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Inrättande av provisoriska förskolepaviljonger - inriktningsärende
Förslag till beslut
1. Ansökan om bygglov och förstudie inleds för uppförande av två förskolepaviljonger vid Svärdlångsvägen och Enskedefältets skola
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Stadsdelsdirektör
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Chef avdelningen
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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.
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För de äldre barnen, 4-5 år, bör inte grupperna bestå av fler än 18 barn per
grupp med sikte på 16 barn.
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 det kan finnas ytterligare behov
av förskoleplatser utöver de nya lokalinhyrningar och paviljonger som
införskaffats.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I syfte att ha beredskap för att uppfylla barnomsorgsgarantin och klara
målet om att minska barngruppernas storlek föreslår förvaltningen att
bygglov söks för två provisoriska förskolepaviljonger. En förskolepaviljong placeras invid Valrossens förskola vid Svärdlångsvägen. Paviljongen
kan mot slutet av inhyrningsperioden fungera som evakueringslokal om
och när förskolan vid Hummelvägen byggs ut enligt tidigare genomfört
programarbete.
Den andra paviljongen föreslås uppföras vid Enskedefältets skola.
Förskolepaviljong är en byggnad som kan monteras med tillfälligt bygglov. SISAB är vidtalat och kommer att stå som uthyrare av paviljongerna.
Stadsdelsförvaltningen har 2006-06-12 beställt av SISAB att utreda dessa
två alternativ, Dnr 06-402/372.
Stadsdelsförvaltningen återkommer i särskilt ärende om behov finns att
genomföra beställning av paviljongerna.

