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Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för Center för vård 
och omsorg i Uppsala AB org.nr 556638-0217 att bedriva 
förskoleverksamhet 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Center för vård och omsorg i 
Uppsala AB (CVO) att bedriva förskola 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, 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2013 med fastställda 
grundbelopp enligt ersättningsmodell, samt 

att med stöd av 14 kap 6 § skolförordningen (2011:185) avslå CVO:s begäran om extra 
hyresbidrag. 

Sammanfattning 
CVO ansöker om godkännande för att bedriva förskoleverksamhet i Ulleråker. Huvudmannen 
bedöms uppfylla de kvalitetskrav som ställs enligt Skollagen 8 kap 2, 8-11§§ och bör därför 
beviljas godkännande. Bidrag utgår i enlighet med skollagen 8 kap 22 §. Uppföljning sker 
genom kommunens tillsynsansvar enligt 26 kap skollagen. 

CVO ämnar bedriva förskoleverksamhet i Ulleråker. CVO har ännu inte kontrakt för den 
lokal som avses utan kommer att teckna kontrakt för denna lokal efter det att godkännande att 
bedriva förskoleverksamhet har givits. Godkännande ges därför under förutsättning att avsedd 
lokal uppfyller de krav miljökontoret och brandskyddsmyndigheten ställer på pedagogiska 
lokaler och under förutsättning att CVO inkommer med bygglov, ritningar över lokalerna, 
utlåtande från ägare t i l l byggnader och andra anläggningar enligt lag (2003:778) om skydd 
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mot olyckor 2 kap 3 §, handlingsplan för att garantera barnens säkerhet i lokalerna och i den 
dagliga verksamheten samt att dessa dokument uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden 
ställer för ge godkännande t i l l enskild huvudman för att bedriva förskola. 

Verksamheten kommer fullt utbyggd att bestå av 5 avdelningar med totalt 90 barn i åldrarna 
1-5 år. Förutom en allsidig pedagogisk förskoleverksamhet vi l l CVO utveckla barnens 
kognitiva förmåga att i förskoleåldern tillägna sig språk. Förutom det svenska språket 
kommer CVO:s förskola att, på ett tidigt stadium och på ett lekfullt sätt, introducera 
främmande språk såsom ryska, kinesiska och engelska. Barnen kommer att vistas utomhus på 
en väl utformad och säker förskolegård. Omgivningens möjligheter ska nyttjas t i l l utflykter, 
lek och lärande. 

En behörig förskolechef ska anställas och ansvara för den pedagogiska verksamheten. På 
varje avdelning ska det finnas minst en förskollärare. Målet är att ha tillgång ti l l personal som, 
utöver engelska, behärskar och kan vidareförmedia andra främmande språk, t.ex. det ryska 
eller kinesiska språket. En verksamhetsplan kommer att utformas i personalgruppen under 
ledning av förskolechefen och sedan att redovisas för barn- och ungdomsnämnden. 

Förskolan bidrar t i l l mångfalden av förskolor inom området och genom denna etablering 
erbjuds föräldrarna ytterligare alternativ. 

I området samt i angränsande områden råder enligt prognos inte någon brist på förskoleplatser 
under de närmaste åren varför kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad anser att det inte 
föreligger sådana särskilda skäl som enligt skolförordningen kap 14 § 6 kan medföra att 
ersättningen för lokalkostnader motsvarar den enskilde huvudmannens faktiska kostnader. 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår därför att barn- och ungdomsnämnden 
avslår CVO:s begäran om extra hyresbidrag. 
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