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§9
Inrättande av förskola på Kista Äng
Genomförandeärende
Beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hyra en förskola av
fastighetskontoret i Stadsutveckling i Stockholm AB:s bostadskvarter på
Kista Äng till en årshyra första året om 1 487 607 kr.
2. Omedelbar justering.
Ärendet
Kista växer och det innebär att fler förskoleplatser behöver tillskapas. En
förslagshandling är framtagen som visar att det är möjligt att tillskapa en
förskola om fyra avdelningar i Stadsutveckling i Stockholm AB:s kvarter på
Kista Äng till en årshyra första året om 1 487 607 kr. Tillträde och verksamhetsstart bedöms ske hösten 2022.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 19 december 2017.
Dnr 2.6.-531-2015
Förslag till beslut
Ordföranden Elvir Kazinic (S) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag
Särskilt uttalande
Ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S), ledamoten Martin Michel m.fl. (MP) och
ledamoten Niklas Thorén (V) lämnade ett gemensamt särskilt uttalande:
Enligt ärendet planeras 2 förskolor på Kista Äng, varav detta är den första
fristående förskolan med 4 avdelningar, ca 72 barn.
Vi anser att höga miljökrav ska ställas på byggnader som ska vara barns dagliga
vistelseplats och som ska användas under flera decennier framöver.
Detta är i linje med Stockholms stads miljöprogram, som har högt satta mål
exempelvis vad gäller energianvändning, giftfritt Stockholm och sund
inomhusmiljö. Miljöprogrammet, som alla stadens nämnder ska följa, slår fast
att det är prioriterat att minska förekomsten av farliga ämnen på förskolor, bland
annat genom att ställa krav i upphandling och vid byggande.
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Särskilt viktigt är att så kallade utfasningsämnen inte ska förekomma i
byggnaden. Utfasningsämnen betraktas som särskilt farliga och definieras av
Kemikalieinspektionen – det är ämnen som kan ge cancer, minska chansen att få
barn, att foster skadas mm.
Vi ser gärna att byggnaden drar nytta av solvärme/solel.
Skolgården planeras så att den är solbelyst minst några timmar per dag och att
gårdens storlek är lämpad för det antal barn som ska vistas på gården.

