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§3
Ny förskola vid Kvickenstorpsskolan
Inriktningsärende
BESLUT
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB beställa en förstudie för en
konceptförskola med åtta avdelningar vid Kvickenstorpsskolan i förskoleområdet
Centrala Farsta.
Ärendet
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.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-22.
Dnr 2.6-376/2014
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. I detta instämde Lars Bäck (V).
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Sebastian Sandström m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S) och Lars Bäck (V)
Enligt förvaltningens förslag och anför därutöver att trafiksituationen måste utredas noga.
Kommunikationen bör ske via Lingvägen, inte Farstavägen som är hårt ansträngd. Räcker
ytan till för förskola och parkeringsbehovet när skolan öppnar igen? Det planeras även
bostadsbyggande i närheten detta måste vägas in i bedömningen!
Särskilt uttalande
Sebastian Sandström m fl (MP)
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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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