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Barn- och ungdomsnämnden 

Tallens förskola 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att upphandla driften av Tallens paviljongförskola med startdatum den 1 augusti 2015, 

att förutsättningen för upphandlingen är att bygglov ges för nuvarande Tallens förskola, samt 

att delge Utbildningsnämnden beslutet. 

Sammanfattning 
Avtalsperioden för entreprenadavtalet med C Företaget Vård och Omsorg som driver Tallens 
förskola gällde 1 augusti 2011 t i l l och med 31 juli 2014. Avtalet har sedan förlängts med ett år 
enligt den option som barn- och ungdomsnämnden hade i avtalet och går ut 2015-08-01. 

Förutsättningen för upphandlingen är att bygglov ges. Tallens förskola har bygglov sedan 
2005, som löper ut den 30 juni 2015. Därav har ansökan om nytt bygglov lämnats t i l l kontoret 
för samhällsutveckling för tiden 1 augusti 2015 t i l l och med 30 juni 2020. 

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 är 
huvudman för förskoleverksamheten på Tallen. Behovet av förskoleplatser i området är stort 
och bedöms finnas även framledes. 

En uppföljning av Tallens förskola gjordes 2014-02-06. Vid bedömningen fastslogs att 
entreprenaden i stort sett motsvarar kraven i avtalet. Tallens förskola har en personaltäthet på 
5,5 barn/årsarbetare jämfört med 5,4 för kommunen totalt. Positivt är att andelen förskollärare 
på Tallen är högre, 48,7%, än snittet i kommunen som är 42% förskollärare. När det gäller 
föräldraenkäten 2014 ligger Tallens förskola i snitt på 83% positiv svarsfrekvens jämfört med 
85% totalt för kommunen. 

Ärendet 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



För största möjliga flexibilitet mellan förskola och grundskola i lokalanvändning bör en 
permanent förskola lokaliseras i samma byggnad som en renoverad/ny Almtunaskola. Barn-
och ungdomsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen 2014-01-23 att permanenta de 110 
förskoleplatserna och beställa att en ny förskola samlokaliseras i samband med en 
renovering/ny Almtunaskola. Kommunstyrelsen har inte svarat barn- och ungdomsnämnden 
på denna skrivelse. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 


