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§3
Svar på medborgarförslag – En förskola alla mår bra
av
Beslut

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.
Ärendet

I området skall det byggas 700 nya bostäder och därmed skall
de två förskolor som stadsdelsförvaltningen driver i området
rivas och ersättas av en ny stor förskola. Lokalerna förvaltas
av SSSB (Stockholms stads studentbostäder). Föräldrar är
oroliga för hur detta skall hanteras och kräver att barn och
pedagoger skall ha rätt till ett förskole miljö som är både
trygg, säker och som har likvärdig utomhusmiljö efter
ombyggnationen.
Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den2 december 2013.
Dnr 2013-647-1.2.4.
Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden
antar förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkade bifall till
miljöpartiets förslag. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl.
(S) och ledamoten Jaime Barrios (V) yrkade bifall till
socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann
att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten
Jaime Barrios (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
Nämnden beslutar
att bifalla medborgarförslaget
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att i övrigt anföra följande:
Vi tycker att förvaltningens förslag till beslut är bra och håller
med om att det krävs en kontinuerlig och god dialog mellan
inblandade parter. Medborgarförslaget utgör en indikation på
att berörda föräldrar i nuläget inte upplever att de fått den
information de behöver och att detta lett till oro över barnens
framtid. Det är viktigt att den aktuella förändringsprocessen
inte ger upphov till onödig oro och stress över situationen och
vi vill därför veta hur det säkerställs att personal och föräldrar
får den information de har rätt till och behöver. Då
miljöpartiet besökte de båda förskolorna i veckan framgick
det att personalen inte tillräckligt kunnat sätta sig in i den
förestående förändringen. Även om det kommer dröja flera år
innan ombyggnationen kan starta är det viktigt att
desinformation och ovisshet i största möjliga mån förebyggs
genom regelbundna föräldramöten och
informationsspridning.
Vi beklagar även att man från förvaltningen och SSSB:s sida
inte tror sig kunna åstadkomma en likvärdig utomhusmiljö i
anslutning till de nya förskolorna. Att byggnationen av det
nya bostadsområdet ska ske på bekostnad av barnens
utomhusvistelse varken rimligt eller önskvärt. Vi anser att
förvaltningen tillsammans med SSSB bör arbeta för att tillse
att den nya utomhusmiljön blir likvärdig eller bättre än den
nuvarande.
Slutligen vill vi även framföra att vi anser att det är viktigt att
dessa två förskolor får de resurser som man behöver för att
hålla lokaler och omgivande miljöer i gott skick även under
tiden fram till flytten till tillfälliga lokaler. Lokalerna är redan
i nuläget mycket slitna och om byggnationen dröjer
ytterligare några år kan det eventuellt behöva genomföras
mindre renoveringar innan dess. Sådant behov får inte
nedprioriteras med hänvisning till den framtida flytten. De
barn och den personal som vistas i lokalerna under tiden ska
kunna känna sig trygga och trivas.

