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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Hyresavtal för Pelle Svanslöshuset på Dag Hammarsköldsväg 9 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna hyresavtalet med kommunstyrelsen avseende Pelle Svanslöshuset på Dag 
Hammarsköldsväg 9 för perioden 1 oktober 2014 t o m 30 september 2017, samt  
 
att godkänna hyran för Dag hammarsköldsväg 9 på 210 000 kr/år för övervåningen och att 
cafédelen på bottenplanet samutnyttjas med barn- och utbildningsnämnden. 
    
Ärendet 
Pelle Svanslöshuset har två plan och en totalyta på 357 m2. Två verksamheter kommer att 
samarbeta och samverka i huset, Pelle Svanslös öppna förskola och Navet/Jobbcenter. Den 
totala hyreskostnaden på 620 000 kr/år kommer att delas mellan barn- och ungdomsnämnden 
(410 000 kr/år) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (210 000 kr/år). Detta innebär 
inte att den totala lokalkostnaden för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer att 
öka eftersom Navet/Jobbcenter kommer att minska motsvarande lokalkostnader på annat håll. 
Navet/Jobbcenter kommer att bedriva arbetsmarknadsinriktad verksamhet i delar av lokalerna 
och även ansvara för skötsel av utomhusmiljön, utom vintertid, utan extra kostnad för barn- 
och ungdomsnämnden.   

Det finns ett stort behov av en politiskt och religiöst obunden öppen förskola i centrala 
delarna av Uppsala. Staden förtätas med nya bostadsområden exempelvis, Kungsängen-
Industristaden och Ulleråkersområdet. Många barnfamiljer väljer idag att bo i centrala 
Uppsala.  
 
Pelle Svanslös öppna förskola och Navet/Jobbcenter ska vid vissa tillfällen kunna bedriva 
verksamhet i hela huset och låna lokaler av varandra. Lokalerna får endast användas för 
verksamhet som ligger nära kärnverksamheten exempelvis föräldrautbildning, babymassage 
mm.     
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