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Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 

förskoleverksamhet - Solskenets 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 orgnr 760608-3406 som huvudman för Solskenets förskola. Beslutet gäller under 

förutsättning att uppgifter om att de pedagogiska lokalerna följer miljökontorets och 

brandskyddsmyndighetens krav.   

 

 

Bakgrund 

C Företaget Bull ekonomiska förening ansöker om godkännande för fristående 

förskoleverksamhet, Solskenets förskola. Företaget driver Solskenets förskola på entreprenad 

från Uppsala kommun fram till den 30 juni 2018. Avsikten är att fortsätta driva förskolan med 

74 platser i egen regi. Huvudmanen ansöker därför om godkännande för fristående 

förskoleverksamhet vid Solskenets förskola.  

 

Föredragning 

C Företaget Bull ansöker om att driva verksamhet med 74 platser i Solskenets nuvarande 

lokaler belägen i Gränby. Verksamheten ska omfatta fyra avdelningar med verksamhetsprofil 

som bygger på Reggio Emilia-pedagogik.  

 

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 

I den av kommunstyrelsen beslutade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2017-

2020, finns beslut om förändring i lokalbeståndet för att möta efterfrågan i området. En 

utökning är efter 2019 planerad med 36-72 platser. 

 

Vid ett godkännande kommer C Företaget Bull att teckna ett hyresavtal med Skolfastigheter 

AB avseende Solskenets lokaler, vilket kan komma att påverka kommunens möjlighet att 

genomföra den beslutade utbyggnaden. Om inte den planerade utbyggnaden kommer till stånd 

behöver utbildningsförvaltningen arbeta för att andra platser tas fram.  
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