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Sammanfattning
I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och
vänsterparitet önskat en redovisning av planerna för utbyggnad av förskoleverksamheten i Farsta.
I Farsta finns det 37 kommunala förskolor, 20 enskilt drivna förskolor och
32 dagbarnvårdare. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att inventera olika
möjligheter att utöka antalet förskoleplatser. Under 2012 kommer minst tre nya
förskolor att öppnas och 2013 tillkommer ytterligare enheter.
Medarbetarförsörjning är ett växande problem och förvaltningen prövar nya vägar
för att nå ut till förskolepersonal som söker nytt arbete och locka dem till Farsta.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för barn och ungdom.
Bakgrund
I en skrivelse till stadsdelsnämnden den 24 november 2011 har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterparitet önskat en redovisning av planerna
för utbyggnad av förskoleverksamheten i Farsta. Partierna vill veta att Farsta
klarar av att leva upp till kommunfullmäktiges mål om gruppstorlek. De är också
oroade över svårigheten att rekrytera personal.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningens erfarenhet är att beräkningar av behovet av förskoleplatser är
mycket osäkra, av flera anledningar.
 Många köande står i flera förskoleköer.
 Stadens kömodell gör att flera förskoleområden har samma köande barn på
sina listor.
 Antalet barn i ett förskoleområdes kö kan skifta stort från en dag till en
annan. Den vanligaste förklaringen är familjer som i första hand har valt att
köa till förskolor i ett gränsande stadsdelsområdens plötsligt blir aktiverade
i områdets kö med en garantitid som håller på att gå ut. Förklaringen är att
grannstadsdelen lämnat besked om att de saknar lediga platser med kort
varsel.
 Ett antal familjer bor i andrahandboende med korta kontrakt vilket medför
en högre rörlighet i förskolekön.
 Det går inte att beräkna hur stor andel som kommer att tacka nej till
erbjudna förskoleplatser, det varierar stort över året och mellan olika år.
Efterfrågan på förskoleplatser i Farsta stadsdelsområde har ökat kontinuerligt de
senaste åren. Enligt Sweco Eurofutures (tidigare Utrednings- och Statistikkontorets, USK) befolkningsprognoser kommer behovet av förskoleplatser att
fortsätta att öka. En orsak är inflyttning av nya invånare, vilket bland annat
förklaras av förtätning av befintliga bostadsområden och tillskott av nya områden.
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser öppnade förvaltningen 2011
två nya förskolor och utökade antalet avdelningar på tre befintliga förskolor.
Sammantaget öppnades elva nya avdelningar.
I Farsta finns det 37 kommunala förskolor, 20 enskilt drivna förskolor och
32 dagbarnvårdare . Under senare delen av hösten 2011 blev efterfrågan på
förskoleplatser större än beräknat och ett intensivt arbete sattes igång för att
snarast möjligt hitta ytterligare förskolelokaler i främst Hökarängen, Sköndal,
Centrala Farsta och Farsta strand. Arbetet försvåras av att det råder brist på
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lämpliga lokaler och att de lediga gårdsutrymmen som tidigare funnits på
befintliga förskolor redan har utnyttjats fullt ut.
Inom kort
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att inventera olika möjligheter att utöka
antalet förskoleplatser. Stadsdelsnämnden tog den 9 februari 2012 beslut om att
under en övergångsperiod hyra en villa av stiftelsen Stora Sköndal som ska
anpassas till en förskoleverksamhet med en avdelning för 18 barn. Vidare tog
nämnden beslut om att utöka Ängens förskolas paviljong i Gubbängen med en
tillbyggnad motsvarande plats för ytterligare 14 barn.
Till hösten 2012 kommer en nybyggd förskola med fem avdelningar att öppnas i
det nya bostadsområdet Lilla Sköndal. Planer finns på att öppna en förskola om
två avdelningar i Larsbodaområdet. Viss ombyggnation krävs och förskolan väntas
kunna öppna till hösten 2012, under förutsättning av nämndens beslut.
Förvaltningen förhandlar med Familjebostäder och Stockholmshem om att hyra
och bygga om tre befintliga lokaler i bostadshus till förskolor i Hökarängen, Farsta
strand och Centrala Farsta.
Tallkrogen
En ny förskola om tre avdelningar ska enligt planerna byggas 2012 på en tomt i
kvarteret Juryn mittemot Tallkrogens skola. De närmaste åren kommer det att
byggas 280 bostäder på den mark som förskolan Solgården på Enskedevägen
disponerar idag. Planarbete pågår. Förvaltningen kommer att erbjudas en nybyggd
förskola med sex avdelningar.
Sköndal
Planering pågår för att i en av stiftelsen Stora Sköndals fastigheter göra ombyggnader för en förskola om 6 till 8 avdelningar. Förskolan kommer att stå klar
för inflyttning första halvåret 2013. Den nya förskolan kommer att ersätta två
befintliga förskolor, Solbacken och Holmen, som tillsammans har fem
avdelningar.
Förvaltningen planerar tillsammans med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
att bygga en ny förskola med två avdelningar i Norra Sköndal. Det finns ingen
förskola i det området idag. Arbetet har påbörjats och förskolan beräknas vara klar
2013-2014.
Centrala Farsta
Stadsdelsnämnden fattade den 29 september ett inriktningsbeslut om att bygga en
förskola om sex avdelningar i hörnet Pepparvägen/Värmlandsvägen i Centrala

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.6-591/2011
SID 4 (5)

Farsta. Förskolan kommer att ta emot barn boende både i Hökarängen och i Farsta.
Förskolan beräknas vara klar inom ett par år.
Förskolan Sunnan kommer att behöva ersättas inom några år för att lokalerna inte
uppfyller dagens krav. SISAB ser över förutsättningarna att bygga en ny förskola
på intilliggande mark. Den är tänkt att rymma förskolebarn från Sunnan och
eventuellt Fölets förskolor. Hästhagsskolan bedömer att de på sikt behöver mer
utrymme för att kunna ta emot tillströmmande elever. De har önskemål om att
återta Fölets lokaler som är integrerade i skolan.
Förutsättningar vid planering av nya förskolor
Förvaltningen har kommit överens med lokalenheten på utbildningsförvaltningen
om att intensifiera samarbetet för att i större utsträckning effektivisera utnyttjandet
av skollokaler. Förvaltningen hyr lokaler till förskoleverksamhet i skolor där elevantalet är lågt och lämnar tillbaka lokalytor då skolorna får ett ökat elevantal.
Det finns några problemområden vid förskoleplanering
 Vid inhyrning av befintliga lokaler ska bygglovsansökan för ändrad
användning beviljas av stadsbyggnadskontoret. Handläggningen av en
bygglovsansökan tar minst tio veckor. I normerna för förskolelokaler finns
krav på bland annat viss takhöjd, luftkvantitet och flöden, tillgänglighet
och dagsljus. I vissa fall kan dessa krav omintetgöra möjligheterna att
anpassa lokaler till förskoleverksamhet.
 Placering av tillfälliga paviljonger vid befintlig förskola kan i mycket liten
utsträckning göras då förskolegårdarna blir för trånga för ytterligare hus
och barn.
Medarbetarförsörjning
Att starta nya förskolor kräver nyanställningar vilket inte är alldeles enkelt
eftersom det råder brist på förskollärare i stockholmsområdet. På senare tid har det
även blivit svårare att rekrytera utbildade barnskötare. Förvaltningen har köpt
olika typer av tjänster för att marknadsföra de kommunala förskolorna i Farsta och
för att annonseringen efter ny personal ska nå ut till ett större geografiskt område.
Förvaltningen kommer via fokusgrupper med förskolepersonal att försöka få en
bild av vilka förutsättningar pedagoger som söker förskolearbete tittar på och vad
som attraherar vid ett eventuellt byte av arbete. Vidare kommer vi även att se över
hur våra kommunala förskolor på olika sätt kan marknadsföra sina verksamheter.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
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svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om
planering för utbyggnad av förskolor i Farsta stadsdelsområde.

Bilaga
Skrivelse från (s), (mp) och (v) om planer för utbyggnad av förskolor i Farsta
stadsdelsområde

