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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Vreta Näs förskola 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna att Vreta Näs förskola utökar sitt 
tillstånd från 49 barn t i l l 60 barn under förutsättning att företaget följer miljökontorets 
och brandskyddsmyndighetens krav angående pedagogiska lokaler. Vreta Näs förskola 
ska uppfylla de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge godkännande t i l l 
enskild huvudman att bedriva förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2014 med fastställda 
grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
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 130 629 kronor 18 353kronor 3 919 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kronor 18 353 kronor 3 115 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467 kronor 18 353 kronor 3 164 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 Iaonor 18 353 kronor 2 720 kronor 
Allmän förskola 67 948 kronor 18 353 Iaonor 2 038 Iaonor 

Vlomsersättning på 6 % samt stru tturersättning tillkommer. 

Ärendet 
Huvudmannen driver idag fyra förskolor i Uppsala, Malma backe förskola, Fyrisåns förskola, 
Gamla Uppsala förskola och Vreta Näs förskola. Vreta Näs förskola kommer att inredas med 
en övervåning i en ny byggnad för att utöka från två t i l l tre avdelningar. Totalt ansöker Vreta 
Näs att öka barnantalet från 49 t i l l 60 barn. De äldsta barnen kommer att flyttas t i l l 
övervåningen. 
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