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Barn- och ungdomsnämnden 

Upphandling av annan pedagogisk verksamhet - öppen förskola 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att upphandla enligt 23 kap 2 § skollagen drift av öppen förskola på Dag Hammarskölds väg 
9 i Uppsala, samt 

att delegera ti l l upphandlingsutskottet att besluta om förfrågningsunderlag samt besluta om 
entreprenör för driften av öppen förskola. 

Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om godkännande av hyreskostnader för öppen 
förskolelokal på Dag Hammarsköldsväg 9 i Uppsala. Lokalen kommer att delas med 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet Navet. Öppna förskolan och Navet 
kommer att samarbeta och samverka i lokalen. 

Kontorets förslag är att inbjuda både egen regi och andra entreprenörer att delta i 
upphandlingen att driva verksamheten. Efterfrågan på en öppen förskola i centrala delarna av 
Uppsala är stor i och med att staden förtätas och nya bostadsområden tillkommer. Kvalitativa 
alternativ i annan pedagogisk verksamhet under pedagogisk ledning för småbarnsföräldrar är 
stor och fyller en viktig funktion för sociala kontaktnät. Personalen har möjlighet att fånga 
upp familjer med problem på ett tidigt stadium och samarbeta med andra instanser i samhället 
exempelvis barnavårdscentralen och socialtjänsten ska prioriteras. 

Nämnden föreslås att enligt 23 kap 2 §, upphandla entreprenör för driften av öppen förskola 
utifrån krav avseende öppen förskola, 25 kap 3 § skollagen. 

Öppen förskoleverksamhet utgörs av en träffpunkt för små barn och medföljande vuxen. 
Pedagogisk utbildad personal ansvarar för verksamhetens kvalitet. 

Lokalen kan räknas som en samlingslokal som miljönämnden har tillsyn över enligt 45 § i 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan t i l l miljö och 
hälsa är inskickad. Lokalytan är ca 357 kvm. 
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