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 Utbildningsnämnden 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 

förskoleverksamhet – Edda förskola AB 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Edda förskola AB med 

organisationsnummer 556887–8564, som huvudman för förskoleenheten Edda förskola 

Valthornsvägen, med 96 platser på Valthornsvägen 19.  

 
att beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer miljöförvaltningens och 

brandskyddsmyndighetens krav. 
 

 

Bakgrund 

Edda förskola AB bedriver sedan tidigare förskola på Bandstolsvägen i Valsätraområdet i 

Uppsala och avser även att öppna en förskola med 20 platser på Döbelnsgatan i Kåbo. De 40 

platser som förskolan har i lokaler på Bandstolsvägen 2 kommer att stängas vid årsskiftet 

2018/2019 och huvudmannen har inkommit med ansökan om godkännande för fristående 

förskola i stadsdelen Gottsunda. Förskolan avses omfatta 96 platser fördelade på 5 

avdelningar.  

 

Edda förskola AB avser att tillämpa kommunens centrala antagningssystem.  

 

 

Föredragning 

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om huvudmannen bedöms ha 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte 

innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av 

Uppsala kommun.    

 

Huvudmannen ansöker om att starta utbildning med 96 platser, i lokaler belägna i stadsdelen 

Gottsunda. Huvudmannen har inkommit med handlingar enligt ansökan. Utifrån de uppgifter 

som framkommer av ansökan bedömer utbildningsförvaltningen att Edda förskola AB har 



förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Utbildningsförvaltningen 

bedömer vidare att ett godkännande inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för de 

förskolor som anordnas av Uppsala kommun.  

 

En följd av beslutet blir att huvudmannen med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) 

erhåller bidrag med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen.  

 

 

Konsekvenser för barn/elever 

När en ny förskola öppnar i ett område innebär det att utbudet av antal förskolor ökar. 

Eftersom Edda förskola avser att avveckla 40 platser, erbjuder nya platser i angränsande 

område även möjlighet till kontinuitet för berörda barn och vårdnadshavare.   

 

Ekonomiska konsekvenser 

Utbildningsförvaltningen bedömer att start av Edda förskola Valthornsvägen, inte innebär 

påtagliga negativa följder för de kommunala förskolorna i Uppsala kommun. 
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