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Barn- och ungdomsnämnden 

Lokal för annan pedagogisk verksamhet - öppen förskola 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna hyresavtalet med kommunstyrelsen avseende öppen förskola på Dag 
Hammarsköldsväg 9 för perioden 1 oktober 2014 ti l l och med 30 september 2017, samt 

att godkänna hyreskostnaden på410000kr per år. 

Sammanfattning 

Lokalen (nuvarande Pelle Svanslöshuset) har två plan och en totalyta på 357 m2. 
Hyreskostnaden kommer att delas mellan barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Öppna förskolan kommer att samarbeta och samverka med Navet 
och Jobbcenters verksamheter. Navet kommer att driva den caféverksamhet som ligger på 
bottenvåningen i första hand för öppna förskolans besökare men eventuellt också för 
allmänheten under sommarmånaderna. Navet/Jobbcenter ska sköta utomhusmiljön, utom 
vintertid, utan extra kostnad för barn- och ungdomsnämnden. På övervåningen kommer 
Navet/Jobbcenter att driva en second hand affär för barnkläder, barnartiklar m m. 
Uppsala kommun har idag tolv öppna förskolor. Sex stycken drivs i kommunal regi och sex 
stycken drivs av enskilda huvudmän. 

Öppna förskolan kommer att ersätta Bubblans öppna förskola som drivs på entreprenad av C-
Företagen AB. Avtalet med C-Företagen är uppsagt och Bubblans öppna förskola kommer att 
stängas den 30 september 2014. Bakgrunden är ett föreläggande från miljökontoret som i 
första hand avsåg dålig ventilation. Lokalen på Muningatan är för liten t i l l ytan med hänsyn 
til l det antal besökare som vistats i lokalerna samtidigt. 

Uppsala kommun har idag tolv öppna förskolor. Sex stycken drivs i kommunal regi och sex 
stycken drivs av enskilda huvudmän. Av de sex öppna förskolor som drivs av enskilda 
huvudmän drivs fem stycken av Svenska kyrkan och en öppen förskola drivs idag på 
entreprenad av C-Företagen. De sex öppna förskolor som drivs i kommunal regi fmns alla 
utlokaliserade i stadsdelarna, Gottsunda, Liljefors, Stenhagen, Ekeby-Flogsta, Sävja och 

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 



Gamla Uppsala. Detta gör att behovet av en politiskt och religiöst obunden öppen förskola är 
stort i centrala delarna av Uppsala. Att beakta är också att staden förtätas med nya 
bostadsområden exempelvis Kungsängen-Industristaden och Ulleråkersområdet. Många 
barnfamiljer väljer att bo centralt och behovet av öppna förskolor och förskoleplatser ökar i 
centrala Uppsala. 

Barn- och ungdomsnämndens kontroll sker med utgångspunkt från kommunallagen och den 
särskilda lagstiftning som finns kring annan pedagogisk omsorg. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf Direktör 


