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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om bidrag till Nyby visions barnverksamhet Jollen för år 2014-
2016 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Nyby Visions barnverksamhet Jollen ett ökat verksamhetsbidrag på 
800 000 kr för år 2014, 

att Nyby Visions barnverksamhet Jollen ska redovisa verksamhetens innehåll årligen och 
antal förskolebarn som varit inskrivna i verksamheten, samt 

att uppdra t i l l kontoret att förelägga nämnden förslag t i l l avtal med Nyby Vision om 
barnverksamheten Jollen. 

Sammanfattning 
Nyby Vision är en diakonal verksamhet med Uppsala Missionsförsamling och gamla Uppsala 
Missionsförsamling som huvudmän. Jollen bedriver verksamhet för nyanlända familjer med 
förskolebarn. Jollen ansöker om 800 000 kronor i bidrag. Hittills har Nyby Vision erhållit 
600 000 kronor per år för barnverksamheten. På grund av att man har både fler och äldre barn 
och behöver öka personalresurserna beräknas verksamheten kosta 800 000 kronor för år 2014. 
Ansökan för verksamhetsbidrag för år 2015 och 2016 behandlas och beslutas inför respektive 
nytt år. 

Ansökan om lokalhyra får Nyby Vision återkomma med då det inte dagsläget är klart i vilken 
lokal verksamheten ska bedrivas. 

Kontoret avser att i dialog med Nyby Vision förelägga nämnden förslag t i l l nytt avtal. 

Verksamheten har plats för 8-10 barn i förskoleåldern och har haft ca 35 olika barn inskrivna 
under 2012. Verksamheten är öppen ca 20 tim/vecka och serverar lunch dagligen. Under 
tiden barnen vistas på Jollen erbjuds föräldrarna att läsa svenska, kultur och samhälle, 
friskvård mm. Jollen samarbetar med Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och erbjuder 
barnen Jollens verksamhet i väntan på barnomsorg eftersom många familjer är asylsökande. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson, direktör 
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