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 Utbildningsnämnden 

Ansökan om bidrag till Nyby Visions barnverksamhet Jollen 2018 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

 

att  bevilja Nyby Visions barnverksamhet Jollen ett verksamhetsbidrag på 850 tkr för år 2018. 

 

Bakgrund 

Nyby Vision är en diakonal verksamhet med Uppsala Missionsförsamling och Österledkyrkan 

i Gamla Uppsala som huvudmän. Nyby Vision har i dagsläget ett partnerskap som är knutet 

till arbetsmarknadsnämnden. Inför kommande dialog om förnyat partnerskap under tre år från 

och med 2018 inbjuder Nyby Vision även barnverksamheten Jollen och utbildningsnämnden 

till partnerskap. Barnverksamheten Jollen får för 2017 ett verksamhetsstöd från 

utbildningsnämnden.  

 

Utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att komma in med en bedömning av 

förutsättningarna för ett partnerskap för en treårsperiod med Nyby Vision Jollen efter ansökan 

om partnerskap, UBN-2016-4009. En bedömning av förutsättningarna har gjorts tillsammans 

med arbetsmarknadsförvaltningen enligt beslut i utbildningsnämnden 2017-02-15.  

 

Föredragning 

Verksamheten vid Nyby Vision Jollen stödjer bland annat vårdnadshavares möjlighet att delta 

i svenska för invandrare. Barnen lämnas till personal på Jollen och på så sätt fungerar 

verksamheten som förskola utan att ingå i Uppsala kommuns förskoleverksamhet. Vid andra 

tillfällen deltar vårdnadshavare och barn tillsammans i Jollens verksamhet och då fungerar 

den som öppen förskola utan att vara öppen för vilken vårdnadshavare som helst, vilket är 

principen i kommunens övriga öppna förskolor. Personalen benämner Jollens verksamhet för 

familjestödjande verksamhet. 

 

Utbildningsförvaltningen ser att verksamheten på Nyby Vision och Jollen främjar ett 

barnperspektiv utifrån att den möjliggör för barn att delta i pedagogisk verksamhet. Detta 

riskerar annars att utebli då föräldrar befinner sig i en asylprocess. 

 



Utbildningsförvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag fortsatt ges till Nyby Visions 

barnverksamhet 2018. Ansökan om verksamhetsbidrag behandlas och beslutas inför 

respektive nytt år.  

 

Hyreskostnaden för Jollens barnverksamhet 2018 regleras internt mellan utbildningsnämnden 

och arbetsmarknadsnämnden. 
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