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Bilaga till ansökan om godkännande som huvudman för 

fristående förskola i Uppsala kommun 

Sökande 
Huvudmannens namn (och organisationsnummer) Enhetens namn 

Likviditetsbudget 
Inbetalningar Budgetår 1 

Kommunalt bidrag 

Föräldraavgifter 

Lån 

Ägartillskott/aktieägartillskott 

Finansiering med egna medel 

Annan finansiering 

Inbetalningar 

Summa inbetalningar 

Utbetalningar Budgetår 1 

Lön för ledning (förskolechef/rektor) inkl. arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar/kostnader 

Lön förskollärare inkl. arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar/kostnader 

Lön barnskötare inkl. arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar/kostnader 

Lön övrig personal inkl. arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar/kostnader 

Administration, tel och kopiering 

Rekrytering 

Fortbildning 

Lokalhyra, inkl. vatten, el, värme, sophämtning 

Lokalvård 

Inventarier 

Datorinköp 

Reparation och underhåll 

Kontorsutrustning 

Bokföring, deklaration och revision 

Pedagogiskt material 

Programvaror, licenser 

Förbrukningsmaterial 

Måltidskostnader (inkl. frukost, lunch, mellanmål) 

Transport/-resekostnader 

Försäkringar 

Räntor 

Amorteringar 

Styrelsearvoden 

Lön till företagsledningen (vid AB) 

Egenavgifter samt personlig skatt (AB) 

Egna uttag (Enskild Firma) 

Egenavgifter samt personlig skatt 

Pensionsavsättning 

Summa utbetalningar 

Över-/Underskott 
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Antal planerade tjänster 
Typ av tjänst Heltidstjänster 

Antal förskolechef/rektorstjänster  
Förskollärare (antal planerade tjänster)  
Barnskötare (antal planerade tjänster)  
Övriga tjänster (antal)  

Resultatbudget 
Intäkter Budgetår 1 Budgetår 2 

Kommunalt bidrag   
Föräldraavgifter   
Övriga intäkter   
Summa intäkter   

 

Utbetalningar Budgetår 1 Budgetår 2 

Lön för ledning (förskolechef/rektor) inkl. arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar/kostnader   
Lön förskollärare inkl. arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar/kostnader   
Lön barnskötare inkl. arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar/kostnader   
Lön övrig personal inkl. arbetsgivaravgift, pensionsavsättningar/kostnader   
Administration, tel och kopiering   
Rekrytering   
Fortbildning   
Lokalhyra, inkl. vatten, el, värme, sophämtning   
Lokalvård   
Inventarier   
Datorinköp   
Reparation och underhåll   
Kontorsutrustning   
Bokföring, deklaration och revision   
Pedagogiskt material   
Programvaror, licenser   
Förbrukningsmaterial   
Måltidskostnader (inkl. frukost, lunch, mellanmål)   
Transport/-resekostnader   
Försäkringar   
Övriga kostnader   
Avskrivningar   
Räntor   
Styrelsearvoden   
Lön till företagsledningen (vid AB)   
Egenavgifter samt personlig skatt (AB)   
Egna uttag (Enskild Firma)   
Egenavgifter samt personlig skatt   
Pensionsavsättning   
Summa kostnader   
Vinst/Förlust   
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