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Barn- och ungdomsnämnden 

Uppföljning av upphandlade förskolor, Tallen och Boländerna 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

Att lägga uppföljningen t i l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Båda de upphandlade förskolorna, Boländernas förskola som bedrivs av Vård och Bildning 
och Tallens förskola som bedrivs av C-företagen, uppfyller de krav som nämnden ställt i sin 
upphandling. 

Ärendet 
Kontoret har ställt frågor t i l l förskolorna avseende ska-kraven i avtalen och konstaterat att 
båda förskolorna lever upp t i l l dessa. Kontoret har vidare kontrollerat att personaltätheten i de 
båda förskolorna lever upp t i l l kraven i avtalen. Frågor, svar och personaltäthet framgår av 
bilaga. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius Nilsson 
Direktör 

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 
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Boländernas förskola 
Ska-krav 
Att ska-kraven är uppfyllda bekräftas med ett kryss i kolumnen uppfyllt. 

Grundläggande krav 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Registerkontroll ska ske med utdrag från 
belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen för alla 
tjänstgörande personer. 

ja 

Entreprenören ska se t i l l att all personal inom 
verksamheten informeras om den tystnadsplikt som 
råder för uppgifter om enskilds personliga 
förhållanden enligt 2 a kap. 18 § Skollagen. 

ja 

Allmänna utgångspunkter för driften 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Entreprenören ska tillhandahålla näringsriktig kost. 
Vid behov ska barnet erhålla special kost. 

ja 

Entreprenören ska ansvara för städning sker i 
samtliga förskolans lokaler se t i l l att krav på hygien 
och renhållning upprätthålls i verksamhetens lokaler. 

ja 

Entreprenören ska följa lag och kollektivavtal för 
arbetet och sådant som är allmänt vedertaget inom 
verksamheten som uppdraget avser. Samma krav 
som gäller för entreprenören ska gälla för anlitad 
underentreprenör. 

ja 

Verksamhetens ledning och bemanning 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Verksamheten ska ledas av förskolechef med 
pedagogisk högskoleutbildning och med 
dokumenterad erfarenhet av arbetsledande ställning. 

ja 

Entreprenören ska ansvara för att personalgruppen 
har sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet 
tillgodoses. 

ja 

Al l personal ska ha kännedom om att 
anmälningsskyldighet enligt 14 kap, 1§ 
Socialtjänstlagen ska följas. 

ja 

Personal ska behärska svenska språket muntligen 
och skriftligen och vid behov kunna tillägna sig 
nödvändig kunskap om andra kulturer. 

ja 
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Information 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Entreprenören ska aktivt ge information t i l l 
målgruppen för verksamheten, beställaren och andra 
berörda om de möjligheter, innehåll, aktiviteter och 
öppettider som erbjuds i verksamheten. 

ja 

Entreprenören ska tillhandahålla tillämpligt 
informationsmaterial, ansvarig för materialet skall 
tydligt framgå och kontaktuppgifter skall finnas med. 

ja 

Varje förskola ska ha ett föräldraråd med möten 
minst två gånger per år. 

ja Se bifogad f i l för hur det 
kommer att se ut från 2013 

Hantering av synpunkter 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Entreprenören ska ansvara för att den enskilde inom 
fem arbetsdagar får respons vid avlämnad synpunkt 
eller besked om när ett svar kan ges. 

ja 

Mobil förskolebuss 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Föraren på den mobila förskolebussen ska inneha 
giltigt busskort. 

ja 

Föraren på den mobila förskolebussen ska inneha 
giltigt yrkeskompetensbevis. 

ja 

Personal på mobila förskolebussen ska ha adekvat 
utbildning i livsmedelshygien. 

ja 

Personalen på den mobila förskolebussen ska ha 
genomgått adekvat utbildning i första hjälpen, 
livräddning med HLR samt ha erforderlig kunskap 
om verksamhet med barn i naturen. 

ja 

Minst tre personal med pedagogisk utbildning ska 
tjänstgöra på den mobila förskolebussen. 

ja 

Om färre barn än 12 åker med bussen, kan 
personalen utgöras av två pedagoger. 

ja 

God säkerhet ska upprätthållas i den mobila 
förskoleverksamheten. 

ja 

I förskolebussen ska material finnas av samma slag 
som i förskolan. 

ja 
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Personaltäthet 
Boländernas förskola Antal Vikter Antal årsarbetare 

årsarbetare viktat 

Förskollärare 9,35 1,09 10,15 
Barnskötare 5,8 0,93 5,39 
Årsarbetare totalt 15,15 15,54 

Antal barn Vikter Antal barn viktat 
1-2 år, över 25 timmar per 36 1,13 40,70 
vecka 
1-2 år, t.o.m 25 timmar per 9 0,83 7,46 
vecka 
3-5 år, över 25 timmar per 35 0,93 32,52 
vecka 
3-5 år, t.o.m 25 timmar per 8 0,73 5,82 
vecka 
Allmän förskola 0,57 0,00 
Totalt antal barn 88 86,49 

Personaltäthet 5,57 
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Tallens förskola 
Ska-krav 
Att ska-kraven är uppfyllda bekräftas med ett kryss i kolumnen uppfyllt. 

Grundläggande krav 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Registerkontroll ska ske med utdrag från 
belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen för alla 
tjänstgörande personer. 

X 

Entreprenören ska se t i l l att all personal inom 
verksamheten informeras om den tystnadsplikt som 
råder för uppgifter om enskilds personliga 
förhållanden enligt 2 kap. 18 § Skollagen. 

X 

Allmänn a utgångspunkter för drif ten 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Entreprenören ska tillhandahålla näringsriktig kost. 
Vid behov ska barnet erhålla special kost. 

X 

Entreprenören ska ansvara för städning sker i 
samtliga förskolans lokaler se t i l l att krav på hygien 
och renhållning upprätthålls i verksamhetens lokaler. 

X 

Entreprenören ska följa lag och kollektivavtal för 
arbetet och sådant som är allmänt vedertaget inom 
verksamheten som uppdraget avser. Samma krav 
som gäller för entreprenören ska gälla för anlitad 
underentreprenör. 

X 

Verksamhetens ledning och bemanning 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Verksamheten ska ledas av förskolechef med 
pedagogisk högskoleutbildning och med 
dokumenterad erfarenhet av arbetsledande ställning. 

X 

Entreprenören ska ansvara för att personalgruppen 
har sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet 
tillgodoses. 

X 

Al l personal ska ha kännedom om att 
anmälningsskyldighet enligt 14 kap, 1§ 
Socialtjänstlagen ska följas. 

X 

Personal ska behärska svenska språket muntligen 
och skriftligen och vid behov kunna tillägna sig 
nödvändig kunskap om andra kulturer. 

X 
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Information 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Entreprenören ska aktivt ge information t i l l 
målgruppen för verksamheten, beställaren och andra 
berörda om de möjligheter, innehåll, aktiviteter och 
öppettider som erbjuds i verksamheten. 

X 

Entreprenören ska tillhandahålla tillämpligt 
informationsmaterial, ansvarig för materialet skall 
tydligt framgå och kontaktuppgifter skall finnas med. 

X 

Varje förskola ska ha ett föräldraråd med möten 
minst två gånger per år. 

X 

Hantering av synpunkter 
Upp
fyllt 

Kommentar 

Entreprenören ska ansvara för att den enskilde inom 
fem arbetsdagar får respons vid avlämnad synpunkt 
eller besked om när ett svar kan ges. 

X 

Personaltäthet 
Tallens förskola Antal Vikter Antal årsarbetare 

årsarbetare viktat 

Förskollärare 8,5 1,09 9,22 
Barnskötare 10,72 0,93 9,96 
Årsarbetare totalt 19,22 19,19 

Antal barn Vikter Antal barn viktat 
1-2 år, över 25 timmar per 31 U l 34,52 
vecka 
1-2 år, t.o.m 25 timmar per 19 0,85 16,16 
vecka 
3-5 år, över 25 timmar per 44 0,94 41,29 
vecka 
3-5 år, t.o.m 25 timmar per 17 0,76 12,97 
vecka 
Allmän förskola 0,62 0,00 
Totalt antal barn 111 104,94 

Personaltäthet 5,47 


