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§2
Utveckling av förskoleområdet Gubbängen
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
a) vid förskolan Gläntan på Ramvägen 19 i Gubbängen planera för avveckling av
befintlig paviljong om fyra avdelningar, via SISAB ansöka om detaljplaneändring
och av SISAB beställa handlingar för en permanent förskola om sex till åtta
avdelningar,
b) vid förskolan Ängen på Gubbängsvägen 107 planera för avveckling av befintlig
paviljong om två avdelningar och av SISAB beställa handlingar för en permanent
förskola med fyra till sex avdelningar,
c) vid förskolan Lövlunda på Getfotsvägen 54 planera för avveckling av befintlig
paviljong om två avdelningar, via SISAB ansöka om utökning av befintlig
förskoletomt och av SISAB beställa handlingar för en permanent förskola med
fyra till sex avdelningar,
d) vid förskolan Solrosen på Diskusvägen 26 av SISAB beställa utökning med en
avdelning i samband med SISAB:s planerade underhållsåtgärder.
2. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt rapporten om utveckling av förskoleområdet
Gubbängen.
Ärendet
Den 26 september förra året behandlade stadsdelsnämnden ett ärende om förskoleplanering i stadsdelområdet. Där redovisades bland annat planering för utbyggnad i
förskoleområdena centrala Farsta och Fagersjö, Farsta strand, Tallkrogen/Svedmyra och
Sköndal. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med förslag till utveckling av
förskoleområdet Gubbängen och åtgärder för paviljongförskolorna Ängen, Gläntan,
Skeppet och Lövlunda samt förskolan Solrosen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-13.
Dnr 2.6-370/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade
därutöver fram ett eget förslag.
Lars Bäck (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver
fram ett eget förslag. Gunnar Sandell m fl (S) instämde i den andra delen av vänsterpartiets
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
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Sebastian Sandström m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S)
Enligt förvaltningens förslag och anför därutöver: Vi vill understryka vikten av att så snart
alla beslut om fler avdelningar är fattade även påbörja ett mycket aktivt rekryteringsarbete
så att kvalitén i verksamheten garanteras. Vi vill även se en planering för återstående
stadsdelsområde, Larsboda och centrala Farsta är prioriterat samt att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram ett förslag till en modell för ett reellt personal- och brukarinflytande
(föräldrar) vid planeringen av den nya förskolan Gläntan
Reservation
Lars Bäck (V)
Enligt förslag till beslut samt
1. att nämnden uttalar att vid nyetablering av förskolor i Gubbängen skall dessa utrustas
med tillagningskök,
2. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en modell för ett reellt
personal- och brukarinflytande (föräldrar) vid planeringen av den nya förskolan
Gläntan.
Särskilt uttalande
Sebastian Sandström m fl (MP)
Miljöpartiet anser att det är bra att antalet förskoleplatser ökar och att man avvecklar
barackerna för att bygga permanenta lokaler. Vi stöder därför förslaget. Vi vill också att
tillagningskök tas med i planeringen av samtliga förskolor och att en giftfri förskolemiljö
ingår i planeringen av ny- och ombyggnation i samtliga förskolor.
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