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Upphandling av mobila förskolor 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla fem förskolebussar med option på en till 
två nya bussar. 

Bakgrund 
I juni 2008 beslutade Barn- och ungdomsnämnden (BUN) att upphandla ett antal 
specialbyggda bussar för mobil verksamhet inom förskolan. Huvudsyftet var att lösa 
behov av flera barnomsorgsplatser men också att möjliggöra en naturinriktad 
utomhuspedagogik. Efter ett samarbete med kommunala Gamla Uppsala Buss kunde 
tre bussar tas i bruk våren 2009 och därefter ytterligare två bussar våren 2010. Bussarna 
upphandlades av Gamla Uppsala Buss och Vest buss AS i Norge vann upphandlingen. 
Kommunen har haft ett hyresavtal med Gamla Uppsala Buss för bussarna på tio år. 

Avtalen för tre av bussarna vars avtal löpte ut 2019-03-01 är förlängda till 2020-02-28.  
Avtalen för två av bussarna går ut 2020-02-28. 

Eftersom Gamla Uppsala Buss AB inte längre ägs av Uppsala kommun ligger ansvaret 
för en ny upphandling hos utbildningsförvaltningen.   

Föredragning 
Utbildningsförvaltningen ser fortsatt ett behov av att kunna nyttja mobila förskolor 
som flexibla reservplatser där det finns ett underskott av platser. Områden där en 
eventuell placering kan bli aktuell är centrala delar av Uppsala samt områden där stor 
nyproduktion av bostäder väntas, t.ex. Ulleråker och Sävja/Bergsbrunna, under 
förutsättning att en trygg angörning till förskolorna kan säkerställas. Bussarnas totala 
kapacitet är 110 barn vilket motsvarar en förskola med sex avdelningar för 108 barn. 
 
Förvaltningen föreslår att en upphandling görs för fem förskolebussar och att det ska 
finnas option för ytterligare en till två bussar i det fall nämnden beslutar om en 
utökning. Upphandlingen kan innebära antingen att avtal knyts för befintliga bussar 
eller att det blir ett avtal för nya bussar från en annan leverantör.  

Konsekvenser för barn/elever 
Uppsala kommuns mobila förskolor har utgjort en komplettering av platsantalet 
inom vissa områden vilket har bidragit till att flera familjer har varit fått önskad 
förskoleplats.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser bedöms i samband med beslut om antagande av 
entreprenör. 
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