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ARBETSMARKNAD 
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Brundin Marie-Louise 

Datum 
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Diarienummer 
BUN-2014-0917 

Bam- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Idak Invest AB angående övertagande av Balingsta 
förskola 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Idak Invest AB att bedriva 
förskola och fritidshem i Balingsta under förutsättning att företaget följer miljökontorets 
och brandskyddsmyndighetens krav angående pedagogiska lokaler, inkommer med de 
kompletteringar som framgår av ansökningshandlingarna samt att dessa dokument 
uppfyller de krav bam- och ungdomsnämnden ställer för att ge godkännande t i l l enskild 
huvudman att bedriva förskola och fritidshem, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2014 med fastställda 
grundbelopp enligt ersättningsmodell: 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och år 

Varav ersättning 
för lokaler 

Varav ersättning 
för administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 130 629 kronor 18 353kronor 3 919 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kronor 18 353 kronor 3 115 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467kronor 18 353 kronor 3 164 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 kronor 18 353 kronor 2 720 kronor 
Allmän förskola 67 948 kronor 18 353 kronor 2 038 kronor 

Momsersättning på 6 % samt stru kturersättning tillkommer. 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
wvvw.uppsala.se 
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Ärendet 
Idak Invest AB driver idag två förskolor, Björkens förskola i Uppsala och Solrosens förskola i 
Örsundsbro. Idak Invest AB startade sin verksamhet 2006 och har nu sammanlagt cirka 70 
barn. Styrelsen för vård och bildning driver idag Balingsta förskola för 39 bam och har för 
avsikt att avsluta sin verksamhet i Balingsta i augusti 2014. 

Idak Invest AB ansöker härmed om godkämiande för att fortsätta driva Balingsta förskola och 
att överta hyreskontraktet. Alla barn kommer att erbjudas fortsatt plats på Balingsta förskola 
och även personalen kommer att erbjudas fortsatt arbete på Balingsta förskola. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf Direktör 


