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§9
Förskolans plats- och lokalplanering 2014 - 2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens lokalplanering
för förskolan för åren 2014-2016.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny
förskola i kvarteret Tygeln (f d Grimman).
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om att godkänna inhyrning av förskola i
kvarteret Tygeln (genomförandeärende).
4. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny
förskola i kvarteret Hammarby Gård 7.
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om att godkänna inhyrning av förskola i
kvarteret Hammarby Gård 7 (genomförandeärende).
6. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avbryta
planeringen av ny förskola vid Stigbergsgatan.
Ärendet

I Stockholm stad ska barnen erbjudas förskola med hög kvalitet
och platsgarantin ska uppfyllas. För att även fortsättningsvis
klara platsgarantin och samtidigt utveckla kvalitén i
verksamheten krävs en god framförhållning.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 22 november 2013
Dnr 1342-2013-1.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Erik Malm m.fl. (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
bygga två förskolor en i kvarteret Tygeln och en Hammarby
Gård 7.
Att förvaltningen återkommer med ett förslag där man försöker
undvika stängningar av barnstugor som inte är helt nödvändiga
av juridiska skäl eller betingas av ombyggnad av fastigheter.
Istället används de frigjorda lokalresurserna till att minska
barngrupperna.
Tjänsteutlåtandet visar att de nya principer för hyressättning av
stadens bostadsbolag som infördes av Alliansens har haft
påtagliga negativa konsekvenser för förskoleverksamheten:
marknadshyror dränerar förskoleverksamhetens ekonomiska
resurser. Denna tvingas i sin tur kompromissa med de
grundläggande principerna för ett god pedagogisk arbete för att
få ihop pengar för att betala den livsviktiga personalen.
Det strider helt mot barnperspektivet att man tvingas stänga ett
flertal mindre och barnvänliga förskolor som slås ihop till
"...större och kostnadseffektiva förskolor" (Tjänsteutlåtandet sid.
3), med flera hundra barn (upp till 200 i en förskola, s. 10),
mindre ytor per barn och mindre gårdsytor.
Som framhålls i Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan för
2014 är det synnerligen viktigt för barnen att kunna röra sig och
ha tillräckligt stora förskolegårdar. Det strider mot barnets
perspektiv att ha mycket stora, institutionsliknande förskolor
som är opersonliga och stressframkallande för barn.
Förskoleverksamheten behöver en säker och stabil finansiering
men tvingas idag till riskabla kalkyler och prognoser.
Förvaltningen framhåller själva "...svårigheten med instabila
planeringsunderlag" (s.7) och "...eventuellt ytterligare behov
förutsätter förvaltningen att fristående förskolor kan erbjuda"
(Tjänst. s. 9).
I stället för att avveckla befintliga förskolor på Söder (för att
kunna betala fastighetsägarens vinster) borde stadsdelsnämnden
i stället kunna dra nytta av en prognostiserad framtida
minskning av antalet barn i stadsdelen genom att minska
barngruppernas storlek, som är en akut fråga. Men för detta
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krävs det ett maktskifte och en vänsterpolitik som har
jämställdhet och barnens bästa som perspektiv.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Det är ett välarbetat underlag som syftar till att planera och
dimensioner lokaler till förskolan de två kommande åren.
Utgångspunkten är dock den budget som alliansen lagt, och
även att barngrupperna får vara större än vad Miljöpartiet anser
att de ska vara.
Miljöpartiets utgångspunkter är mindre barngrupper och vårt
budgetförslag för Stockholms stad och stadsdelsnämnderna är
inte lika snålt tilltagen som alliansens. Detta betyder att vår
planering framåt bygger på andra premisser än alliansens
Ökade hyreskostnader och upprustningsbehov av äldre förskolor
och ambitionen har gjort att förvaltningen ser över möjligheten
att effektivisera genom samordning av resurser. Man uttrycker
sig också ha god beredskap för att kunna avveckla
förskolelokaler för att på sikt skapa större och kostnadseffektiva
förskolor. Med Miljöpartiets politik som utgångspunkt för
planeringen hade förslaget sett annorlunda ut och därför deltar
vi inte i beslutet.
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§ 10
Svar på skrivelse angående Omsorgshuset från
Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och
Gunnar Ågren (V)
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på
skrivelsen.
Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 24 oktober 2013 att lämna
skrivelsen ”Omsorgshuset” från Anders Göransson m.fl. (S),
Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) till förvaltningen
för beredning.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från11 november 2013.
Dnr 1373-2013-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:
Det är viktigt att komma ihåg vem vården och omsorgen är till
för. De som drabbades av Omsorgshuset var de många äldre
vars välfärd är beroende av att de som ansvarar för samhällets
omsorger sätter de äldres behov främst.
Under lång tid har vi i nämnden fått ta del av uppgifter om hur
företagets verksamhet inte fungerat. För att rätta till
missförhållandena lämnade den rödgröna oppositionen i oktober
in skrivelsen där vi bl.a. begärde ett möte med Omsorgshuset
samt att förutsättningarna för att säga upp avtalet skulle utredas.
Vid vårt nämndmöte 28 nov hade fortfarande inget skett. Från
alliansen kom dock inte bara beskedet att det var omöjligt att
säga upp avtalet. Vi upplystes dessutom om att
stadsdelsledningen trots den pågående diskussionen redan hade
signerat ett avtal om att ytterligare förlänga avtalet med
Omsorgshuset till i februari 2015! Visserligen med avveckling
till sikte, men man antog att denna långa tid behövdes för att
hitta en ny lösning. På samma möte tog vi också upp

