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Utökning av förskolelokaler, Solskenets 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 kommunsty
relsen tillser att detaljplaneändring sker samt tillser att Solskenets förskola byggs ti l l för 
att tillgodose behovet av förskoleplatser i området. 

Sammanfattning 
Solskenets förskola ligger i ett område där det saknas förskoleplatser jämfört med behovet 
samtidigt som det pågår och planeras för stor kommande bostadsutbyggnad. Barn- och ung
domsnämnden begär att kommunstyrelsen tillser att detaljplaneändring sker samt tillser att 
Solskenets förskola byggs t i l l för att tillgodose behovet av förskoleplatser i området. Hur 
många platser som ska byggas t i l l får en utökad tomt utvisa. 

Ärendet 
Verksamheten i Solskenets förskola, Gränby, drivs på entreprenad av C Företaget Vård och 
Omsorg. Fastigheten ägs av Uppsala kommuns skolfastighetsbolag, hyrs ut t i l l kommunsty
relsen som i sin tur hyr ut t i l l barn- och ungdomsnämnden som huvudman, vilken köper verk
samhet av verksamhetsutövaren. Entreprenadavtalet gäller 2012-07-01 - 2016-06-30 med 
option för nämnden att förlänga avtalet i maximalt ytterligare två år. 

Solskenets förskola ligger i ett område där det saknas förskoleplatser jämfört med behovet 
samtidigt som det pågår och planeras för stor kommande bostadsutbyggnad. Bostadsbyggande 
pågår i Solskenets absoluta närhet i Gränby backe med cirka 245 bostäder. Ytterligare bostä
der planeras i närliggande kvarteret Diset, Gränby, med cirka 90 bostäder. Planen har nyligen 
varit föremål för samråd. En utökad detaljplan för närliggande kvartetet Klacken, Sala Backe, 
med 300 bostäder är på samråd (BUN-2013-1998). 

Förskolan har tidigare varit tillbygd med en paviljong åt nordväst. Den paviljongen låg delvis 
på parkmark. 
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Diskussion har tidigare förts om möjlighet t i l l detaljplaneändring vid förskolan för eventuell 
kommande utbyggnad. Ändringen kom dock aldrig att fullföljas. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att tillskriva kommunstyrelsen (bilaga) med 
begäran att kommunstyrelsen tillser att detaljplaneändring sker samt tillser att Solskenets för
skola byggs t i l l för att tillgodose behovet av förskoleplatser i området. Hur många platser som 
ska byggas t i l l får en utökad tomt utvisa. Nämndens ställningstagande t i l l om Solskenets för
skola ska upphandlas och drivas på entreprenad efter 2016-06-30 kan ske i särskild ordning. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Utökning av förskolelokaler, Solskenets förskola 

Fastigheten med Solskenets förskola i Gränby 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 förskoleverksamheten av verksamhetsutövaren som driver verksamheten 
på entreprenad. 

Solskenets förskola ligger i ett område där det saknas förskoleplatser jämfört med behovet 
samtidigt som det pågår och planeras för stor kommande bostadsutbyggnad. Bostadsbyggande 
pågår i Solskenets absoluta närhet i Gränby backe med cirka 245 bostäder. Ytterligare bostä
der planeras i närliggande kvarteret Diset, Gränby, med cirka 90 bostäder. Planen har nyligen 
varit föremål för samråd. En utökad detaljplan för närliggande kvartetet Klacken, Sala Backe, 
med 300 bostäder är på samråd. 

Förskolan har tidigare varit tillbygd med en paviljong åt nordväst. Den paviljongen låg delvis 
på parkmark. 

Barn- och ungdomsnämnden begär att kommunstyrelsen tillser att detaljplaneändring sker 
samt tillser att Solskenets förskola byggs ti l l för att tillgodose behovet av förskoleplatser i 
området. Hur många platser som ska byggas til l får en utökad tomt utvisa. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 
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