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Interpellation av Johan Nilsson (M) om
beredskapen i stadens verksamheter för att
ta emot barn och unga som riskerar att
förlora sin förskole-och grundskolplacering
Dnr 107-1038/2016

Moderaterna har tidigare uppmärksammat problemen med att många förskolor
och skolor idag har tillfälliga bygglov och således riskerar att behöva stänga
verksamheten inom något eller några år. En kartläggning som staden
genomfört visar 534 skolor och 186 förskolor berörs av detta vilket är väldigt
allvarligt. Stadens svar har hittills varit att det just nu ligger 150
förskaleavdelningar i detaljplanearbete, något som förvisso är bra men det
kommer inte räcka för att täcka upp för både behovet av fler platser i takt med
att Stockholm växer samt för att ersätta de platser som försvinner när
verksamheterna upphör. Detsamma gäller för grundskolan där vi redan idag
har platsbrist och nu ska investera i nya skolor för att klara av att möta den
växande befolkningen. Frågan är således om staden överhuvudtaget kan
hantera den situation om riskerar att brisera inom kort.
Det är bra att staden har genomfört en kartläggning av hur många skolor
och förskolor som berörs. Kartläggningen genomfördes under 2015 och trots
att vi nu snart är halvvägs in i 2016 så har inga konkreta förslag presenterats
från den rödgrönrosa majoriteten om hur man konkret avser lösa den
uppkomna situationen. Samtidigt är det nu många elever och familjer som
lever i stor ovisshet över framtiden och var de ska gå i skolan eller förskolan.
Att då, som tidigare, hänvisa till att det är upp till var och en av skolorna att
lösa detta samt att staden inte har något ansvar för att hjälpa de fristående
aktörerna är världsfrånvänt och direkt nonchalant. Stockholms stad är ansvarig
för att se till att alla barn och unga har en grundskoleplacering samt att
tillhandahålla barnomsorg för barn i förskoleålder. Därmed blir det stadens
ansvar att hantera situationen som uppstår när en skola eller förskola tvingas
lägga ner på grund av att bygglovet inte längre är giltigt, i praktiken innebär
det att hitta en ny placering. Vi hyser en stor oro inför detta och är bekymrade
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över att staden inte längre kommer klara av att
barnomsorgsgarantin som vi arbetat så hårt med att efterleva.

upprätthålla

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd.
1. Kan du garantera att barnomsorgsgarantin kommer att upprätthållas
framöver?
2. Vad har staden för beredskap att ta emot alla de elever som idag riskerar
att förlora sin plats när tillfälliga bygglovet går ut?
3. Hur avser ni komma till rätta med den situation som vi nu befinner oss i?
Stockholm den 8 juni 2016

Johan Nilsson

