
Uppsala 
• " K O M M U N KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare Datum Diarienummer 
Maria Hedefalk 2013-06-04 BUN-2013-0996 

Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande för Barnens Lilla Academia AB att bedriva 
förskoleverksamhet 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Barnens Lilla Academia AB att 
bedriva förskola under förutsättning att företaget följer miljökontorets och 
brandskyddsmyndighetens krav angående pedagogiska lokaler, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 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 124 001 kronor 18 422kronor 3 720kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 98 555 kronor 18 422 kronor 2 957 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 100 116 kronor 18 422 kronor 3 004 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 86 064 kronor 18 422 kronor 2 582 kronor 
Allmän förskola 64 500 kronor 18 422 kronor 1 935 kronor 

Momsersättning på 6 % samt stru cturersättning tillkommer. 

Sammanfattning 
Barnens Lilla Academia AB ansöker om godkännande för att bedriva förskoleverksamhet i 
Gottsunda. Huvudmannen uppfyller de kvalitetskrav som ställs enligt 8 kap 2, 8-11 §§ 
skollagen och ska därför beviljas godkännande. Bidrag utgår i enlighet med 8 kap 22 § 
skollagen. Uppföljning sker genom kommunens tillsynsansvar 26 kap skollagen. 

Ärendet 
Barnens Lilla Academia AB önskar bedriva förskoleverksamhet på Bandstolsvägen 53-55 i 
Gottsunda. Två avdelningar med 45 barn i åldrarna 1-5 år. Man beräknar anställa en ansvarig, 
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2 förskollärare, 3 barnskötare, 1 medarbetare, 1 lokalvårdare, 1 köksansvarig och 1 köks
assistent. Förskolechef är densamma som på de tre andra Lilla Academia som bedrivs i 
kommunen. 

Det fmns inget platsbehov i området dock bidrar förskolan t i l l mångfalden av förskolor inom 
området och genom denna etablering erbjuds föräldrarna ytterligare alternativ. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


