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Barn- och ungdomsnämnden! 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Friluftsfrämjandet I Ur och Skur 
Utveckling AB att bedriva förskola i ett nytt bostadsområde i Gunsta under 
förutsättning att företaget följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav 
angående pedagogiska lokaler, inkommer med de kompletteringar som framgår nedan 
samt att dessa dokument uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge 
godkännande t i l l enskild huvudman att bedriva förskola, samt 

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

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 105 467 kronor 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 cturersättning tillkommer. 

Ärendet 
Pedagogiken I Ur och Skur har utvecklats utifrån Friluftsfrämjandets barn och 
ungdomsverksamhet och startade sin första förskola i Stocldiolmsområdet 1985.1 Ur och 
Skur Utveckling AB ansöker om att bedriva en förskola med 6 avdelningar i Gunsta. 
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Förskolan kommer att ha plats för ca 96 barn. På avdelningarna för mindre barn kommer det 
att vara 14 barn per avdelning och på avdelningar för de äldre barnen 20 barn per avdelning. 
Förskolan kommer att byggas i ett nytt bostadsområde i Gunsta i samarbete med Skånska Bo 
Klok. I Ur och Skur Gunsta förskola kommer att ledas av en förskolechef och det kommer att 
anställas minst en förskollärare på varje avdelning. På I Ur och Skurs förskolor läggs stor vikt 
vid miljö- och naturvårdsfrågor. Verksamheten präglas av ett ekologiskt förhållningssätt som 
medvetet praktiseras i förskolans vardag. 
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