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att  ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att från och med augusti 2016 använda den mobila 
förskolan som för närvarande finns i Vänge för att tillgodose behovet av förskoleplatser i 
centrala staden. 
 
 
Ärendet 
Uppsala kommun hyr idag fem mobila förskolor av Gamla Uppsala Buss AB. 
Hyreskontrakten löper på 10 år och de första mobila förskolorna togs i bruk 2008. För de tre 
första mobila förskolorna går hyreskontrakt ut 2018 och för de andra två 2019. Den mobila 
förskolans syfte är att vara det ”flexibla dragspelet” i kommunens uppdrag om full 
behovstäckning och att kunna erbjuda barn som är i behov av förskola en plats inom fyra 
månader. De fem mobila förskolorna har funnits stationerade på sex förskolor. 
 
Skillnaden i antal barn som är i behov av en förskoleplats vår och höst har de senaste åren 
varit mellan 800-900 barn. På grund av detta är det viktigt att de mobila förskolorna finns 
tillgängliga och flyttas till de stadsdelar där det finns ett stort behov av förskoleplatser och en 
lång kö.  
 
Det finns idag två förskolor i Vänge, Arkitektens förskola och Vänge förskola. Den mobila 
förskolebussen är knuten till Vänge förskola och placerades där 2010 under tiden Arkitektens 
förskola var under byggnation. I augusti 2016 är kapaciteten för dessa båda förskolor 160 
platser. I nuläget finns det i augusti 2016 i Vänge totalt ett överskott på 21 platser, efter att de 
22 platserna i den mobila förskolebussen är borträknade och att alla barn som står i kö i 
Vänge har fått en plats.        
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Lokalberedningsgruppen som ansvarar för strategisk försörjning av utbildningslokaler gör 
bedömning av behov och kapacitet, dels för hela planeringsområdet, dels specifikt för Vänge.  
Ingen större förändring i befolkningsunderlaget finns enligt befolkningsprognosen. Hela 
området har en kapacitet som är högre än det behov som finns. Inget tyder på att sökmönstret 
skulle förändras, detta har varit stabilt med ett överskott på platser. I centrala delarna av 
Uppsala råder ett stort behov av förskoleplatser, därför föreslår lokalberedningsgruppen att 
den mobila förskolan i Vänge flyttas till Årikets förskola i Industristaden/Kungsängen. 
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