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Barn- och ungdomsnämnden| 

Utmaning gällande driften av Lillgärdets förskola 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att anta utmaningen från Förskolan Crecsendo angående driften av Lillgärdets förskola efter 
uppvisande av ett juridiskt organisationsnummer, 

att delegera t i l l upphandslingsutskottet att besluta om förfrågningsunderlag samt besluta om 
entreprenör för driften av Lillgärdets förskola, samt 

att meddela kommunstyrelsen beslutet. 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun, har mottagit en utmaning från Förskolan 
Crecsendo. Utmaningen kommer från personal på Lillgärdets förskola och avser "Driften av 
Lillgärdets förskola" 

Ärendet 
Förskolan Crecsendo, har utmanat Lillgärdets förskola. Enligt utmaningen har de sökande 
kompetens och erfarenhet av att arbeta med och driva förskoleverksamhet. 

Utmaningen strider inte mot de avgränsningar som finns i utmanarrätten om 
myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner. 

Enligt kommunens mål och riktlinjer för utmanarrätten är ett kriterium att juridiskt 
bolag/organisation ska svara för ansökan. 
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Lillgärdets förskolas drivs idag av Vård och Bildning, Uppsala kommun. Förskolan ligger 
belägen i Almunge. Förskolan har sex avdelningar varav två i paviljonger. Paviljongerna ska 
avvecklas från och med januari 2013 och därmed återstår fyra avdelningar att utmana. 

Barn- och ungdomsnämnden har ett inrättat upphandlingsutskott som föreslås delegeras att 
besluta om förfrågningsunderlag samt besluta om entreprenör för driften av Lillgärdets 
förskola. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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