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UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Brundin Marie-Louise 	 2015-10-29 	UBN-2015-0284 

Utbildningsnamnden 

Ansiikan om godkannande och beviljande av bidrag for fristfiende 
forskoleverksamhet - Bandstolsvagen 2 
F8rslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att 	med hanvisning till domen frail forvaltningsratten 2015-10-19, mal 1268-15, godkanna 
en utokning med 40 platser pa Edda FOrskola AB pa Bandstolsvagen 2 i Gottsunda 
under forutsattning att foretaget foljer miljoforvaltningens och 
brandskyddsmyndighetens krav anghende pedagogiska lokaler, och inkommer med 
dokument som uppfyller de krav utbildningsnamnden staller for att ge godkannande om 
utokning till enskild huvudman, samt 

att 	med stod av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifran budget ar 2015 med 
faststallda grundbelopp enligt ersattningsmodellen. 

Grundbelopp forskola 
10 timmar oppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och ar 

Varav ersattning 
for lokaler 

Varav ersattning 
fOr administration 

1-2 5r over 25 tim per vecka 132 066 honor 19 642 honor 3 962 honor 
1-2 ar tom 25 tim per vecka 104 965 honor 19 642 honor 3 149 honor 
3-5 ar Over 25 tim per vecka 106 627 honor 19 642 honor 3 199 honor 
3-5 ar tom 25 tim per vecka 91 661 honor 19 642 honor 2 750 honor 
Allman forskola 68 695 honor 19 642 honor 2 061 honor 

Arendet 
Edda forskola AB har ansokt om godkannande att bedriva ytterligare en forskola med tre 
avdelningar pa Bandstolsvagen 2 i Gottsunda, Uppsala kommun. Edda forskola startade 2012 
bedriver idag en verksamhet for 50 barn och har 10 anstallda. Forskolan arbetar utifran en 
Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Den forskolechef som finns idag kommer ocksa att vara 
forskolechef for den nya enheten pA Bandstolsvagen 2. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Petersson 
Direktor 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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MâI nr 
1268-15 

Uppsala Kommun 
Utbildningsnamnden 

2015 -10- 2 1 

Dnr UBN 	1 c 	2q 
Handl. 

FORVALTNINGSRATTEN D OM 
I UPPSALA 	 2015-10-19 

Meddelad i 
Enhet 2 	 Uppsala 

KLAGANDE 
Edda Forskola AB, 556887-8564 

Ombud:  
Jur. kand Shafqat Khatana 
Advantage juristbyra 
Hamm.arby fabriksvag 23 
120 33 Stockholm 

MOTPART 
Utbildningsndranden i Uppsala kommun 
753 75 Uppsala 

OVERKLAGAT BESLUT 
Utbildningsnamnden i Uppsala kommuns beslut den 11 februari 2015, 
dnr. UBN-0284, § 29 

SAICEN 
Tillampning av skollagen (2010:800) 

D OMSLUT 

Forvaltningsratten bifaller overldagandet och godkanner Edda Forskola 

AB:s ansokan om att bedriva en forskola med tre avdelningar pa 

Bandstolsvagen 2 i Uppsala kommun. 

Dok.Id 161184 
Postadress 	Besoksadress 	Telefon 	 Telefax 	 Expeditionstid 
Box 1853 	 Kungsgatan 49 	018-431 63 00 	018-431 63 43 	randag — fredag 
751 48 Uppsala 	 E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se 	08:00-16:00 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN 

Utbildningsnamnden I Uppsala kommun beslutade den 11 februari 2015 

att inte godkanna Edda Forskola AB (fdrskolan) att bedriva en fdrskola 

med tre avdelningar pa Bandstolsvdgen 2 i Gottsunda, Uppsala kommun. 

Som slcal for beslutet angavs bl.a. aft med hansyn till aft det firms en over-

etablering i Gottsundaomradet kan det innebdra negativa konsekvenser pa 

sikt fOr ovrig forskoleverksamhet i omradet. Det fmns i dagsldget ett Over-

skott av cirka 80 fOrskoleplatser i Gottsunda. 

Forskolan overklagar beslutet och anfdr till said Mr sin talan bl.a. fill-

jande. Namndens bedtimning av huruvida det fOreligger patagliga negativa 

fdljder pa rang sikt baseras pa hur det pastadda Overskottet av fOrskoleplat-

ser ser ut under augusti—oktober 2015. Det är inte en sadan Overskadlig tid 

som hays fOr aft de negativa effekter ndrunden pekar pa ska anses uppfylla 

kravet pa aft vara patagligt negativa. Namnden hax vidare uppgett att det 

inte fcireligger nagot behov av ytterligare fOrskolor. Ndmndens uppgift är 

aft undersdka hur eft godkarmande skulle innebdra patagliga negativa folj - 

der pa. lang sikt for eleverna eller fOr den del av skolvdsendet som anordnas 

av det allmdnna i den kommun dar utbildningen ska bedrivas. Foreligger 

inte nagra patagliga negativa fciljder pa. lang sikt ska godkannande ldmnas. 

Namnden anfor dven att det är angeldget att andra fristaende fOrskolor som 

firms etablerade i Gottsundaoraradet ges mojlighet till en stabil ekonomisk 

framtid och att denna hotas om fler fOrskolor uppfOrs i omradet. Av det 

lagrum som ndrnnden baserat sift beslut pa framgar aft enskilda ska god-

lcdnnas som hu.vudman fOr fOrskola om utbildningen inte innebar patagliga 

negativa foljder p5. lang sikt fOr elevema eller fOr den del av skovasendet 

som anordnas av det allmdrma i den kommun dar utbildningen ska bedri-

vas. Ndrnnden saknar saledes anledning aft bedoma hur andra fristaende 

fOrskolor i kommunen skulle drabbas av eft bifallsbeslut. Forskolans upp-

fattning är aft etablering av deras forskola i stadsdelen Gottsunda inte 

kommer att ge nagot overskott pa fOrskoleplatser i omradet av flera skal. 
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FOrskolan kommer aft ha hela kommunen som upptagningsomrade. FOrald-

rar frail alla delar av kommunen kommer aft lcunna soka sig till fOrskolan. 

Forskolan sarskiljer sig fran andra fdrskolor I kommunen genom aft bl.a. 

erbjuda en speciell pedagogisk inriktning med stort fokus pa. larande och 

en pedagogik som utmanar barnen aft tanka annorlunda. Det firms goda 

fOrutsattningar for aft fdraldrar fran andra stadsdelar an Gottsunda kommer 

aft soka sig till fdrskolan. En ytterligare profilering är aft forskolan kom-

mer aft erbjuda skolskjuts for bamen som en service till fdraldrarna, vilket 

vantas vara bade eftertraktat och uppskattat. 

Det pagar en snabb tillvaxt i kommunen. Kommunen plan.erar aft bygga 

fyra kommunala fOrskolor med totalt 468 platser i det narliggande omradet 

Rosendal. Omstandigheterna aft forskolan erbjuder eft storre upptagnings-

omrade an stadsdelen Gottsunda samt aft omradet dar fcirskolan planeras 

ligga är foremal for tillvaxt innebar saledes aft det inte foreligger nagon 

risk for overskott av fcirskoleplatser i omradet. Under alla forhallanden 

skulle eft eventuellt Overskott pa fdrskoleplatser inte heller innebara att det 

foreligger patagliga negativa foljder for elevem.a eller for den del av skol-

vasendet som anordnas av det allmanna i kommunen. Den aktuella forsko-

lan kommer aft vara placerad inom en taiort. Darmed skulle t.ex. inte bar-

nen ha langa avstand till forskolan aven om kommunen inte skulle kunna 

bedriva nagon av sina verksamheter. Naromradet dar fOrskolan planeras är 

dessutom under expansion och Mom kort kommer flera nya bostadsomra-

den aft finnas. Eft stort antal familjer kommer all flytta dit, vilket ocksa 

innebar aft behovet av bamomsorgsplatser kommer aft aka. Paverkan pa de 

kommunala forskoloma i omradet är saledes mycket begransad och kan 

inte anses utgora sadana patagliga negativa fOljder pa lang sikt som avses i 

lagtexten. 

Vidare menar kommunen aft den sa kallade narhetsprincipen kraver aft 

kommunen upprattar nya forskolor i de omraden i kommunen dar nybygg- 
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nationer pagar. Ett bifallsbeslut inkraktar inte pa kommunens skyldighet att 

uppfylla narhetsprincipen. Bestammelsen som reglerar narhetsprincipen tar 

sikte pa alt bamet ska beredas plats pa den av tva eller flera tillgangliga 

fOrskolor som Jigger narmast barnets hem (forutsatt alt vardnadshavarna 

inte hat nagot annat onskemal) och ska inte tolkas som aft uppforandet av 

nya fdrskolor maste goras sá nara ett nybyggt bostadsornrade som mojligt. 

Daremot mojliggor ett bifallsbeslut alt kommunen kan uppfylla sin skyl-

dighet alt ta skalig hansyn till vardnadshavarnas Onskemal om vart barnet 

ska placeras. Alt erbjuda vardnadshavare mojlighet alt valja fOrskola och 

ha tillgang till ett brett utbud av fOrskolor r ocksa viktigt ur kvalitets-

aspekt i ett skolvasende med bade offentliga och fristaende huvudman. Det 

konstateras avslutningsvis aft det ankommer pa namnden aft gora sannolikt 

alt det fdreligger patagliga negativa fOljder pa lang sikt (se bl.a. Kammar-

ratten i Jonkopings dom den 22 december 2014 i mal nr 3109-13). 

Namnden bestrider bifall till overklagandet och anfOr bl.a. foljande. Ef-

tersom en Overetablering av forskolor/fdrskoleplatser kan imiebara patag-

liga negativa fOljder pa lang sikt fOr den del av skolvasendet som anordnas 

av det allmanna i den kommunen dar utbildningen ska bedrivas är det 

ofranlcomligt alt aven titta pa det behov av fOrskoleplatser som firms och 

som planeras alt finnas inom kommunen i det omrade som ir aktuellt. I 

detaljplanen avseende det omrade som ligger i naromradet, Rosendalsom-

radet, är fyra kommunala fOrskolor inplanerade med totalt 486 platser. I 

samtliga oraraden som ar planerade (inklusive Dag Hammarskjoldsstraket 

med omradena Ulleraker, Ultuna och Backlosa) firms kommunala forsko-

lor inplanerade fdr alt tacka behovet av forskoleplatser for de barnfamiljer 

som flyttar in. 

Forskolan avser alt bedriva verksamhet i Gottsunda som är ett redan Over-

etablerat omrade. Tnfor hostterminen finns drygt 100 lediga platser i omra-

det. Overskottet av platser ar sa stort alt det kravs en ovantad forandring i 
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demografin for aft tillghng och efterftigan ska balanseras. Sedan flera dr 

tillbaka har det istallet funnits ett underskott i av platser i centrala sta-

den/Fhlhagen och Granby/Loten/Nyby. NAgot som ocksh mhste beaktas 

sammanhanget, vid den helhetsbedomning som mhste goras, är den nar-

hetsprineip som galler enligt skollagen. Barnen ska erbjudas plats vid en 

forskoleenhet sâ nara barnens eget hem som mojligt. Skalig hansyn ska tas 

till vArdnadshavarnas onskemal. Avgtirande for vardnadshavarna är oftast 

aft bamen far komma till en forskola i naromradet. Utan at kunna ta denna 

hansyn har det ph grund av det underskott av platser som alltjamt racier 

mom namnda omraden varit niidvandigt at hanvisa familjer som i fOrsta 

hand velat ha en plats i naromradet till omraden, sasom Gottsunda, dar det 

firms ett overskott av lediga platser. Ph grund av det langa avsfandet till 

Goftsunda är det ytterst sallsynt aft familjer i andra delar av kommunen, pa 

eget initiativ, ansoker om en thrskoleplats i Gottsunda. 

Aft skolskjuts skulle erbjudas fOrskolebamen thranleder inte kommunen att 

Ora en annan bedomning. Skolelever kan vara stora nog aft A.ka skolskjuts, 

men for barn i forskolealdern är detta inte ett alternativ. Det är vidare ange-

laget aft de forskolor, bAde kommunala och fristaende, som redan fi.nns 

etablerade i Gottsundaomradet, ges mojlighet till en stabil ekonomisk 

framtid. Pane barn per forskola betyder shmre ekonomi, nagot som kom-

munen ser bevis pA dagligen. Det firms shledes inget som visar aft det finns 

nagon efterfragan pA fOrskoleplatser i Gottsunda av familjer i andra delar 

av Uppsala, i synnerhet inte fra.'n de delar av kommunen dar det sedan 

lange varit ett underskott av forskoleplatser. Eftersom det far antas vara 

laftare for klaganden aft visa hur stor efterfragan kommer alt vara ph deras 

verksamhet bor bevisbordan for pAstaendet aft den aktuella forskolan 

kommer aft dra till sig barn frail hela kommunen ligga pA klaganden. 
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For aft kommunen ska kunna van& trenden med underskott av fcirskole-

platser i vissa delar av Uppsala som varit radande i kommunen sedan 

manga ar tillbaka ar det nOdvandigt aft kommunen i viss man far styra var i 

kommunen olika forskolor etableras eftersom det annars gar ut Over den 

kommunala forskoleverksamheten i stort. Det r inte rimligt aft den fria 

etableringsratten av forskolor fh.'r gá ut Over kommunens plan.ering av fOr-

skoleplatser som annars blir fallet. Kommunen bifogar tabell dar det anges 

aft ti11gng1iga fOrskoleplatser i Gottsunda och narliggande omraden under 

perioden augusti—oktober 2015 ar 270 platser och aft den totala efterfragan 

är 96 platser. 

DOMSKAL 

Tillampliga bestammelser m.m. 

12 kap. 5 § skollagen anges bl.a. fdljande. Enskilda far efter anslikan god-

kannas som huvu.dman fOr bl.a. fdrskola och fdrskoleklass. Godkannande 

ska lanmas om den enskilde har fdrutsattningar aft falja de fOrskrifter som 

galler fOr utbildningen och utbildningen inte innebar patagliga negativa 

foljder pa Fang sikt for elevema eller for den del av skolvasendet som 

anord.nas av det allmanna i den kommun dar utbildningen ska bedrivas. 

I propositionen Bidragsvillkor fOr fristaende verksamheter anges bl.a. 

fdljande. ,Tyngdpunkten vid prOvningen ska ligga pa en helhetsbedomning 

av samtliga omstandigheter som kan inverka pa den aktu.ella friskoleverk-

samhetens betydelse fOr skolvasendet. Det Mr ocksa viktigt aft prOvningen 

gors ur ett elevperspektiv. For aft effekter av en etablering ska kunna anses 

vara "patagligt negativa" ska de antas best& pa rang sikt. Den omstandig-

heten aft en kommun kan tvingas aft planera om och gora omfOrdelningar i 

sin egen skolverksamhet i eft kortare perspektiv ska inte vara tillrackligt 

fOr aft tillstand inte ska ges. Fern Sr anses generellt sett vara en overskadlig 

period som kan tjana som riktmarke (prop. 2009/10:157 s. 21). 
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Vidare anges bl.a. foljande i fOrarbetena till bestamrnelsen (prop. 

2009/10:165 s. 643). Vid bedOmningen av huruvida etablerandet av utbild-

ningen medfor patagliga negativa foljder, ska kravet bedomas pa samma 

satt som vid motsvarande provning enligt 1985 ars skollag. I forarbetena 

till den lagen anges aft med patagliga negativa fOljder avses bl.a. aft kom-

munen skulle tvingas lagga ned en befintlig skola och detta skulle medfora 

aft avstandet till narmaste skola avsevart skulle Oka fOr elever i kommunen. 

Dessa uttalanden maste nu lasas tillsammans med forarbetena till proposit-

ionen Bidragsvillkor for fristaende verksamheter (se ovan) dar uttalanden 

om "pa lang sikt" och "for elevema" Ors. For fOrskoleklassen finns inte 

motsvarande krav uttryckligen angivet i 1985 ars skollag. 

Vad galler bidrag sâ anges i prop. 1995/96:200 s. 53 f. aft det ankommer pa 

lageskommunen aft pavisa aft de negativa foljderna har bestaende karaktar 

och är sâ patagliga aft bidrag inte bor. ges. 

Forvaltningsrattens bedOmning 

Fragan i malet är om namnden gjort sannolikt aft fdrskolans etablering av 

verksamhet i stadsdelen Gottsunda innebar patagliga negativa fOljder pa 

lang sikt fcir den kommunala fdrskoleverksamheten i Uppsala kommun. 

I fOrskolans ansolcan anges bl.a. foljande. Forskolan planerar verksamhet 

Mr 40 barn. Verksamheten kommer att utga ifran en specifik pedagogik 

som heter Reggio Emilia. Grundiden bakom pedagogiken är aft fokusera 

ph det enskilda bamet och lyssna och se till bamets olika styrkor. FOrsko-

lan ser en marlcnadspotential dâ den redan befintliga forskolan snabbt eta-

blerat 163 och efterfragan fran familjer har okat. Valsatra och framforallt 

Gottsunda är ett omrade som expanderar i stadig takt och fler manniskor 

sOker sig till Uppsala vilket gOr aft marknaden ser bra ut under kommande 

period. 
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Namndens huvudsakliga invandningar mot fOrskolans ansOkan är att det 

firms ett stort liverskott av platser inom Gottsundaomradet infor hOsttermi-

nen 2015. Overskottet av platser menu namnden ar sh stort att det kravs en 

ovantad fOrandring i demografm for att tillgang och efterfragan ska balan-

seras. Kommunen har planerat att uppfdra fdrskolor, med kapacitet fOr 486 

barn, fOr att tacka behovet i de narliggande omrhdena kring Gottsunda, 

som exapanderar. Namnden menar vidare aft det är angelaget aft de fOrsko-

lor, bade kommunala och fristhende, som redan finns etablerade i Gottsun-

daomradet, ges miijlighet till en stabil ekonomisk framtid. FOrvaltningsrat-

ten konstaterar att namndens invandningar stammer val Overens med vad 

som enligt skollagens fOrarbeten kan anses utgOra shdana patagligt nega-

tiva fdljder som medfor att en fOrskoleetablering inte bor godkannas. 

Fiirskolan ger gallande att namndens bedomning av huruvida det fOreligger 

patagliga negativa fciljder pa lhng sikt baserats ph hur det phstadda over-

skottet av fcirskoleplatser ser ut under augusti—olctober 2015. Den korta 

tidsperioden ar inte en sadan overskadlig tid som kravs enligt skollagen. 

Vidare planerar kommunen att bygga ett flertal kommunala fdrskolor i det 

narliggande omradet Rosendal. Forskolans naromrade är shledes foremal 

fOr tillvaxt och det films ingen risk fOr tiverskott av fdrskoleplatser i omr8.-

det. Vidare menar fOrskolan att en etablering i stadsdelen Gottsunda inte 

kommer att ge nagot overskott ph fdrskoleplatser i omrhdet dh fOrskolan 

kommer att ha hela kommunen som upptagningsomrade. Delta da fOrsko-

lan sarskiljer sig frhn andra fdrskolor i kornmunen genom att bl.a. erbjuda 

en speciell pedagogisk inriktning. Enligt fOrskolan firms shledes goda for-

utsattningar fOr att fOraldrar frian andra stadsdelar an Gottsunda kommer att 

sOka sig till fOrskolan. 

Enligt fOrvaltningsrattens mening 5.r fcirskolans invandning om ett stone 

upptagningsomrade an stadsdelen Gottsunda rimlig, da fdrskolan erbjuder 

en speciell pedagogisk inriktning som kan locka fOraldrar och barn fran 
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tivriga delar av kommunen. Darmed innebar en etablering av forskolan 

ingen stone risk fdr overskott av fdrskoleplatser i Gottsunda. Namnden 

menar emellertid att det ir ytterst sallsynt aft familjer i andra delar av 

kommunen ansoker om fOrskoleplats i Gottsunda. Nagot stod fdr detta an-

tagande har emellertid inte framforts. Vidare har namnden inte visat att en 

etablering av forskolan i Gottsunda pa lang sikt innebar negativa foljder fOr 

kommunen. Detta cla overskottet som visats endast galler ãr 2015. Forvalt-

ningsratten konstaterar att det hays en langre tidsperiod fcir aft visa aft det 

foreligger en overetablering i det aktuella omradet. 

Forvaltningsratten firmer att namnden inte med tillracldig styrka har visat 

aft ett godkannande av forskolans etablering i Gottsunda skulle medfdra 

sadana patagliga negativa ftiljder som avses i 2 kap. 5 § skollagen. Det har 

i malet inte framkommit ovriga omstandigheter som utgor skal for att avsla 

ansokan. Forskolans ans6kan om godkannande som huvudman fir fri-

staende fOrskola med adress Bandstolsvagen 2 i Uppsala kommun ska dar-

fir bifallas. Det ankommer pa namnden att vidta de atgarder som fdranleds 

av denna dom. 

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1A) 

vw 
Lina Tomqvist 

radman 

Namndemannen Felemez Akad, Sten Arnekrans och Carina Odenyo har 

deltagit i avgOrandet. Malet har handlagts av Anna Ljung. 
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UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Holstrom Ingrid 	 2015-10-27 	UBN-2015-2882 

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 är 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 är 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 omradena 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 har idag och hur manga platser de onskar 
efter utokning: 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besoksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Forskolans namn Antal nuvarande 
platser 

Antal nya platser i 
ansokan 

Antal platser efter 
utokning 

Barnasinnets 
forskola 

124 6 130 

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 hr 
stort inf.& arsskiftet. Swedenborgs forskola ligger i Svartbacken och Sunnersta naturforskola i 
Sunnersta. I bada dessa omraden finns det ett stort behov av platser infor 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 tvh 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 dh att det vid forskolan bedrivs 
god forskoleverksamhet som utghr frail gallande forfattningar. En anmarkning tilldelades 
forskolan som sedan har atgardats och redovisats till kontoret. 
LiCas ovriga forskolor kommer att fh tillsyn utifran den plan for tillsyn som finns upprattad 
for de fristhende forskoloma. 
Huvudmannen uppfyller de kvalitetskrav som stalls enligt skollagen 8 kap. 2, 8-11§§. Bidrag 
utghr 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 frail utbildningsforvaltningen till LiCas forskolor utgar endast till de barn som är 
placerade pa forskolorna sh den ekonomiska konsekvensen av det foreslagna antalet utokade 
platser är inte kostnadsdrivande for utbildningsnamnden. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktor 
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Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Brundin Marie-Louise 	 2015-10-26 	UBN-2015-4351 

Utbildningsnamnden 

Sanabil Al-Hanan: Ansokan om utokning av platser i forskola 
Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att 	med stod av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkanna en utokning med 33 platser pa 
forskolan Sanabil Al-Hanan i Gottsunda, samt 

att 	med stod av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifran budget ar 2015 med 
faststallda grundbelopp enligt ersattningsmodellen. 

Grundbelopp forskola 
10 timmar iippet per dag 

Grundbelopp/bam 
och dr 

Varav ersattning 
for lokaler 

Varav ersattning 
for administration 

1-2 ár Over 25 tim per vecka 132 066 kronor 19 642 kronor 3 962 kronor 
1-2 ár tom 25 tim per vecka 104 965 honor 19 642 honor 3 149 honor 
3-5 ar Over 25 tim per vecka 106 627 honor 19 642 honor 3 199 honor 
3-5 ar tom 25 tim per vecka 91 661 honor 19 642 honor 2 750 honor 
Allman forskola 68 695 honor 19 642 honor 2 061 honor 

Arendet 
Forskolan Sanabil Al-Hanan har ett godkannande sedan 2013 och bedriver 
forskoleverksamhet pa Bandstolsvagen 53-55 i Gottsunda. Forskolan har idag 17 barn 
inskrivna. Utokningen med tva-tre avdelningar beraknas starta i januari 2016 och forskolan 
kommer att ha platser for totalt 50 barn i aldrarna 1-6 ar. 

Forskolan har en svensk-arabisk inriktning i ett omrade dar det bor manga arabisktalande 
familjer. Barnen ska fâ mojlighet att utveckla det arabiska spraket for att utveckla sin identitet 
och delaktighet i samhallet. Forskolans profil är sprak och matematik. 'slams religion är en 
del av verksamheten men deltagandet är frivilligt. Forskolan arbetar utifran Reggio Emilias 
pedagogik som betonar miljo, relationer och vardefragor. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besoksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Det finns inget platsbehov i Gottsundaomradet som i dagslaget är overetablerat, dock bidrar 
forskolan till mangfalden av forskolor inom omeadet och genom denna etablering erbjuds 
fOraldrarna ytterligare alternativ. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktor 
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