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Förvaltningens förslag till beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avveckla förskolelokalen Odd
Fellowvägen 23, från och med 2010-07-19.

Steinunn Håkansson
Stadsdelsdirektör
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Avdelningschef
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Sammanfattning
På grund av att barnunderlaget har minskat markant i Bredäng föreslås att
förskolan Odd Fellowvägen 23 avvecklas fr.o.m. 2010-07-19. Personal och de
barn som är kvar när de blivande skolbarnen har slutat kommer att flytta till andra
förskolor i stadsdelsförvaltningen.
Bakgrund
Barnunderlaget har under en tid minskat markant i Bredäng, troligen bland annat
på grund av att antalet vårdnadsbidrag är högre just i Bredäng jämfört med våra
andra tre områden. Förskolan Odd Fellowvägen 23 är en gammal och sliten
tvåavdelningsförskola. Den är belägen i ett bostadsrättsområde, byggt ca 1990,
insprängd i en bostadsrättslägenhet i ett av husen och är därmed inte fristående.
Det optimala för en förskola är att den är fristående med en egen gård. För att
förskolan ska kunna fungera på ett bra sätt för barn och personal krävs en
upprustning till en hög kostnad. Det innebär att lokalen, som den är idag, inte
längre är optimal som förskola. Personal och kvarvarande barn kommer att flytta
till andra förskolor i stadsdelsförvaltningen.
Personal
Personalen består av totalt åtta personer. Samtliga har blivit erbjudna tjänster i
andra förskolor inom stadsdelsförvaltningen.
Barn
Inom förskolan Odd Fellowvägen 23 kommer 22 barn att finnas kvar när de
blivande skolbarnen börjat i skolan. Föräldrarna till dessa barn kommer att få välja
den förskola de i första hand önskar flytta sina barn till. Föräldrarnas önskemål
kommer att prioriteras i höstintagningen som sker i april.
Ärendets beredning
Detta ärende har handlagts av avdelningen Barn, Unga och Fritid tillsammans med
berörd personal. Föräldrarna till barn placerade i förskolan Odd Fellowvägen 23
har blivit informerade om planerna. MBL-förhandling har skett 2010-01-21, se
bilagt protokoll, bilaga 1.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
På grund av att barnunderlaget har minskat i Bredäng måste även antalet
förskoleplatser minska. Förskolelokalen Odd Fellowvägen 23 är en gammal och
sliten tvåavdelningsförskola insprängd i en bostadsrättslägenhet i ett av husen. Det
krävs upprustning och renovering till en hög kostnad för att förskolan ska kunna
fortsätta på ett bra sätt. Den är dessutom inte fristående med en egen gård, vilket vi
eftersträvar för våra förskolor.
Förvaltningen föreslår därför att förskolelokalen Odd Fellowvägen 23 avvecklas
från och med 2010-07-19, i samband med att samtliga förskolor utom en stänger
för sommaren.

Bilagor
1. Protokoll från MBL-förhandlingen 2010-01-21.
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