla verksamheten finns två
alternativ.
1.

Ny huvudman

Ny huvudman som driver verksamheten vidare i samma omfattning
påverkar barnen i liten omfattning.
2.

Förskolan avvecklas

Om en förskola avvecklas kan det leda till ny placering på annan förskola
för barnen, vilket innebär förändring för dem i en övergång. På lång sikt
brukar barn inte påverkas i någon större omfattning av en förflyttning till
annan förskola.
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Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets
bästa?
Ja, se ovan.

