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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på motion om effektivt nyttjande av stadens
skollokaler
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Christina Heglert

Jan Hellström

Stadsdelsdirektör

T.f. avdelningschef

Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har fått ”Motion (2015:70) om
effektivt nyttjande av stadens skollokaler” på remiss. Förvaltningen
ställer sig positiv till skribentens krav på att stadens
lokalutnyttjande skall vara effektivt och att frågan om hur detta kan
utvecklas bör utredas av SLK i samarbete med berörda
förvaltningar och bolag.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tog informellt kontakt med
utbildningsförvaltningen hösten 2012 angående de lokaler på
Värstagårdsvägen som omnämns i motionen. Förvaltningen
efterhörde då möjligheten att överta de sedan länge tomställda
lokalerna för att bedriva egen verksamhet i dem.
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Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har mottagit en remiss angående
motionen 2015:70: ”Motion om effektivt nyttjande av stadens lokaler”.
Motionen är författad av Dennis Wedin (M).
Skribenten konstaterar att behovet av lokaler för skol- och
förskoleverksamhet är mycket stort under överskådlig framtid som en
följd av att stadens invånarantal växer. Med anledning av det påpekar
skribenten att det är av yttersta vikt att befintliga lokaler utnyttjas på ett
optimalt sätt samtidigt som planering för nya lokaler fortgår. Exempel ges
på ineffektivt lokalutnyttjande i stadsdelsområdet, Värstagårdsvägen 3 och
5, lokaler som varit tomställda ett antal år.
Eftersom skribenten misstänker att det kan finnas flera lokaler i stadens
bestånd som inte utnyttjas effektivt föreslår han att kommunstyrelsen
tillsammans med berörda nämnder och styrelser kartlägger hur
lokalutnyttjandet för befintliga för- och grundskolelokaler i Stockholm
stad kan optimeras.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för stöd och processer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
kartlägga lokalplaneringen i staden med syfte att höja nyttjandegraden och
minska tomgångskostnader för lokaler.
I sammanhanget vill förvaltningen påminna om en utredning som SLK
genomfört under 2015. Syftet bestod i att ta fram förslag på hur stadens
fastighetsverksamhet och lokalförsörjning bäst organiseras. Enligt KF:s
budget 2016 förväntas utredningen utmynna i en stadsövergripande
fastighets- och lokalpolicy som ska antas under 2016. Uppdraget kan
alltså sägas ligga helt i linje med skribentens intentioner men har ett ännu
bredare anslag då det gäller organisation och planering av stadens
samtliga lokaler.
Upplysningsvis kan också nämnas att förvaltningen hösten 2012 hade
informella kontakter på tjänstemannanivå med utbildningsförvaltningen
angående de lokaler på Värstagårdsvägen som omnämns i motionen.
Förvaltningen efterhörde då möjligheten att överta de sedan länge
tomställda lokalerna för att bedriva egen verksamhet i dem. Förvaltningen
fick beskedet att skolan hade framtida behov av lokalerna i samband med
planerad renovering och därtill hörande evakuering av skolans
fritidsverksamhet.
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Bilagor
1. Motion (2015:70) om effektivt nyttjande av stadens
skolloakler.
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