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 Utbildningsnämnden 

Godkännande av bidrag för tillfälligt utökat antal platser i pedagogisk 
omsorg, C Företaget dagbarnvårdare  
 
 
Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att bevilja C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening organisationsnummer 769615-
0502, rätt att tillfälligt utöka barngruppen på Lottas minidagis från 7 barn till 8 barn, under 
perioden fram till och med juli månad 2019.   
 
Bakgrund 
Huvudmannen har inkommit med en förfrågan om att tillfälligt utöka barngruppen från 7 barn 
till 8 barn, under perioden april till och med juli månad 2019, i familjedaghemmet Lottas 
minidagis.  
 
Föredragning 
Huvudmannen C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening, uppger att alla barn i 
barngruppen utom ett, är lediga en eller flera dagar i veckan. Huvudmannen gör därför 
bedömningen att en tillfällig utökning till åtta barn, under ovan nämnda period, inte kommer 
att påverka barngruppen negativt. Bedömningen är även att detta kan ge en möjlighet till en 
lugnare inskolningsperiod under hösten, då färre nya barn då kommer att börja samtidigt.  
 
Utbildningsnämnden förutsätter att huvudmannen tillser att den planerade verksamheten även 
fortsättningsvis uppfyller de krav som anges i 25 kap. 6 och 7 §§.  
  
Konsekvenser för barn/elever 
Föreliggande förslag till beslut innebär sannolikt inga negativa konsekvenser för barnen. 
Bedömningen är att det kan ge bättre förutsättningar för höstens inskolningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
 
 



 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
Birgitta Pettersson  
Utbildningsdirektör 
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Ansökan om godkännande av bidrag rör utökat antal platser i 
pedagogisk omsorg 
Huvudman för pedagogisk omsorg som redan innehar ett godkännande och som vill utöka antalet 
platser, ska ansöka om ett nytt godkännande för förändrat antal platser. 

Ansökan ska fyllas i elektroniskt. 

Ange huvudman och enhet som ansökan avser: 

C Företaget Dagbarnvårdare 

1. Antal platser och barn/elever 
Planerad start nytt antal platser Antal nya platser Summa platser totalt efter förändring 

1 8 1 

Ange orsak till förändring och beskrivning av det förväntade resultatet. 

Barngruppen består idag av: 

Tre barn födda 2013 

Ett barn fött 2014 

Ett barn fött 2015 

Två barn födda 2016 

Två av barnen (födda 2014 och 2016) går halvtid och är lediga två dagar i veckan. Ett barn (född 2015) är ledigt en dag i 
veckan. Ett barn fött 2014 ledigt en dag vecka och ett barn fött 2014 ledigt en dag varannan vecka. 

Barngruppen är väldigt lugn och alla utom ett barn är lediga en eller flera dagar i veckan. Med anledning av att tre till 
fyra barn ska sluta till hösten ansöker vi nu om att fa ta in ett till barn efter påsk för att underlätta inför att flera 
inskolningar kommer ske till hösten 2019. Utökandet till åtta platser kommer vara tillfälligt och från och med augusti 
är barngruppen nere på sju barn igen. Det förväntade resultatet är att barngruppen ej kommer påverkas negativt av 
åtta barn, då så många är lediga under veckorna. Inskolningen till hösten kommer bli lugnare för barn och 
dagbarnvårdaren eftersom ett barn kan inskolas redan under slutet av april. 

3. Barnsäkerhet 
En handlingsplan för att garantera barnens säkerhet i lokalerna skall bifogas. 

5. Underskrift 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Sida 2 (2) 

Fullständigt ifylld ansökan inklusive alla bilagor mailas till: 
utbildningsförvaltningen@uppsala.se  alternativt skickas med post till 
Uppsala kommun 
Utbildningsförvaltningen 
753 75 Uppsala 
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