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Till
Enskede - Årsta stadsdelsnämnd

Inrättande av annexförskola vid Valla torg 53 - genomförande
Förslag till beslut
Nämnden godkänner inhyrning av lokal med adress Valla torg 53 och att
lokalen tas i drift som förskoleannex.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Peter Svensson
T f chef avdelningen
ekonomi- och stadsmiljö

Katharina Norström
Chef avdelningen
förskola och skola

Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom ekonomi- och stadsmiljöavdelningen i
samarbete med förskole- och skolavdelningen.
Bakgrund
Barngrupperna ska under perioden 2003 – 2006 minskas med i genomsnitt
två barn per grupp med bibehållen personal. Antalet barn i småbarnsgrupperna, 1-3 år, bör inte vara fler än 14 barn per grupp med sikte på 12 barn.
För de äldre barnen, 4-5 år, bör inte grupperna bestå av fler än 18 barn per
grupp med sikte på 16 barn.
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Platsgarantin innebär rätt till plats i förskoleverksamhet från ett års ålder
senast inom tre månader från det ansökan inlämnats. Garantin gäller i första hand i det stadsdelsområde där familjen valt att stå i kö.
Förvaltningen har gjort en analys med syfte att tillgodose behovet av förskoleplatser enligt ovan. Analysen visar att trots att stadsdelen tidigare
beställt totalt fem paviljonger av SISAB och dessutom startat ett antal annexförskolor i inhyrda lokaler så räcker inte platserna till.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och klara målet att minska barngruppernas storlek föreslår förvaltningen att Valla torg 53 inhyrs som förskoleannex till Valla förskola. Lokalen, för vilken förvaltningen redan ansökt om bygglov, beräknas kunna klara ett barnantal på ca 14-16 barn beroende på vilka åldrar verksamheten inriktas för. Lokalen kommer att behöva byggas om för ca 500 tkr och beräknas vara klar under senare delen
av september. Kostnaden för lokalens hyra och driftkostnader beräknas
uppgå till ungefär 150 tkr/år.
Från 2006-06-01 gäller att stimulansbidrag beviljas i efterhand om 0,4
mnkr per genomförd avdelning. Stadsdelsförvaltningen ämnar föreslå
nämnden att i tertialrapport 2 ansöka om stimalnsbidrag.

