Utlåtande 2016:132 RIV (Dnr 106-1570/2015)

Effektivt nyttjande av stadens skollokaler
Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M) om ”effektivt nyttjande av stadens
skollokaler” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Olle Burell anför följande.
Ärendet
Dennis Wedin (M) har i kommunfullmäktige väckt en motion där han föreslår
att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och bolag kartlägger
lokalutnyttjandet för Stockholms stads skolor och förskolor. Motionen belyser
behovet av att effektivt nyttja stadens lokaler för skola och förskola, då staden
växer. Det finns enligt Dennis Wedin (M) ingen ordentlig genomlysning och
sammanställning gjord gällande lokaler som hyrs av staden men inte används.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden,
utbildningsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd, Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms Stadshus AB
(Sisab). Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har inkommit med ett
kontorsyttrande.

Stadsledningskontoret delar motionärens uppfattning att stadens lokaler för
skola och förskola ska nyttjas så effektivt som möjligt. Kontoret konstaterar att
rutiner kan förbättras och att en rad åtgärder pågår för att säkerställa en
effektiv nyttjande och planering.
Idrottsnämnden lyfter fram att det pågår ett arbete för att tillgängliggöra
och förbereda gymnastiksalar för ett ännu mer effektivt nyttjande.
Utbildningsnämnden belyser att de tomställda lokalerna tillhörande
Solhelmsskolan som berörs i motionen kommer att används för
förberedelseklasser och eventuellt evakueringslokaler vid ombyggnationen av
skolan.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till motionen
och dess ambition att optimera utnyttjandet av stadens för- och
grundskolelokaler. Förvaltningen strävar i dagsläget efter att optimera
lokalutnyttjandet och har en konstruktiv dialog med andra berörda
förvaltningar.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att kartlägga lokalplaneringen i staden samt påminner om den
stadsövergripande fastighets- och lokalpolicy som ska antas under år 2016.
Östermalms stadsdelsnämnd redovisar för hur de arbetar med nyttjandet av
förskolelokaler inom stadsdelen Östermalm.
Stockholms Stadshus AB (Sisab) bedömer att det inte finns en nämnvärd
mängd lokaler som står tomma.
Mina synpunkter
I ett alltmer tätbebyggt Stockholm med stark brist på mark och lämpliga
lokaler är det viktigt att stadens lokaler för skola och förskola nyttjas så
effektivt som möjligt. Vår vision är att bygga ett socialt hållbart Stockholm,
där alla stockholmare har goda livsvillkor och där välbefinnandet för alla växer
i takt med staden. Visionen om en sammanhållen stad ställer krav på
Stockholms stad inom en rad olika områden och majoriteten har därför som ett
led i detta arbete satt upp ambitiösa mål för såväl skol- och förskolebyggnadet
som bostadsbyggandet. När staden växer måste vi planera utifrån ett
helhetsperspektiv med målet att uppnå en tät och hållbar stad där
samhällsservice, såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar med mera, är en
självklar del av den grundläggande planeringen.
Stadsledningskontoret och berörda förvaltningar och bolag redovisar en rad
åtgärder som pågår för att effektivisera planering och nyttjande av förskole-,
skol- och idrottslokaler. Under år 2016 kommer en stadsövergripande

fastighets- och lokalpolicy att antas i enighet med det uppdrag som majoriteten
gett i kommunfullmäktiges budget.
Det står således klart att majoriteten redan genomför en politik som
efterfrågas av motionären.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Cecilia Brinck (M) och borgarrådet Lotta
Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M) om effektivt nyttjande av stadens
skollokaler bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Behovet av skollokaler är stort i Stockholm. I en utredning från 2014 konstateras att
Stockholms stad behöver bygga 47 nya skolor fram till 2040 för att möta de växande
elevkullarna. Detta, liksom alla andra nödvändiga investeringar som behövs när
Stockholm växer, kommer medföra stora investeringskostnader för staden. För att
minimera kostnaderna och för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande så är det viktigt
att vi använder de lokaler i har på ett bra sätt. I huvudsak fungerar det bra men vi har
fortfarande vakanser i stadens skolfastighetsbestånd.
Det är positivt att det finns planer för den nämnda förskolelokalen på
Värstagårdsvägen 3 och 5 i Spånga även om vi gärna sett att verksamhet kommit på
plats tidigare då lokalerna varit tomställda under en längre period. Det skapar dels
otrygghet och dels är det ett ineffektivt sätt att använda stadens lokaler. Skolans
lokaler ska ses som en gemensam resurs för stockholmarna. Vi har länge drivit på för
att öka användningen av skolans lokaler utanför skoltid, bland annat genom att öppna
upp dem för idrottsföreningarna men även för andra ändamål som exempelvis
kulturaktiviteter.
På vissa håll fungerar det bra, på andra håll mindre bra. Vi vill att idrottsnämnden
tillsammans med utbildningsnämnden och SISAB ska fortsätta prioritera frågan högt
samt gemensamt se över hur vi kan öka incitamenten för skolorna att hyra ut sina
lokaler ytterligare till idrottsföreningarna.
Ett bättre lokalanvändande bör vara en hög prioritet i Stockholms stad. Alla
stadens förvaltningar har ett ansvar att löpande samarbeta för ett bättre
resursutnyttjande på det här området.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M) om ”effektivt nyttjande av stadens
skollokaler” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 24 augusti 2016
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Olle Burell
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Cecilia Brinck, Johanna Sjö, Markus Nordström,
Jonas Nilsson och Lars Jilmstad (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Jonas Naddebo (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.

Remissammanställning
Ärendet
Dennis Wedin (M) har i kommunfullmäktige väckt en motion där han föreslår
att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och bolag kartlägger
lokalutnyttjandet för Stockholms stads skolor och förskolor. Motionen belyser
behovet av att effektivt nyttja stadens lokaler för skola och förskola, då staden
växer. Det finns enligt Dennis Wedin (M) ingen ordentlig genomlysning och
sammanställning gjord gällande lokaler som hyrs av staden men inte används.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden,
utbildningsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd, Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms Stadshus AB
(Sisab). Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har inkommit med ett
kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret delar motionärens uppfattning att stadens lokaler för skola och
förskola ska nyttjas så effektivt som möjligt.
Lokaler som är tomställda och disponibla för annan nämnd ska i stadens
fastighetsdatasystem registreras som tomställda. Syftet är att nämnderna ska kunna
söka lediga lokaler och att stadens lokalanvändning på så sätt effektiviseras. Kontoret
konstaterar att rutinerna kring registrering av tomställda lokaler skulle kunna
förbättras.
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden för en kontinuerlig dialog kring
möjligheten att samutnyttja lokaler för att optimera användandet. När det gäller
pedagogiska lokaler är dock ofta det stora behovet av evakuering en orsak till att
lokaler inte överlåts på annan verksamhet.
Stadsledningskontoret konstaterar att det pågår flera olika samverkansprojekt inom
staden gällande planering och nyttjande av förskole-, skol- och idrottslokaler:


Sedan 2014 pågår ett arbete i staden med en samordnad

grundskoleplanering. Syftet med det samordnade arbetet är att säkerställa att relevanta

aktörer i staden har en gemensam bild av utmaning och angreppssätt för att klara
försörjningen av ett växande Stockholm.


Under 2015 genomförde Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, en

inventering av bolagets fastigheter med syfte att identifiera samtliga
utbyggnadsmöjligheter inom beståndet.


Under 2014-2015 genomförde utbildningsnämnden en inventering av

samtliga grundskolor för att få en likvärdig bedömning av skolornas kapacitet.


Mellan idrottsnämnden, utbildningsnämnden, fastighetsnämnden och

SISAB pågår ett arbete med att säkerställa att gymnastiksalar tillgängliggörs för
bokning av föreningslivet. Parallellt med detta arbete pågår också en samplanering av
utbyggnaden av idrottshallar.
Kontoret vill även påminna om en utredning som staden genomförde under 2015.
Syftet var att ta fram förslag på hur stadens fastighetsverksamhet och lokalförsörjning
bäst organiseras. Enligt kommunfullmäktige budget 2016 förväntas utredningen
utmynna i ett förslag på en stadsövergripande fastighets- och lokalpolicy för beslut
under 2016. Uppdraget ligger i linje med motionärens intentioner men har ett ännu
bredare anslag då det gäller organisation och planering av stadens samtliga lokaler.
Stadsledningskontoret föreslår att motion (2015:70) ”Effektivt nyttjande av stadens
skollokaler” av Dennis Wedin (M) anses besvarad med hänvisning till vad som står i
kontorets tjänsteutlåtande.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 2 februari 2016 att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Reservation anfördes av Bo Sundin m.fl. (M) och Mikael Valier (KD), bilaga
1.
Ersättaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C) som hänvisade till
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till beslut.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen fokuserar i detta tjänsteutlåtande framför allt på den del av stadens
skollokaler som berörs av idrottsnämndens ansvarsområden. Det gäller
gymnastiksalar, som kan användas av föreningslivet efter skoltid.

För att en gymnastiksal ska kunna användas av föreningslivet krävs att lokalen är
uthyrd till en kommunal skola, som också ansvarar för städning och andra
fastighetsfrågor. Idrottsförvaltningen ansvarar sedan för bokning och eventuell
kortlåsinstallation.
Föreningslivets nyttjande är inte beroende av att skolan faktiskt använder lokalen,
men förvaltningen känner inte till något exempel på skolor som hyr hela
gymnastiksalar utan att använda dem.
Det pågår ett arbete med att säkerställa att alla tillgängliga och efterfrågade
gymnastiksalar kan bokas av föreningslivet. Det är berörda förvaltningar och bolag
som gemensamt inventerat och nu förbereder gymnastiksalar för ett ännu effektivare
nyttjande.
Ett annat samarbete gäller samplanering av utbyggnaden av idrottshallar. Det är
idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fastighetskontoret och SISAB som
samordnar de olika utbyggnadsplanerna för att hitta möjliga samordningsvinster.
Syftet med samarbetet är att använda stadens investeringsbudget så effektivt som
möjligt.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 4 februari 2016 att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Reservation anfördes av Cecilia Brinck m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L),
bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Johan Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD),
som hänvisade till rdengemensamma reservationen från Moderaterna och
Liberalerna.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Lokaler som är tomställda och disponibla för annan förvaltning ska i stadens
fastighetsdatasystem registreras som tomställda. Syftet är att förvaltningar ska kunna
söka lediga lokaler och att stadens lokalanvändning på så sätt ska effektiviseras.
Utbildningsförvaltningen konsterar att det är få lokaler som registreras som
tomställda och som är disponibla för andra förvaltningar. En orsak är att det ofta
handlar om tillfälligt tomställda lokaler i väntan på att lokalen återgår till
fastighetsägaren eller att förvaltningen har behov av lokalerna vid senare tillfälle. I de

fall utbildningsförvaltningen ska avveckla lokaler så tas också en underhandskontakt
med berörd stadsdelsförvaltning för att säkerställa att stadsdelsförvaltningen inte har
behov av lokalen.
I motionen omnämns tomställda lokaler i Spånga tillhörande Solhemsskolan. De
två lokalerna har stått tomma, men har under senhösten ställts till förfogande för
socialförvaltningen för användande som flyktingboende, men de har valt att inte nyttja
lokalerna. Utbildningsförvaltningen kommer istället att inom kort att öppna
förberedelseklasser för nyanlända elever i lokalerna. Inom utbildningsförvaltningen
pågår också en utredning för att se hur lokalerna kan anpassas för att användas som
evakueringslokaler i samband med framtida byggprojekt vid Solhemsskolan.
Evakueringsbehovet är en orsak till att lokalerna inte har överlåtits till annan
verksamhet
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Beslutet föreslås justeras
omedelbart.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1
februari 2016 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen och dess ambition att optimera
utnyttjandet av stadens för- och grundskolelokaler.
Förvaltningen strävar i dagsläget efter att optimera lokalutnyttjandet och har en
konstruktiv dialog med andra berörda förvaltningar för att hitta gemensamma
lösningar och samutnyttjande. I exempelvis Östberga har förskoleverksamhet förlagts
till grundskolans lokaler då dessa inte används.
Förvaltningen har ett stort antal lokaler och med det följer ett ansvar för underhåll.
Vid renovering av förskolor använder sig förvaltningen av tomma förskolelokaler för
evakuering, detta enligt ramavtal med stadens bolag som hyr ut lokaler. Det är därför
inte möjligt att ha full beläggning hela tiden.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 4
februari 2016 att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservation anfördes av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), bilaga 1.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 januari

2016 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga
lokalplaneringen i staden med syfte att höja nyttjandegraden och minska
tomgångskostnader för lokaler.
I sammanhanget vill förvaltningen påminna om en utredning som SLK genomfört
under 2015. Syftet bestod i att ta fram förslag på hur stadens fastighetsverksamhet och
lokalförsörjning bäst organiseras. Enligt KF:s budget 2016 förväntas utredningen
utmynna i en stadsövergripande fastighets- och lokalpolicy som ska antas under 2016.
Uppdraget kan alltså sägas ligga helt i linje med skribentens intentioner men har ett
ännu bredare anslag då det gäller organisation och planering av stadens samtliga
lokaler.
Upplysningsvis kan också nämnas att förvaltningen hösten 2012 hade informella
kontakter på tjänstemannanivå med utbildningsförvaltningen angående de lokaler på
Värstagårdsvägen som omnämns i motionen. Förvaltningen efterhörde då möjligheten
att överta de sedan länge tomställda lokalerna för att bedriva egen verksamhet i dem.
Förvaltningen fick beskedet att skolan hade framtida behov av lokalerna i samband
med planerad renovering och därtill hörande evakuering av skolans fritidsverksamhet.

Östermalms stadsdelsnämnd
Östermlams stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 4 februari
2016 att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
Östermalms stadsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2015
har i huvudsak följande lydelse.
Detta svar på remiss omfattar endast frågan om förskolelokaler inom stadsdelen
Östermalm, då utbildningsförvaltningen ansvarar för skollokaler. Stadsdelen för dock
kontinuerligt en dialog med utbildningsförvaltningen kring möjligheten att samutnyttja
lokaler för att optimera användandet.
Förvaltningen använder sig av stadens centrala verktyg Lokaladministrativt System
(LOIS), där vakanta lokaler registreras och sedan kan sökas centralt av alla stadens
nämnder. Lokalerna kan registreras som tillfälligt vakanta, vakanta ej uthyrbar eller
vakanta på grund av avveckling. När verksamheter ska avvecklas kan det tillfälligt
uppstå tomma lokaler då avvecklingen sker innan hyresavtalet löpt ut.
Om förskolelokaler inte utnyttjar sin fulla kapacitet kan det bero på att tillgången
på förskoleplatser tillfälligt är större än efterfrågan. Behovet av förskoleplatser är

beroende av in- och utflyttning, privata förskoleaktörer och andra faktorer. Det har på
Östermalm inte förekommit att förskolelokaler stått helt tomma, då efterfrågan på
lokaler i allmänhet är mycket stor. I de fall lokaler blir vakanta används
Lokaladminstrativt system för att göra dessa sökbara för stadens samtliga nämnder.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
remissen och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB yttrande daterat den 1 februari 2016 har i huvudsak
följande lydelse.
SISAB bedömer att det inte finns en nämnvärd mängd lokaler som står tomma. För
tillfället har SISAB ingen egen vakans gällande utbildningslokaler, men i
utbildningsförvaltningens och stadsdelsförvaltningarnas planering kan det finnas
tomma lokaler, i väntan på exempelvis evakueringar.
I övrigt gör bolaget bedömningen att det inte finns, i någon större omfattning,
tomma lokaler med hyreskontrakt som skulle påverka eller vara en stor resurs för de
kommande elevkullarna (bilaga).
Koncernledningens synpunkter
Koncernledningen har inget i sak att invända mot SISAB:s bedömning att det inte
finns några större strukturella vakanser avseende skol- och förskolelokaler. Det kan
konstateras att de enstaka större vakanser som finns omfattar lokaler som är under
utveckling för att kunna motsvara kommande kraftigt ökande elevkullar samt även
ökande byggnadstekniska krav avseende funktion och arbetsmiljö.
Enligt Kommunfullmäktiges Budget 2016 har SISAB erhållit bl.a. följande
ägardirektiv.
SISAB ska:


Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka

för kostnadseffektiva, energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.
Genom detta ägardirektiv bedömer koncernledningen att bolaget och de berörda
nämnderna har mandat att genomföra den av motionären efterfrågade kartläggningen.
Koncernledningen bedömer att bolaget i samarbetet med berörda förvaltningar,
kontinuerligt ser över och försöker optimera lokalnyttjandet så effektivt som är möjligt
utifrån verksamheternas behov och förändrade krav på kapacitet, funktion och
standard.

Bilaga 1

Reservationer m.m.
Idrottsnämnden
Reservation anfördes av Bo Sundin m.fl (M) och Mikael Valier (KD) enligt
följande.
1. tillstyrka motionen
2. därutöver anföra
Skolans lokaler ska ses som en gemensam resurs för stockholmarna. Vi har därför
länge drivit på för att öka användningen av skolans lokaler utanför skoltid, bland annat
genom att öppna upp dem för idrottsföreningarna men även för andra ändamål som t
ex kulturaktiviteter. På vissa håll fungerar det bra, på andra håll mindre bra. Vi vill att
idrottsnämnden tillsammans med SISAB och utbildningsförvaltningen ska fortsätta
prioritera frågan högt samt gemensamt se över hur vi kan öka incitamenten för
skolorna att hyra ut sina lokaler ytterligare till idrottsföreningarna.
Vidare tycker vi också, vilket bland annat framförts i en alliansgemensam
skrivelse, att den ambulerande tillsynen inom idrottsnämnden måste bli bättre för att
minska risken för att bokade lokaler står tomma eller används till andra syften än vad
som är tanken. För att ge fler möjlighet att komma in i stadens lokaler så är det viktigt
att de tider som finns tillgängliga faktiskt används enligt plan.

Utbildningsnämnden
Reservation anfördes av Cecilia Brinck m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L)
enligt följande.
1. tillstyrka motionen.
2. därutöver anföra:
Behovet av skollokaler är stort i Stockholm. I en utredning från 2014 konstateras att
Stockholms stad behöver bygga 47 nya skolor fram till 2040 för att möta de växande
elevkullarna. Detta, liksom alla andra nödvändiga investeringar som behövs när
Stockholm växer, kommer medföra stora investeringskostnader för staden. För att
minimera kostnaderna och för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande så är det viktigt
att vi använder de lokaler vi har på ett bra sätt. I huvudsak fungerar det bra men vi har
fortfarande vakanser i stadens skolfastighetsbestånd.
Det är positivt att det finns planer för den nämnda förskolelokalen på
Värstagårdsvägen 3 och 5 i Spånga även om vi gärna sett att verksamhet kommit på

plats tidigare då lokalerna varit tomställda under längre period. Det skapar dels
otrygghet och dels är det ett ineffektivt sätt att använda stadens lokaler.
Skolans lokaler ska ses som en gemensam resurs för stockholmarna. Vi har länge
drivit på för att öka användningen av skolans lokaler utanför skoltid, bland annat
genom att öppna upp dem för idrottsföreningarna men även för andra ändamål som t
ex kulturaktiviteter. På vissa håll fungerar det bra, på andra håll mindre bra. Vi vill att
idrottsnämnden tillsammans med SISAB och utbildningsförvaltningen ska fortsätta
prioritera frågan högt samt gemensamt se över hur vi kan öka incitamenten för
skolorna att hyra ut sina lokaler ytterligare till idrottsföreningarna.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) enligt följande.
Att tillstyrka motionen
Att därutöver anföra följande
Behovet av skollokaler är stort i Stockholm. I en utredning från 2014 konstateras att
Stockholms stad behöver bygga 47 nya skolor fram till 2040 för att möta de växande
elevkullarna. Detta, liksom alla andra nödvändiga investeringar som behövs när
Stockholm växer, kommer medföra stora investeringskostnader för staden. För att
minimera kostnaderna och för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande så är det viktigt
att vi använder de lokaler vi har på ett bra sätt. I huvudsak fungerar det bra men vi har
fortfarande vakanser i stadens skolfastighetsbestånd.
Det är positivt att det finns planer för den nämnda förskolelokalen på
Värstagårdsvägen 3 och 5 i Spånga även om vi gärna sett att verksamhet kommit på
plats tidigare då lokalerna varit tomställda under längre period. Detta är ett exempel på
när stadens lokaler har använts på ett ineffektivt sätt.
Skolans lokaler ska ses som en gemensam resurs för stockholmarna. Alliansen i
Stockholm har länge drivit på för att öka användningen av skolans lokaler utanför
skoltid, bland annat genom att öppna upp dem för idrottsföreningarna men även för
andra ändamål som t.ex kulturaktiviteter. På vissa håll fungerar det bra, på andra håll
mindre bra.
Ett bättre lokalanvändande bör vara en hög prioritet i Stockholm stad. Alla stadens
förvaltningar har ett ansvar att löpande samarbeta för ett bättre resursutnyttjande på det
här området”.

