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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande Nanny Belle AB org. nr 556802-6719 
att bedriva annan pedagogisk omsorg och pedagogisk verksamhet på 
obekväm arbetstid i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 25 kap 10§ skollagen (2010:800) godkänna Nanny Bells ansökan om att 
bedriva pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, under 
förutsättning att lokaler godkänns för detta, 

att inte godkänna Nanny Bells ansökan om att bedriva omsorg på obekväm arbetstid i 
hemmiljö, samt 

att med stöd av 25 kap 10 § skollagen bevilja bidrag utifrån av nämnden beslutade 
ers ättningsnivåer för år 2013 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
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 105 468 kronor 0 kronor 3 164 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 80 022 kronor 0 kronor 2 401 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 81 584 kronor 0 kronor 2 445 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 67 532 kronor 0 kronor 2 026 kronor 

vlomsersättning på 6 % samt stru cturersättning tillkommer. 

Ärendet 

NannyBelle AB bedriver barnomsorg i hemmiljö på dag- och kvällstid samt nätter och helger. 
Idag bedriver NannyBelle AB verksamhet i Örebros kommun där de uppfyller Örebro 
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kommuns krav på kvalitet och säkerhet. De önskar starta upp verksamheten under våren 2013 
med minst 50 barn i åldrarna 1-12 år. 
Verksamheten följer läroplanen för förskola Lpfö 98. Den pedagogiska omsorgen planeras att 
finnas i hela kommunen. 
Förskolan kommer att bidra t i l l att mångfalden av omsorg inom området ökar och genom 
denna etablering erbjuds föräldrarna ytterligare alternativ. 

NannyBelle uppfyller de kvalitetskrav som ställs enligt Skollagen 25 kap 6-9§§ och skall 
därför beviljas godkännande. 

Bidrag utgår i enlighet med skollagen (2010:800) 25 kap 10-14 §§. Uppföljning sker genom 
kommunens tillsynsansvar 26 kap 4 §. 

Kontoret behöver utreda vidare vilka krav som bör ställas på de som ämnar bedriva omsorg på 
obekväm arbetstid i hemmiljö. Därför kan inget godkännande ges i dagsläget. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola_Helenius Nilsson 
Direktör 

Bilagor 
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