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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan från Svenska Kyrkan om godkännande för att bedriva Grändens 
förskola under bildande 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 8 a kap skollagen godkänna förskolan Svenska Kyrkan med org nummer 
252003-0145 att bedriva förskoleverksamhet i Uppsala kommun, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2012 med fastställda 
grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Sammanfattning 
Svenska Kyrkan har för avsikt att utöka sin förskoleverksamhet med att öppna Grändens 
förskola i centrala staden . Verksamheten kommer att erbjuda 35 platser och beräloias kunna 
starta under hösten 2012. Kulturell och religiös mångfald ska ses som en tillgång i 
verksamheten och förskolan är öppen för alla. 

Med denna etablering bidrar förskolan til l mångfald och flera alternativ i området som ökar 
föräldrars valfrihet. Kontakt person är Nina Wallenqvist-Skogum. 

Nämnden föreslås bevilja godkännande för Svenska kyrkan att bedriva förskoleverksamhet i 
Uppsala kommun. 

Ärendet 
Svenska kyrkan har förskoleverksamhet i flera områden i Uppsala Den nya Grändens 
förskola öppnas i en före detta butikslokal med en direkt anslutning ti l l Samariterhemmet och 
dess inhägnade klosterträdgård. Verksamheten följer läroplanen för förskola Lpfö 98. 
Området är centrala staden där bristen på förskoleplatser är stort. 

Förskolan kommer att bidra til l att mångfalden av förskolor inom området ökar och genom 
denna etablering erbjuds föräldrarna ytterligare alternativ. 

Hyresavtal är tecknat och lokalen är godkänd. Hyreskostnad framgår av ansökan. Förskolan 
kommer att bestå av tre avdelningar med inflyttning och start januari 2012. Enligt tidsplan 
öppnar förskolan under hösten 2012 med 35 platser. 
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Personalrekrytering påbörjas när lokalen får sitt godkännande. Förskollärare och barnskötare 
kommer att anställas Pedagogisk ansvarig är Nina Wallenqvist-Skogum. 

Grändens förskola uppfyller de kvalitetskrav som ställs, bilaga 2, enligt Skollagen 8 kap .4-
7§§ och skall därför beviljas godkännande. Lokalen är under godkännande av myndigheterna. 

Bidrag utgår i enlighet med skollagen 8 kap 22 §. Uppföljning sker genom kommunens 
tillsynsansvar 26 kap skollagen (2010:800). 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


