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Ny förskola i Konradsberg

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola i
Konradsberg

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Kerstin Emriksson Wallin
avdelningschef

Bakgrund
Lärarhögskolan har flyttat ut sin verksamhet från Campus Konradsberg till
Stockholms universitet vid Frescati. Fastighetsägaren, Akademiska hus, upplåter
lokalerna i Konradsberg för fortsatt förskole- och skolverksamhet till både fristående
och kommunala aktörer.
Förvaltningen har möjlighet att genom Fastighetskontoret hyra två fastigheter om
sammanlagt cirka 940 kvm. Det är två sammanlänkade byggnader från 1950- talet
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som nyligen är renoverade. Det ena huset består av tre våningar och det andra huset
innehåller en f.d. hörsal med hög takhöjd och stort ljusinsläpp. Innergården som
planeras bli förskolans gård omgärdas av byggnader på alla sidor förutom en liten
passage mot norr vilken leder ut mot parkmark. Gården har tidigare använts som
”skolträdgård” för de tidigare lärarstudenterna. Lokalerna beräknas rymma cirka 80
barn.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns ett fortsatt behov av ytterligare förskoleplatser då antalet barn i
förskoleåldern fortsätter att öka. Fler förskoleplatser är också en förutsättning för att
målet att minska antalet barn i förskolegrupperna skall kunna uppnås. Förvaltningen
har i dagsläget dessutom viss förskoleverksamhet i närområdet som bedrivs i mindre
lämpliga lokaler. Det är fördelaktigt både pedagogiskt och ekonomiskt att flytta dessa
verksamheter till de föreslagna lokalerna.
Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att den aktuella förskolan är nödvändig för
att tillgodose kommande behov. Förvaltningen återkommer med ett
genomförandeärende med ekonomiska förutsättningar när processen nått så långt.
Förvaltningschefen bör få i uppdrag att till dess fatta nödvändiga beslut.
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