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§6
Svar på remiss om motion om effektivt nyttjande av
stadens skollokaler
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Ärendet
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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 januari 2016.
Dnr 1.5.1-806/2015
Förslag till beslut
Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) lade fram ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
det.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta MP+S+V:s förslag.
Reservation I
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson (M) till förmån för eget förslag.
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”Förslag till beslut
Att tillstyrka motionen
Att därutöver anföra följande
Behovet av skollokaler är stort i Stockholm. I en utredning från 2014
konstateras att Stockholms stad behöver bygga 47 nya skolor fram till
2040 för att möta de växande elevkullarna. Detta, liksom alla andra
nödvändiga investeringar som behövs när Stockholm växer, kommer
medföra stora investeringskostnader för staden. För att minimera
kostnaderna och för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande så är det
viktigt att vi använder de lokaler vi har på ett bra sätt. I huvudsak
fungerar det bra men vi har fortfarande vakanser i stadens
skolfastighetsbestånd.
Det är positivt att det finns planer för den nämnda förskolelokalen på
Värstagårdsvägen 3 och 5 i Spånga även om vi gärna sett att
verksamhet kommit på plats tidigare då lokalerna varit tomställda
under längre period. Detta är ett exempel på när stadens lokaler har
använts på ett ineffektivt sätt.
Skolans lokaler ska ses som en gemensam resurs för stockholmarna.
Alliansen i Stockholm har länge drivit på för att öka användningen av
skolans lokaler utanför skoltid, bland annat genom att öppna upp dem
för idrottsföreningarna men även för andra ändamål som t.ex
kulturaktiviteter. På vissa håll fungerar det bra, på andra håll mindre
bra.
Ett bättre lokalanvändande bör vara en hög prioritet i Stockholm stad.
Alla stadens förvaltningar har ett ansvar att löpande samarbeta för ett
bättre resursutnyttjande på det här området”.

