
Sida 1 (2) 

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk 
omsorg för barn 1-5 år och 6-13 år -                          
C Företaget, Lilla Elefanten   
 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att bevilja C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening, rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg med fyra platser 1-5 år och två platser 6-13 år, i enheten Lilla 
elefanten med adress Frödingsgatan 25 samt 
  
att beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer 
miljöförvaltningens och brandskyddsmyndighetens krav. 
 

Föredragning 

C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening (organisationsnummer 769615-0502) 
har ansökt om ett förändrat godkännande av rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i 
enheten Lilla Elefanten på Frödingsgatan 25. Huvudmannen har sedan tidigare rätt till 
bidrag för pedagogisk omsorg i Uppsala kommun där rätt till bidrag för sex platser för 
barn mellan ett och fem år i enheten Lilla elefanten ingår.  
  
Huvudmannen anger i ansökan att enheten avser att ta emot fyra barn mellan 1 och 5 
år och två barn mellan 6 och 12 år. I övrigt gäller de förutsättningar som tidigare 
ansökan för enheten Lilla elefanten UBN-2019-2693, daterad 26 mars 2019, anger. 
Dagbarnvårdare blir fortsatt Emelie Sjödin, Frödingsgatan 25 i Uppsala.  

Huvudmannens olika enheter har ett vikariesystem och samarbetar vid sjukdom eller 
annan ledighet.  

 Utbildningsnämnden förutsätter att huvudmannen tillser att den planerade 
verksamheten uppfyller de krav som anges i 25 kap. 6 och 7 §§ och att den planerade 
verksamheten är öppen för alla barn. 
 

Konsekvenser för barn/vårdnadshavare 
För barn och vårdnadshavare boende i området förändras utbudet till att omfatta 
pedagogisk omsorg för en större åldersbredd, i närområdet. 

Datum: Diarienummer: 
2019-05-23 UBN-2019-2693 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 
 
 
Handläggare:  
Malin Eld 
Gerd Andersson 
Outi Ceder 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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