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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB
beställa en förstudie för en konceptförskola med åtta avdelningar
vid Kvickenstorpsskolan i förskoleområdet Centrala Farsta.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Birgitta Thulén
avdelningschef

Sammanfattning
Centrala Farsta kommer att förtätas med cirka 6 200 nya bostäder
fram till år 2030, inom ramen för satsningen Tyngdpunkt Farsta.
För att tillgodose behovet av förskolor krävs 83 nya avdelningar.
Exploateringskontoret har föreslagit att en ny förskola anläggs på
Kvickenstorpsskolans parkeringsplats. Detta kan bidra till att
täcka det ökande behovet i centrala Farsta trots att platsen ligger
utanför det egentliga området för Tyngdpunkt Farsta. Förskolan
kommer att utgöra en av stadsdelsnämndens basförskolor.
Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi, stadsmiljö
och strategi och avdelningen för förskola och fritid. Samverkan
har skett med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och
exploateringskontoret.
Bakgrund
Centrala Farsta kommer enligt gällande översiktsplan att utvecklas
till en tyngdpunkt i Stockholms sydöstra förorter. Området kommer
att förtätas med cirka 6 200 nya bostäder fram till år 2030. En så
stor befolkningsökning kräver inte mindre än 83 nya förskoleavdelningar om kommunfullmäktiges beslut om 25 nya förskoleplatser per 100 nya bostäder ska tillgodoses.
Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram ett program för
Tyngdpunkt Farsta. Vi har också presenterat ett förslag till
basförskolor och komplementförskolor för att klara både de
behovstoppar som kommer att uppstå under utbyggnadstiden och
det långsiktiga behovet av en bra bas för förskoleverksamheten i
centrala Farsta.
Under arbetet med Tyngdpunkt Farsta har exploateringskontoret
föreslagit att en ny förskola anläggs på Kvickenstorpsskolans
parkeringsplats. Kvickenstorpsskolan ligger utanför det egentliga
området för Tyngdpunkt Farsta.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förskolan Samsö finns sedan tidigare i Kvickenstorpsskolan.
Förvaltningen har under en längre tid försökt få till stånd ett avtal
med utbildningsförvaltningen för att kunna bygga ut förskolan till
en basförskola när eleverna flyttar till Farsta gymnasiums lokaler.
Nu har det dock visat sig att skolan kommer att användas för
evakuering av elever från andra skolor som ska renoveras. När
elevantalet ökar i takt med att nya bostäder byggs kommer skolan
att tas i bruk igen. Det innebär att nya förskolelokaler i skolan
bara kommer att kunna användas under kortare tid. Det kommer
därför att vara det kortsiktiga behovet som kommer att styra om
den möjligheten måste användas när skolan inte längre behövs
för evakuering.
Förvaltningen anser att det finns goda möjligheter att bygga en
konceptförskola på del av skolans parkeringsplats och anordna en
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bra förskolegård i anslutning till byggnaden. Det är lätt att komma
till Kvickenstorpsskolan både från Hökarängen och från Farsta.
Förskolan kommer att bli en av Farstas basförskolor.
Förskolan kan bidra till att täcka det ökande behovet som
uppkommer när centrala Farsta förtätas trots att den kommer att
ligga utanför det egentliga området för Tyngdpunkt Farsta. Den
kommer att utgöra en av stadsdelsnämndens basförskolor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att hos SISAB beställa en förstudie för en
konceptförskola med åtta avdelningar vid Kvickenstorpsskolan i
förskoleområdet Centrala Farsta.
Om markanvisning beviljas kan förslagshandlingar med
projektredovisning beställas. Dessa handlingar kommer då att
utgöra underlag för stadsdelsnämndens senare ställningstagande
om genomförande och beställning av en ny förskola.

Bilaga
Karta

