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 Utbildningsnämnden 

Ansökan om annan pedagogisk verksamhet - Öppen förskola 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att avslå huvudmannen Förskolan Tärningen HB:s ansökan om att starta öppen förskola i 

Sävjaområdet.  

 

Bakgrund 

Huvudmannen Förskolan Tärningen HB (organisationsnummer 916672–7702) har ett 

godkännande för att bedriva förskola i Uppsala kommun och kommer att under hösten 2018 

åter starta förskolan Lekskolan.com. Huvudmannen ansöker nu om att även starta öppen 

förskola i samma lokal som förskolan, Blekingevägen 10 i Sävja.   

 

Föredragning 

Huvudmannen Förskolan Tärningen HB har ansökt om att driva öppen förskola och har 

inkommit med ansökningshandlingar.  

 

Utbildningsnämnden antog den 24 februari 2016 en strategi för öppen förskola samlokaliserad 

med familjecentral. Strategin innebär att Uppsalas öppna förskolor ska ligga i nära anslutning 

till eller vara samlokaliserade med andra centrala aktörer i en gemensam familjecentral. I 

Sävjaområdet finns idag en öppen förskola som utgör en del av en familjecentral. Målet för 

strategin för Sävjaområdet när det gäller öppen förskola kan därmed anses uppfyllt. Utifrån 

ovanstående så bedömer utbildningsförvaltningen att det inte finns något behov av att öppna 

någon ytterligare öppen förskola i Sävjaområdet och föreslår därför att ansökan avslås. 

 

Konsekvenser för barn/elever 

Utbildningsförvaltningen bedömer att den befintliga öppna förskolan har kapacitet att ta emot 

de familjer som efterfrågar verksamheten. 

 

 

 

 

 



Ekonomiska konsekvenser 

Det finns inte ekonomiskt utrymme för att finansiera öppna förskolor som inte omfattas av 

utbildningsnämndens beslutade strategi för öppen förskola. Om ansökan skulle beviljas 

bedöms den årliga kostnaden vara cirka 600 tkr. 
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Utbildningsdirektör 
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