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 Utbildningsnämnden 

Nämndinitiativ från Gabriella Lange (M) och Christopher Lagerqvist (M) 

om fristående och kommunala förskolor på Uppsala kommuns sida ”Hitta 

och jämför”  

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Gabriella Lange (M) och Christopher Lagerqvist (M) skriver i ett nämndinitiativ att de har fått 

kännedom om att en fristående aktör har tagits bort från sidan av Uppsala kommun. Med 

anledning av det ställs några frågor.  

 

Föredragning 

Nedan redovisas frågorna och utbildningsförvaltningens svar. 

 

Finns alla fristående och kommunala förskolor med på Uppsala kommuns sida ”Hitta och 

jämför”?  

Alla aktiva förskolor i Uppsala kommun finns med i Hitta och jämför. 

 

Har fristående aktörer som haft en egen kö i 26 år nu särbehandlats negativt av Uppsala 

kommun?   

Under arbete med uppdatering av både Hitta och jämför och eBarnUngdom har 

utbildningsförvaltningen tagit bort inaktiva enheter samt kompletterat med nya. Tydligheten 

för vårdnadshavare är av vikt vid införande av nytt antagningssystem och detta har varit syftet 

med denna översyn. Det har inte varit någon särbehandling av någon förskola. 

 

Vem har fattat beslutet att ta bort förskolan från "Hitta och jämför" och på vilken grund? 

Uppdateringen av Hitta och jämför utförs av enheten Utbud och tilldelning i samband med 

införande av nytt antagningssystem till förskolan. Ansvarig är chef för enheten. Grunden till 

borttagandet av den aktuella förskolan är att den inte var sökbar för vårdnadshavare till hösten 

2018. Nya sökbara förskolor läggs till kontinuerligt. 

 



I samband med borttagandet av aktuell förskola så uppstod ett internt missförstånd så att 

förskolan inte ersattes med den nya förskola som skulle vara aktuell för vårdnadshavare i 

Hitta och jämför. Utifrån detta har utbildningsförvaltningen sett över rutinerna kring Hitta och 

jämför och lagt in att kontakt alltid ska tas med huvudman innan verksamhet tas bort.  

 

Reviderad rutin redovisas i bilaga. 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 

 



Rutin för info till Hitta och jämför, uppdaterad 2018-06-12 

Ansvariga för att ta fram korrekt information: 

Administrativ samordnare - förskolan 

Administrativ samordnare - grundskolan 

Strateg – gymnasieskolan 

Administrativ samordnare grundskolan ansvarar för att alla förändringar läggs in i Hitta och Jämför. 

Funktionen behöver: information om nystartade enheter och förändring av nuvarande enheter 

exempelvis nedläggning, namnbyte, årskurser, adressändring m.m.) 

Förskolan och grundskolan: 

1. När beställning av ny enhet eller förändring ska ske beställer enheten för resursplanering och 

antagning detta på blankett till IT. 

2. När beställningen är åtgärdad får administrativ samordnare meddelande från IT.  

3.  Administrativ samordnare grundskolan (ASG) uppdaterar Hitta och Jämför. 

4. Foto på ny enhet: ASG beställer foton av upphandlad fotograf en gång per år (våren). 

5. Antal elever meddelas av enheten för uppföljning, analys och samordning till ASG genom 

SCB-listan. Uppdateras en gång per år (våren). 

6. Uppdatering utifrån föräldra- och elevenkäter meddelas av enheten för uppföljning, analys 

och samordning till ASG. 

7. Kontakt tas alltid med huvudman vid eventuellt borttagande av enhet. 

Gymnasieskolan: 

1. Vid godkännande av nya enheter inom gymnasiet (beslut från Skolinspektionen) meddelar 

strateg detta till ASG. Strateg rapporterar förändringar i gymnasieskola till ASG.  

2. Antal elever meddelas av enheten för uppföljning, analys och samordning till ASG genom 

SCB-listan. Uppdateras en gång per år (våren). 

3. Foto på ny enhet: ASG beställer foton av upphandlad fotograf en gång per år (våren). 

4. Uppdatering av vilka program som erbjuds på skolan inför kommande läsår görs av strateg 

genom gymnasiekatalogen i mitten av oktober. 

5. Uppdatering utifrån föräldra- och elevenkäter meddelas av enheten för uppföljning, analys 

och samordning till ASG. 

6.  Kontakt tas alltid med huvudman vid eventuellt borttagande av enhet. 

 

 

 

 



 

 

 

Särskilt initiativ: Finns alla fristående och kommunala förskolor med på 
Uppsala kommuns sida ”Hitta och jämför”? 
 
På Uppsala kommuns sida ”Hitta och jämför” kan man söka och jämföra 
pedagogisk verksamhet. Det ska finnas information om alla fristående och 
kommunala förskolor i Uppsala Kommun. 
 
Vi har fått kännedom om att en fristående aktör har tagits bort från sidan av 
Uppsala kommun. Med anledning av det ställer vi oss frågorna: 
 
Har fristående aktörer som haft en egen kö i 26 år nu särbehandlats negativt av 
Uppsala kommun?  
 
Vem har fattat beslutet att ta bort förskolan från "Hitta och jämför" och på 
vilken grund? 
 
Gabriella Lange (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
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