
Uppsala 
• ^ • K O M M U N KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare 
Göran Hedefalk 

Datum Diarienummer 
2012-05-15 BUN-2012-0168 

Barn- och ungdomsnämnden 

Redovisning av åtgärder för att säkerställa full behovstäckning av 
förskoleplatser 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna förslag t i l l yttrande ti l l Skolinspektionen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Skolinspektionen förelägger Uppsala kommun att vidta åtgärder så att barns rätt t i l l förskola 
tillgodoses. I detta ingår bland annat att: 

Säkerställa att kommunen erbjuder alla barn förskoleplats inom fyra månader från 
anmält önskemål (8 kap. 14§ skollagen (2010:800) 

Kontoret föreslår nämnden yttra sig enligt bifogat förslag. 

I yttrandet anges Uppsala kommun kommer att kunna erbjuda alla barn plats vars 
vårdnadshavare anmält behov i perioden augusti t i l l och med december 2012 samt att 
fastighetsägarnämnden har som mål att iordningställa totalt ca 600 platser t i l l januari 2013 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



UppssDa 
I O M M U N B A R N - O C H U N G D O M S N Ä M N D E N 

Handläggare 
Göran Hedefalk 

Datum Diarienummer 

2012-05-15 BUN-2012-0168 

Skolinspektionen 
Box 23069 
104 35 Stockholm 

FÖRSLAG 

Redovisning av åtgärder för att säkerställa full behovstäckning av 
förskoleplatser, ert dnr 41-2012:134 

Skolinspektionen har förelagt Uppsala kommun att säkerställa att alla barn erbjuds 
förskoleplats inom föreskriven tid. 

Uppsala kommun kommer att kunna erbjuda alla barn plats vars vårdnadshavare anmält 
behov inför perioden augusti t i l l och med december 2012. 

Barn- och ungdomsnämnden har hemställt hos fastighetsägarnämnden att redovisa hur många 
förskoleplatser som kan tillhandahållas inför januari 2013.1 sitt svar t i l l barn- och 
ungdomsnämnden, anger fastighetsägarnämnden som mål att iordningställa totalt ca 600 
platser t i l l januari 2013 (se bifogat svar från fastighetsägarnämnden). 

Barn- och ungdomsnämnde bedömer att 600 platser är tillräckligt för att tillgodose behovet 
för våren 2013. 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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F A S T I G H E T S Ä G A R N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-05-10 

§ 62 

RedovlsjtMimg av åtgärder för att säkerställs! full behovstäckniiig av förskoleplats 
FHN-2012-0327 

Besfat 
Fastighetsägamäninden beslutar efter revidering och komplettering i skrivelse 

att godkämia nedanstående skrivelse och överlämna densamma til l Bam och ungdomsnämnden 

Sammamfattaiiiiig 
Bam- och ungdomsnämnden har mot bakgrund av begäran från skolinspektionen hemställt till 
fastighetsägarnämnden att rapportera hur måriga förskoleplatser som kan ställas till förfogande inför 
januari 2013. 

Fastighetsägarnämnden har som mål att iordningställa totalt ca 600 förskoleplatser till januari 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets skrivelse av den 2 maj 2012. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Justerandes sign Utdragsh&tyrkande '"ht 



Uppsala 
U I COMMUN F A S T I G H E T S Ä G A R N Ä M N D E N 

Handläggare Datum Diarienummer 
Lena Lundqvist 2012-05-10 FHN-2012-0327 
Helena Lindblad 

Barn- och imgdomsnämnden 

Svar på 
Redovisning av åtgärder för att säkerställa ful l foehovstäckning av 
förskoleplats 

Beslut 
Fastighetsägarnämnden beslutar efter revidering och komplettering i skrivelse 

att godkänna nedanstående skrivelse och överlämna densamma till Bam och 
ungdomsnämnden 

Sammanfattning 
Bam- och ungdomsnämnden har mot bakgrund av begäran från skolinspektionen hemställt till 
fastighetsägarnämnden att rapportera hur många förskoleplatser som kan ställas t i l l 
förfogande inför januari 2013. 

Fastighetsägarnämnden har som mål att iordningställa totalt ca 600 förskoleplatser ti l l januari 
2013. 

Ärendet 
Skolinspektionen har förelagt Uppsala kommun att vidta åtgärder för att säkerställa att 
kommunen erbjuder alla bam förskoleplats inom fyra månader från anmält önskemål (8 kap 
14 § skollagen (2010:800). 
Barn- och ungdomsnämnden har mot bakgrund av begäran från skolinspektionen hemställt till 
fastighetsägarnämnden att rapportera hur många förskoleplatser som kan ställas t i l l 
förfogande till j anuari 2013. 
Bam och ungdomsnämnden bedömer bristen på platser under våren 2012 till 150 stycken och 
behovet av fler platser inför januari 2013 till ytterligare 400 platser, dvs totalt 550 platser. 

Fastighetsägarnämnden jobbar med flera olika lösningar, allt ifrån kontakter med privata 
fastighetsägare till nyproduktion och omvandling av vakanta lokaler för att tillskapa nya 
förskoleplaster. 

Postadress: Uppsala kommun, Fastighetsägarnämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 40 00 (växel) • Fax: 018-727 41 11 

E-post: fastighetsagamamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Nedan följer en beskrivning av vilka åtgärder som genomförs för att täcka det akuta behovet. 

Huvudprocessen "Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler mm" 
Enligt kontorets för samhällsutvecklings ansvarsfördelning arbetar processen med: 

Privata fastighetsägare 
Dialog har förts med nästan alla större privata fastighetsägare i Uppsala kornmun i syfte att 
undersöka möjligheterna att tillskapa nya förskoleplatser. Tillgängliga lokalers lämplighet har 
bedömts och flertalet platsbesök gjorts. 
Resultatet hittills är en förskola i Ultuna som hyrts in från Akademiska hus om 54 platser, ldar 
april 2012. 

Arbetet fortgår i hopp om att fler platser ska loinna tillskapas fram ti l l januari 2013. 

Dotterbolag 
Dialog med bland andra Uppsala Industrihus AB och Uppsala hem AB om möjligheten att 
omvandla vakanta lokaler till förskola. 
Övrigt 
Flera förslag till iordningställande av förskoleplatser i befintliga egna lokaler, samt i lokaler 
hos privata fastighetsägare utreds men kommer att redovisas först när åtgärderna är prövade 
och bedöms genomförbara. 

Till huvudprocessen "Realisera anläggnings- och förvaltningsuppdrag" har även beställningar 
gjorts enligt nedan. 

Huvudprocessen "Realisera anläggning- och förvaltningsuppdrag" 
Enligt kontorets för samhällsutvecklings ansvarsfördelning arbetar processen med: 

Nyproduktion 
Nya förskoleplatser kommer att färdigställas under 2012. Dessa är: 

o Skogsbackens förskola, 72 platser 
o Almunge, 18 platser 
o Himmelsvägen, 36 platser 

Befintliga lokaler som byggs om till förskola 
Tillsammans med Uppsala Vård och bildning pågår utredning om var ytor i grundskola, 
lämpliga för omställning till förskola, kan frigöras. 
Arbete pågår med omvandling av följande utredda enheter: 

© Stordarnmsskolan (Ringmurens förskola) 18 platser 
© Stenhagensskolan, 54 platser 
e> Bäcklösaskolan, 72 nya platser (totalt 144 platser, evakuering Sopranen 72 platser) 
o Bellmansskolan, 144 platser (klar augusti 2013) 

Inhyrning av moduluppställningar 
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Förberedelser för upphandling av moduluppställningar pågår: 

o 24 nya avdelningar, 432 platser 
o Uppsävja (Danmark), 72 platser 
o Hällby, 72 platser 

Fastighetsägarnämnden har som nämnts ovan vidtagit åtgärder och ställt medel tillförfogande 
för iordriingställa totalt ca 600 förskoleplatser till januari 2013. 
Under fömtsättning att erforderliga tillstånd ges och att uppställningsplatser fmns kommer 
åtgärderna med marginal att motsvara barn- och ungdomsnämndens bedömda behov. 
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F A S T I G H E T S Ä G A R N Ä M N D E N 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-05-10 

Kungssalen, Kungsporten, 15:00 - 19:00 

Lars-Gunnar Karlsson (M), 
Ordförande 
Stavros Giangozoglou (S), Vice 
ordförande 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Tor Bergman (M) 
Leif Hällström (FP) 
Bo Öhlmér (C) 
Simon-Westberg (KD) 
Andreas Larsson (S) 
Helena Ersson (S) 
Trond Svendsen (MP) 
Margareta Inninger (V) 

Ersättare: Jakob Envall (M) 
Maria Bylund (C) 
Ove Johansson (S) 
Eduardo Bachelet (S) 
Jonas Andersson (MP) 

Tjänstemän: Bengt Andrén, chef för kontoret 
Åsa Nilsson Bjervner 
Lena Lundqvist 
Helena Lindblad 
Per-Arne Westin 
Karin Gustafsson 
RolfSahlqvist 

Tjänstemännen deltar som föredragande 
vid respektive ärende. 
Jens Skoglund 
Catharina Danckwardt-Lillieström 
Al f Hemlin 

Utses att justera: Margareta Inninger (V) 

Justeringeris 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Paragrafer: 60-75 

Kontoret för^samhällsutvecjcling den 15 maj 2012 

Lars-Gunink^karlsson, ordförande )' Margareta Inninger, justerare 

rn fil ~ J i , 

EvaNodling, sekreterare 

ANSLÅ G/BE VIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Fastighetsägarnämnden 
Datum: 2012-05-10 
Datum för 
anslags uppsättande: 2012-05-16 

Sista dag för överklagande: 2012-06-07 
Datum för anslags nedtagande: 2012-06-08 

Förvaringsplats Kontoret för samhällsutveckling, Kungsängsvägen 27, Kungsporten 
för protokollet: 

Underskrift: 
{/ » t 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


