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Handläggare Datum Diarienummer 

Astrid Nyström 2013-12-13 BUN-2013 -2099 

Barn- och ungdomsnämnden 

Permanentning av lokaler, Tallens förskola 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att t i l l kommunstyrelsen skicka upprättat förslag t i l l skrivelse med begäran att lokaler mot
svarande 110 förskoleplatser för Tallens förskola ska permanentas, om möjligt samlokali
seras med en renoverad/ny Almtunaskola samt kunna tas i bruk 2015-08-01. 

Sammanfattning 
Tallens förskola är inrymd i en paviljong med tillfälligt bygglov. Bygglovet går ut 2015-11-01 
och går inte att förlänga. Behovet av förskoleplatser bedöms finnas i området även framledes 
varför platserna behöver permanentas. Nämnden begär att kommunstyrelsen tillskriver Upp
sala kommuns skolfastighetsbolag med begäran att de 110 förskoleplatser, som i dag finns i 
Tallens paviljongförskola, ska permanentas samt att dessa om möjligt samlokaliseras med en 
renoverad/ny Almtunaskola och står färdiga 2015-08-01. 

Ärendet 
Tallens paviljongförskola med 110 platser vid Almtunaskolan i Fålhagen drivs på entreprenad 
av C Företaget Vård och omsorg. Fastigheten ägs av Uppsala kommuns skolfastighetsbolag, 
hyrs ut t i l l kommunstyrelsen som i sin tur hyr ut t i l l barn- och ungdomsnämnden som huvud
man, vilken köper verksamhet av verksamhetsutövaren. 

Entreprenadavtalet gäller 2011-08-01 - 2014-08-01 med möjlighet t i l l 1 års förlängning för 
köparen, det vil l säga barn och ungdomsnämnden. 

Tallens förskola är inrymd i en paviljong med tillfälligt bygglov. Bygglovet går ut 2015-11-01 
och går enligt Plan- och bygglagen inte att förlänga. Ett års förlängning av entreprenadavtalet 
stämmer bra med när verksamheten måste avveckas för att passa med tiden för när bygglovet 
löper ut. 

Behovet av förskoleplatser bedöms finnas i området även framledes. Eftersom barn- och ung
domsnämnden är huvudman för förskoleverksamheten på Tallen måste nämnden tillskriva 
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kommunstyrelsen och begära att platserna ska permanentas för att så ska ske. Kommunstyrel
sen vänder sig därefter t i l l Uppsala kommuns skolfastighetsbolag med en beställning på upp
förandet. 

I kommunstyrelsens beslut 2013-11-06 angående planen Strategisk försörjning av pedago
giska lokaler ingår bland annat att Almtunaskolan, som ligger i samma kvarter och på samma 
fastighet som Tallens förskola, ska renoveras/ersättas samt utökas t i l l totalt 630 elever försko
leklass-årskurs 6. Detta ska ske skyndsamt absolut senast HT 2016. 

För största möjliga flexibilitet mellan förskola och grundskola i lokalanvändning bör lokaler
na lokaliseras i samma byggnad. 

Om de permanenta förskoleplatserna byggs ihop med Almtunaskolan, som drivs av Styrelsen 
för vård och bildning (SVB) är det enklast att SVB även driver förskolan. Förskolan kan vis
serligen även fortsättningsvis drivas på entreprenad, men det torde bli krångligare med två 
huvudmän i samma byggnad och flexibiliteten i lokalanvändningen torde gå förlorad om det 
inte är en och samma huvudman. Nämndens ställningstagande t i l l om Tallens förskola ska 
upphandlas och drivas på entreprenad efter 2015-08-01 kan ske i särskild ordning. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att tillskriva kommunstyrelsen (bilaga) med 
begäran att kommunstyrelsen ska tillskriva Uppsala kommuns skolfastighetsbolag och begära 
att Tallens paviljongförskola ska ersättas med permanenta platser, om möjligt samlokaliseras 
med en renoverad/ny Almtunaskola och stå färdiga 2015-08-01 när platserna i paviljongför
skolan måste avvecklas. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Permanentning av lokaler, Tallens förskola 

Bygglovet för Tallens paviljongförskola vid Almtunaskolan i Fålhagen med 110 platser går ut 
2015-11-01 och går enligt Plan- och bygglagen inte att förlänga. Fastigheten ägs av Uppsala 
kommuns skolfastighetsbolag, hyrs ut t i l l kommunstyrelsen som i sin tur hyr ut t i l l barn- och 
ungdomsnämnden som huvudman, vilken köper förskoleverksamheten av verksamhetsutöva
ren som driver verksamheten på entreprenad. 

Behovet av förskoleplatser bedöms finnas i området även framledes. Nämnden anser därför 
att platserna ska permanentas. 

I kommunstyrelsens beslut 2013-11-06 angående planen Strategisk försörjning av pedago
giska lokaler ingår bland annat att Almtunaskolan, som ligger i samma kvarter och på samma 
fastighet som Tallens förskola, ska renoveras/ersättas samt utökas för totalt 630 elever försko
leklass-årskurs 6. Detta ska ske skyndsamt absolut senast HT 2016. 

För största möjliga flexibilitet mellan förskola och grundskola i lokalanvändning anser nämn
den att förskole- och grundskolelokalerna bör lokaliseras i samma byggnad. 

Nämnden begär att kommunstyrelsen tillskriver Uppsala kommuns skolfastighetsbolag med 
begäran att de 110 förskoleplatser, som i dag finns i Tallens paviljongförskola, ska permanen
tas samt att dessa, om möjligt, samlokaliseras med en renoverad/ny Almtunaskola och stå 
färdiga 2015-08-01 när platserna i paviljongförskolan måste avvecklas. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 
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