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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förslaget att samlokalisera öppen förskola och parklek i nuvarande parkleken Rinkens lokaler.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Gunilla Davidsson
Verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Den öppna förskolans lokaler vid Rinkeby torg 8 är uppsagda från den 1 oktober
2009. Kommunfullmäktige har gett stadsdelsnämnderna uppdraget att se över lokalanvändningen i stadens parklekar. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen
en samlokalisering i Rinkeby av öppen förskola och parklek i parkleken Rinkens
lokal. En samlokalisering innebär en effektivare användning av såväl lokalmässiga
som personella resurser samtidigt som det innebär en förstärkning av stadsdelens
öppna förebyggande verksamheter för barnfamiljer.
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Bakgrund
Öppen förskola är en mötesplats för föräldrar med barn som inte är inskrivna i
förskola. Förutom pedagogisk verksamhet erbjuder öppen förskola samhällsinformation samt råd och stöd i föräldraskapet. Personalen i den öppna förskolan utgörs
av två heltidsanställningar, båda pedagoger.
Parkleken är en öppen fritidsverksamhet med tonvikten lagd på utomhusaktiviteter, till exempel lekar, spel, odling, natur och miljö, skapande verksamhet, umgänge och fest. Verksamheten är i huvudsak förlagd utomhus med en utemiljö och
material som ska uppmuntra barn till olika aktiviteter. I parkleken Rinken finns en
lokal som gör det möjligt att även erbjuda inomhusaktiviteter.
Kommunalfullmäktige har i Budget 2009 för Stockholms stad gett stadsdelsnämnderna uppdraget att se över parklekarnas lokalanvändning. Fram till kl. 13, under
skol- och förskoletid, är lokalutnyttjandet mycket lågt. I parkleken finns idag en
heltidsanställning som fritidsledare/barnskötare.
Den öppna förskolan i Rinkeby är sedan ca 10 år tillbaka lokaliserad tillsammans
med barnmorskemottagning (BMM), barnavårdscentral (BVC) samt socialtjänstens öppna föräldrarådgivning, som tillsammans utgjort en familjecentral. Genom
familjecentralen har de olika verksamheterna kunnat samverka, bl.a. i olika riktade
grupper, som kometgrupper, föräldragrupper etc. Stödet till barnfamiljerna har
härigenom blivit mer lättillgängligt.
Öppen förskolas nuvarande lokaler är rymliga och centralt placerade men har inte
tillgång till utomhusmiljö. Hyreskostnaderna, ca 360 000/år, utgör en betydande
del av verksamhetens budget, el- och uppvärmningskostnader tillkommer. Utöver
detta har förvaltningen, som hyresgäst, underhållsansvar. Lokalerna bedöms ha
stora behov av underhåll under de kommande åren. Inför förnyelse av kontraktet
aviserade hyresvärden en hyreshöjning motsvarande 200 kr per kvm/år. Samtidigt
har förutsättningarna för samlokalisering med familjecentralen förändrats, tjänsterna som föräldragrådgivare är indragna och landstingets verksamheter flyttar till
andra lokaler senast hösten 2009. I praktiken upphör därmed familjecentralen.
Förslag
Olika alternativ inom förskoleverksamhetens befintliga lokaler har undersökts för
en omlokalisering av den öppna förskolan i Rinkeby. Det mest fördelaktiga alternativet, resursmässigt, verksamhetsmässigt samt geografiskt, är att samlokalisera
öppen förskola och parkleken Rinken i parklekens befintliga lokaler. Lokalerna är
tillräckligt stora, 161 kvm, och är disponerade på ett sådant sätt att även öppen
förskolas verksamhet kan inrymmas där. Tillgängligheten är god, lokalen ligger på
5-10 minuters promenadavstånd från nuvarande lokaler. Entrén är direkt åtkomlig
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utan trappor eller hiss. Tillgången till utomhusmiljö uppmuntrar och stimulerar
tidigt till utomhusaktiviteter. Nödvändig anpassning av både inne- och utemiljö
kan ske med enkla medel och strategier ska utarbetas för att få besökarna att hitta
till den nya lokalen. De samlade lokalkostnaderna beräknas minska med närmare
500 tkr per år.
Parkleken har den största andelen besökare efter skoltid och tyngdpunkten är utomhusverksamhet. Detta innebär att lokalen kan reserveras för öppen förskola (för
föräldrar och barn upp till 5 år som inte är inskrivna i förskola) dagligen fram till
kl. 13 samt en eftermiddag i veckan. Dessa öppettider är i stort sett desamma som
nuvarande öppettider. Föräldrar har också möjlighet att stanna kvar efter ”öppen
förskoletid” även om verksamheten inte är speciellt anpassad, vilket medför en
utökad service för denna målgrupp. Genom samlokalisering av öppen förskola och
parklek skapar man en utvidgad mötesplats för barnfamiljer i stadsdelen, familjer
med både förskole- och skolbarn får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter,
en mötesplats som idag saknas då de flesta barn befinner sig på förskola, skola
eller fritidshem. Öppen förskola kompletterar sin verksamhet även med en bra
utemiljö, vilket är en tillgång med tanke på att besökare med barn mellan 1-3 år
förväntas öka, då andelen familjer som söker vårdnadsbidrag är hög i området.
Den samverkan som utvecklats inom familjecentralens ramar, som kometgrupper,
föräldragrupper, gemensamma utbildningsinsatser med mera, kan fortlöpa. Diskussioner har inletts med BVC och BMM om hur nyblivna föräldrar ska introduceras till öppen förskola och hur samarbetet i föräldragrupper kan utformas i och
med nya förutsättningar.
Mot ovanstående bakgrund faller det sig naturligt att samlokalisera två öppna förebyggande verksamheter som öppen förskola och parklek när förutsättningar för
en samlokalisering i form av familjecentral inte längre föreligger. Båda verksamheterna fyller en viktig funktion för Rinkebys barnfamiljer. Samtidigt som förvaltningen använder både lokal- och personalresurser mer effektivt, kan berörda verksamheter ta tillvara de samverkanserfarenheter man gjort vid familjecentralen och
därmed stärka verksamhetens funktion som mötesplats även för skolbarnens föräldrar.
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