Tjänsteskrivelse
2015-12-21
Handläggare

Daniel Nilsson
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer-

2015UTN/0525

Utbildningsnämnden

Svar på motion (S) om förskola i Charlottendal
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Karin Aaseby m.fl. (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga en friliggande
förskola med 100 platser och adekvata utomhuslekytor på förskoletomten vid
Charlottendal. Med anledning av att ny förskola planeras i Charlottendal föreslås
motionen anses besvarad.

Bakgrund
Karin Aaseby, Annika Andersson Ribbing, Ann-Kristin Särnbrink, Jakob Fritzell och
Cecilia Ramning samtliga (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga en
friliggande förskola med 100 platser och adekvata utomhuslekytor på förskoletomten
vid Charlottendal.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 28 oktober 2015 att godkänna start-PM för
Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal efter att sökanden och fastighetsägaren JM AB
delgivits positivt planbesked att upprätta detaljplan. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för bebyggelse av lägenheter, studentlägenheter, enbostadshus och en större
friliggande förskola med närhet till omkringliggande natur. Ärendet har beretts i
samband med exploatering av Gustavsberg 1:186 där förskola tidigare planerats.
Förskolan planeras nu uppföras inom Gustavsberg 1:7. Kommunfullmäktige beslutade
den 16 december 2015 att teckna exploateringsavtal och köpeavtal med JM AB om
utbyggnad inom Charlottendal.

Bedömning
Med anledning av ny förskola inom Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal, planeras
föreslås motionen anses besvarad.
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Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut har inga konsekvenser för barn, då en större friliggande förskola med
närhet till omkringliggande natur planeras inom Gustavsberg 1:7.
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