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 Utbildningsnämnden 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 

förskoleverksamhet - Bullerbyns förskola, C Företaget Bull 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att   med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna C Företaget Bull ekonomiska 

förening org.nr. 760608-3406 som huvudman för Bullerbyns förskola, med 50 platser vid 

Brandstationsvägen 3. Beslutet gäller under förutsättning att uppgifter om att de 

pedagogiska lokalerna följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav.  

 

 

Bakgrund 

Uppsala kommun har tagit emot en ansökan om godkännande för fristående förskola. 

C Företaget Bull ekonomiska förening driver Bullerbyns förskola på entreprenad från Uppsala 

kommun fram till den 31 december 2017. Avsikten är att driva förskolan med 50 platser i 

egen regi. Huvudmannen ansöker därför om godkännande för fristående förskoleverksamhet 

vid Bullerbyns förskola.  

 

Föredragning 

C Företaget Bull ansöker om att driva verksamheten med 50 platser i Bullerbyns nuvarande 

lokaler belägna i Almunge. Verksamheten ska omfatta tre avdelningar.  

 

Huvudmannen har inkommit med samtliga efterfrågade ansökningshandlingar. Utifrån de 

uppgifter som framkommer av ansökan och utredningen i ärendet bedömer 

utbildningsförvaltningen att C Företaget Bull har förutsättningar att följa de föreskrifter som 

gäller för utbildningen.  

 

Konsekvenser för barn/elever 

Eftersom förskolan har drivits på entreprenad av samma företag innebär förslaget en 

kontinuitet för barn och föräldrar. 

 

 



Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget påverkar inte utbildningsnämndens budget.  

 

 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 
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Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet 

För att underlätta för handläggare ska ansökan fyllas i elektroniskt, inte för hand. 
Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). 

Ansökan gäller 

III Godkännande och beviljande av bidrag 

Ansökan avser 

Förskola Fritidshem Öppen fritidsverksamhet 

1. Huvudmannen 
Huvudmannens namn 

C företaget bull ekonomisk förening 
Organisationsnummer 

760608-3406 
Adress 

Geijersgatan 34 
Telefon 

018-511711 
Postnummer och ort 

75226 Uppsala 
Kontaktperson 

011e Hallin 
Telefon 

0707-920933 

2. Handlingar/personbevis som styrker huvudmannens rättskapacitet ska bifogas ansökan 
EI Registreringsbevis från skattemyndighet bifogas ansökan 

111 Registreringsbevis från Bolagsverket bifogas ansökan 

Ei F-skattesedel bifogas ansökan 

3. Planerad start 

Enligt kommunens beslut 

4. Enhet 
Enhetens namn 

Bullerbyns förskola 
Telefon/mobiltelefon 

Verksam hetsansvarig 

Lea Nord 
Adress 

Bransstationsvägen 3 
Postnummer och ort 

75375 Almunge 

5. Barn/elevantal redovisa rlanerad omfattninq för verksamheten 

Förskola 
Antal avdelningar 

3 
Antal barn 

50 

Fritidshem 
Antal avdelningar Antal barn 
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6. Verksamhetens inriktning 
Beskriv verksamheten inkluderat utemiljö 

Bilaga 1 

c4t-e_r, Tc/e, 

k4,t (I- - 2 /// 77 fAck,7 

0/7'7 

7. Beskrivning av hur den sökande avser att uppfylla de åtaganden som åligger en huvudman 
enligt skollagen 
Bilaga 2 

696ri/19 avA'k kirit 471,645 
/)! x ,~1-/-r2,/ 

k-651 

4. e-, 
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8. Ledning och övrig personal 
Ange vilken kompetens verksamhetsansvarig* har (utbildning** och erfarenhet) 

Bilaga 3 

Ange vilken kompetens (utbildning** och erfarenhet) övrig personal i verksamheten kommer att ha 

Bilaga 4 

" För förskola är verksamhetsansvarig att jämställa med förskolechef. 
** Utbildningar utomlands ska vara översatta och validerade av Högskoleverket. 

9. Följande bilagor bifogas ansökan 

LII Ritning 

El Byggnadslov 

Liii Utlåtande från brandmyndighet 

El Utlåtande från eller anmälan till miljökontoret 

n Utlåtande från ägare till byggnader och andra anläggningar, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 3 § 

El Huvudmannen ska lämna utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 
Utdraget ska lämnas i obrutet kuvert till utbildningsförvaltningen. 

10. Barnsäkerhet 

En handlingsplan för att garantera barnens säkerhet i lokalerna och i den dagliga verksamheten ska bifogas. 

11. Ekonomi 

En översiktlig kalkyl (intäkter och kostnader) för det första verksamhetsåret ska lämnas som bilaga till ansökan. 
Budgeten ska baseras på samma barnantal som ansökan (se punkt 2b) och verksamhetsår 1. 
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12. Bilagor — checklista 
Markera de ounkter som besvarats och an e i förekommande fall nummer på bilagor som bifo ats ansökan 

Bilaga, nr 

X Registreringsbevis från skattemyndighet, F-skatt/Bolagsverket och skattesedel. 

X Underlag för barnantal. 

X Verksamhetsidé. 

X Verksamhetens personal. För personal med utbildning från annat land bifogas utlåtande 
från Högskoleverket med utvärdering av utländsk högre utbildning. 

X Ritning. 

X Eventuellt hyreskontrakt. 

X Byggnadslov i förekommande fall. 

X Anmälan till brandmyndighet (2003:778). 

X Utlåtande från ägare till byggnader och andra anläggningar om brandskyddet enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. Se även statens räddningsverks författningssamling 
SRVFS 2003:10. 

X Anmälan till miljökontoret (38 § i förordning 1998:899). 

X Handlingsplan för barnsäkerhet. 

X Ekonomisk kalkyl. 

X Tagit del av tystnadsplikt enligt skollagen 29 kap 14 §. 

X Tagit del av personuppgiftslagen, FUL (1998:204). 

X Utdrag ur belastningsregister för huvudman (1998:620). 

X Intyg att personalen är registerkontrollerad enligt skollagen 2 kap 31 §. 

X Tagit del av anmälningsskyldighet 14 kap 1 § socialtjänstlagen. 

X Tagit del av statens räddningsverks författningssamling SRVFS (2003:10) 1 § och bilaga 
del 1 och del 2. 

X Är väl insatt i skollagen kap 2, §§ 5, 8, 9-23, 31, 34-35; kap 3 §§ 3-4; kap 4; kap 6; kap 8 
samt kap 26 §§ 2, 4, 6-16, och 18. 

X Är väl insatt i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010). , 

X Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning enligt artikel 6.2 i förordning (EG) 
nr 852/2004. 

13. Underskrift av huvudmannen 
Ort och datum 
Uppsala 2017-05-21 --,z -/- 
Behörig_tkrn te-Cknare,ne t ekni 

, 
. . 

, -- 

Namnförtydligande 
011e Hallin 

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att Uppsala kommun behandlar personuppgifterna om dig 
enligt personuppgiftslagen (FUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och 
rättelse av de uppgifter som behandlas. 

Fullständigt ifylld ansökan inklusive alla bilagor skickas till: 
Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala. 



Bullerbyn 

Vi arbetar efter våra styrdokument. Vi arbetar med olika projekt som utgår från barnens 
intressen och behov. Miljön både inne och ute förändras efter de olika projekten som vi 
jobbar med. Vi synliggör barnens lärande genom dokumentation. 
Vi arbetar i mindre åldersindelade grupper där vi kan jobba efter barnens olika 
utvecklingsnivå, alla blir sedda och lyssnade på. 
Vi har majoritetsbeslut på vår förskola både på barn och personalnivå. 
Vi synliggör för alla på förskolan barn, personal och vårdnadshavare hur vi implementerar 
förskolans kunskapssyn och värdegrund. 
Vi låter barnen ha inflytande över sin egen vardag genom intervjuer, observationer och 
samtal. Vi arbetar aktivt med vårt likabehandlingsarbete. 
Inskolningen är anpassad för att vårdnadshavarna ska få en bra inblick i verksamheten och 
samtal i samband med den. Vi har utvecklingssamtal 1 gång /termin och vid behov 
Föräldramöte för alla vårdnadshavare 2 ggr/ år där alla är delaktiga genom t ex olika 
diskussionsfrågor . Vi har ett inflytanderåd som har möte 2ggr/ termin där vi diskuterar 
aktuella frågor och verksamheten på förskolan. 
Vi har klagomålshantering där vårdnadshavare lätt kan lämna eventuella klagomål och 
synpunkter. 
Vi har överlämningssamtal till alla skolor våra barn kommer till om så önskas och 
vårdnadshavare tillåter detta. För barn i behov av särskilt stöd har vi handlingsplaner som vi 
följer vid överlämning till skolan. Allt i samråd med vårdnadshavare. 
Vi har ett väl fungerande kvalitetsarbete där alla barn, vårdnadshavare, personal och ledning 
är involverade. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation både på grupp och individnivå. 
Pedagogerna har egna utvärderingsplaner. Medarbetarsamtal och lönesamtal igång! år och 
samtal vid behov. Pedagogerna har schemalagd planeringstid individuell och i arbetslagen. 
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Redogörelse för barngruppens storlek, sammansättning samt personalens 
utbildningsnivå och anställningsform. 

Bullerbyns förskola har tre avdelningar, Lillgården 1-2 år, Mellangården 2-4 år och 
Storgården 3-5 år. På Lillgården går det 10 barn, Mellangården har 17 barn och på 
Storgården är det 22 barn. 

På avdelning Lillgården arbetar 3 personal. 
1 barnskötare 75 % tsv 
1 outbildad 100 % vik 
1 outbildad 100 % vik 

På avdelning Mellangården arbetar 5 personal. 
1 förskollärare 100 % tsv 
1 outbildad 100 % tsv 
1 barnskötare 75 % vik för föräldraledig 
1 barnskötare 100 % vik 

På avdelning Storgården arbetar 5 personal 
1 förskollärare 100 % tsv 
1 barnskötare 82,5 % tsv 
1 outbildad 75 % tsv 
1 barnskötare 92,5 % tsv 
1 resurs 75 % vik 





Resultat Bullerbyn 
Period 2017-01-01--12-31 
Budget 

INTÄKTER Ack Jan-Dec 

Verksam hetsersättning 6 582 438 

SUMMA INTÄKTER 6 582 438 

KOSTNADER 
Lokalhyra -369 996 
Renhållning och städning -24 000 
Matkostnader catering -533 000 
Förbrukningsinventarier -48 000 
Förbrukningsmaterial -78 000 
Resekostnader -2 400 
' - st och Logi -9 600 
vvrig reklam -1 200 
Ej avdrgill representation -12 000 
Kontorsmaterial -4 800 
Leksaker -30 000 

st telefon -3 000 
Mobiltelefon -5 400 
Porto -1 200 
Ovriga förvaltningskostnader -3 600 
Konsultarvoden -21 600 - 
Övriga främmande tjänster -30 000 
Aktiviteter och kurser för barn -12 000 
Skrivar kopiering -12 000 
Tidningar, facklitteratur -3 600 
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER -1 205 396 

Lön inkl sem.ersättn -3 449 024 
Bilersättning skattefri -2 400 
Individuell pensionsförsäkring 4,5% -155 206 
Arbetsgivaravgifter 31,42% -1 083 683 
Särskild löneskatt på pensionskostn -37 653 

rruppförsäkr -6 898 
Utbildning -12 000 
Friskvård -33 000 
Ovr. personalkostnader -18 000 
SUMMA PERSONALKOSTNADER -4797 864 

-SUMMA KOSTNADER -6003 260 

Avskrivningar -49 200 

RESULTAT 529 977 



/ 



—8111387716 

REGISTRERINGSBEVIS 

4: Bolagsverket EKONOMISK FÖRENING 

Objektets registreringsdatum 

2002-05-13 
Nuvarande firmas reg.dat. 

2014-01-13 
Utskriftsdatum/tid 

2016-06-03, 10.13 
Sida 

1 

769608-3406 

C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk förening 

Börjegatan 11 
753 13 UPPSALA 

Uppsala län, Uppsala kommun 

Uppsala län 

Org.nummer: 

Firma: 

Adress: 

Säte: 

Registreringslän: 
Anmärkning: 

RB
EV

iA
  2

00
47

0 7
 

STYRELSELEDAMÖTER 
571031-1431 Hallin, 011e Karl Olov, Börjegatan 53, 752 19 UPPSALA 
771010-4410 Hoving, Eric Olof, Mikrofonvägen 13, 126 28 HÄGERSTEN 
500522-1485 Vestlund, Christina Kinna Maj-Britt, Repslagaregatan 17, 

753 33 UPPSALA 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas var för sig av 

Hallin, 011e Karl Olov 
Hoving, Eric Olof 
Vestlund, Christina Kinna Maj-Britt 

• FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter. 

STADGAR 
SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR: 
2014-01-13, 2014-01-15 

ÄNDAMÅL 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att bedriva barnomsorg och därmed förenlig 
verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

FORTS 
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REGISTRERINGSBEVIS 
EKONOMISK FÖRENING 

ORG.NUMMER: 769608-3406 
Objektets registreringsdatum 

2002-05-13 
nuvarande firmas reg.dat. 

2014-01-13 
‘Utskiftsdatum/tid 

2016-06-03, 10.13 
Sida , 

2 

-.B1113=87716 

:Bolagsverket 

TID FÖR STÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 

KALLELSE 
Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor 
före stämman och senast två veckor före ordinarie och senast 
en vecka före extra stämma. 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per e-post med 
svarsmeddelande. Andra meddelanden till medlemmarna skickas med 
e-post. 

E-POSTADRESS 
admin@cforetaget.se  

FIRMAHISTORIK 
2013-05-29 C Företaget Barnomsorg ekonomisk förening 
2009-10-06 C Företaget Vård & Omsorg ekonomisk förening 
2002-05-13 Projak Ekonomisk förening 

******** Ovanstående registreringsbevis är utfärdat av ******** 
• Bolagsverket 





9344818480053820110005 

N 

co 

404 Skatteverket Registerutdrag 
Datum Person-/Org-/Reg.nummer 

593 85 VÄSTERVIK 
2016-10-04 769608-3406 

0771-567567 

C Företaget Barnomsorg Bull 
ekonomisk förening 
GED ERSGATAN 34 
752 26 UPPSALA 

Ni är registrerad hos Skatteverket enligt följande 
Huvudsaklig verksamhet 
Administration av omsorg och socialtjänst (offentlig förvaltning) 

SNI-kod/-er 

84124 

Bokslutsdatum 

31 december 
Juridisk form 

EKONOMISKA FÖRENINGAR 
Särskild skatteadress (används vid utskick av moms- och arbetsgivarhandlingar från Skatteverket, om så önskas av den skattskyldige) 

Besöksadress 

Telefon 

018-51 17 11 

Fr .o n. 
Godkänd för F-skatt 2009-12-11 

Fr= 
Arbetsgivare 2009-11-01 
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