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Sammanfattning
Under ett antal år har stadsdelen haft ett sjunkande barnantal vilket
innebär att det i stadsdelen finns förskolor, som är moderna och
ändamålsenliga, men som i dagsläget inte har full beläggning. Med
anledning av det sjunkande barnantalet föreslår förvaltningen att
förskolan på Duvholmsgränd i Vårberg, som består av två
avdelningar och är inrymd på första våningen i ett hyreshus,
avvecklas.
Lokalerna är inte fullt ut ändamålsenliga för en modern förskola och
det saknas en ordentlig förskolgård. Trånga lokaler gör det svårt att
möjliggöra en pedagogisk miljö med utrymme för lek, bygg och
konstruktion och skapande i vilken material och miljö är tillgänglig
för alla barn enligt läroplanens intentioner.

Avveckling av förskolelokaler på
Duvhomsgränd 16 i Vårberg

Bakgrund
Under ett antal år har stadsdelen haft ett sjunkande barnantal vilket
innebär att det idag i stadsdelen finns förskolor som är moderna och
ändamålsenliga, men som i dagsläget inte har full beläggning.
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Prognosen för Vårberg visar att barnantalet kommer att fortsätta
sjunka (se bild).
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Det sjunkande barnantalet har stadsdelen fram till nu hanterat enligt
följande:
1. förskolan på Rönnholmsgränd har två avdelningar med
reducerat barnantal och till hösten 2017 kommer en av dessa att
nyttjas till introduktionsförskola/öppen förskola.
2. förskolan på Vårbergsvägen 64 har två avdelningar som i
dagsläget inte används.
I ett inriktningsärende från 2010, se bilaga, framgår att tre
lägenhetsförskolor i Vårberg av mer tillfällig karaktär kan komma
att avvecklas vid sjunkande barnantal. I dagsläget finns två kvar,
varav en är förskolan på Duvholmsgränd.
Ärendet
Förskolan Duvholmsgränd har varit belägen i hyreslägenheter i
drygt 40 år. Under dessa år har riktlinjer för förskoleverksamhet vad
gäller barnsäkerhet och arbetsmiljö förändrats.
Fakta om förskolan på Duvholmsgränd
Antal barn
Till hösten 2017 kommer det finnas 22 barn kvar i verksamheten
om intaget av barn stoppas. Det står idag 19 barn i kö som har sitt
förstahandsval på Duvholmsgränd, av dessa har:
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7 i dag en annan förskoleplats i stadsdelen
2 erbjudits garantiplats på annan förskola men tackat nej
8 garanti varav en i juni, en i juli, tre i augusti och tre i
oktober.
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Kvadratmeteryta per barn
Kvadratmeterytan på Duvholmsgränd är 5 kvm/barn inklusive
gemensamhetsytor. Det är att jämföra med 11-13 kvm/barn på
övriga förskolor i enheten. En rekommendation från
Miljöförvaltningen i Stockholms stad är minst 7,5 kvm/barn där
barnen vistas, exklusive gemensamhetsytor. För fristående
verksamhet inom Stockholms stad är rekommendationen
densamma.
Barnsäkerhet
Duvholmsgränd är en förskola i en lägenhet med bristfällig
säkerheten för barnen.
 Entrén ligger inne i ett trapphus. Vid in och utgång är man
hänvisad till den stenavsats som finns utanför
lägenhetsdörren. Det finns inget som förhindrar fall nedför
stentrappan
• Inget staket finns runt gården, den är en vanlig
hyreslägenhetsgård
Arbetsmiljö
Även arbetsmiljön är bristfällig utifrån flera aspekter som i vissa
delar är desamma som för barnsäkerheten.
• Entrén ligger inne i ett trapphus. Vid in och utgång är man
hänvisad till den stenavsats som finns utanför
lägenhetsdörren. Det finns inget som förhindrar fall nedför
stentrappan
• Ej tillgänglighetsanpassade lokaler och därmed inte
handikappanpassade
• Ej verksamhetsanpassade lokaler. Som exempel kan nämnas
att köket är ett lägenhetskök och därmed inte anpassat som
tillagningskök för 42 personer. Hjälpmedel såsom
lyftanordningar och dylikt saknas och behövs för att
arbetsmiljön ska vara av god kvalitet. En egen toalett för
kocken saknas också vilket är standard i nya lokaler
• Inget staket finns runt gården, den är en vanlig
hyreslägenhetsgård vilket ställer höga krav på medarbetarna
Fackliga representanter/skyddsombud anser att det inte är en
godkänd arbetsmiljö utifrån den brist på säkerhet som finns
utomhus samt att lokalerna inte är anpassade för den verksamhet
som bedrivs.
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Kvaliteten i förskolan Duvans verksamhet:
• Förskollärartätheten är 29% (innan nuvarande avgångar)
målet är 39%
• Brukarundersökningen nöjdhet är 93% målet är 87%
• Kvalitetsindikatorn är 3 målet 3,8
Kvaliteten i enhet Vårberg, inklusive Duvholmsgränd:
• Förskollärartätheten är 51%, målet är 45%
• Brukarundersökningen nöjdhet är 80% målet är 87%
• Kvalitetsindikatorn är 3,5 målet 3,8
Beskrivning av kvalitetsindikatorn:
Resultaten av förskolans pedagogiska verksamhet behöver
tydliggöras och synliggöras för att skapa ökad kvalitet och
likvärdighet. Ett självvärderingsmaterial (kvalitetsindikatorn, se
bilaga) för att bedöma hur väl man lyckas skapa förutsättningar för
barnens utveckling och lärande utifrån läroplanens krav och stadens
prioriteringar. Nivå 3 är lägsta godtagbara nivå i förhållande till
läroplanens och skollagens krav medan nivå 5 innebär att alla
läroplanens intentioner och även Stockholms stads prioriteringar
uppfylls helt.
Övriga förskolors lokaler i Vårberg.
• Ändamålsenliga förskolelokaler som ger möjlighet till
anpassning utifrån barngruppens sammansättning och
storlek
• Grindar och dörrar med låsanordningar som utgör en
säkerhetsaspekt för både barn och vuxna
• Moderna tillagningskök med generösa arbetsytor med
hjälpmedel såsom lyftanordningar mm (Torpgläntans kök är
inte helt optimalt)
• Personalutrymmen finns såsom personalrum,
omklädningsrum och dusch
• Gårdarna är tillgänglighetsanpassade och har staket i
rekommenderad höjd. De nybyggda förskolorna har en lek
yta utomhus på ca 14 kvm/barn
Trånga lokaler gör det svårt att möjliggöra en pedagogisk miljö med
utrymme för lek, bygg och konstruktion och skapande i vilken
material och miljö är tillgänglig för alla barn enligt läroplanens
intentioner, se bilaga.
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Vårdnadshavarnas synpunkter
Vårdnadshavarna till barnen på Duvholmsgränd har uppvaktat
förvaltningen och nämnden där de framfört följande synpunkter:
• Duvan en barnsäker plats
• liten, familjär förskola
• extremt nöjda föräldrar
• trygg, lojal och stabil personalgrupp
• många barn som vill börja på Duvan

Fokus Skärholmen
Under den kommande femårsårsperioden startar en nybyggnation
av ett stort antal bostäder inom projekt Fokus Skärholmen. För att
möta efterfrågan på nya förskoleplatser pågår en långsiktig
planering av en förskoleutbyggnad för utveckling av nya moderna
förskolelokaler i området. Behovet av dessa planerade förskolor
beräknas till tidigast 2021-2022.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen förskola och fritid.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Under ett antal år har stadsdelen haft ett sjunkande barnantal vilket
innebär att det i stadsdelen finns förskolor, som är moderna och
ändamålsenliga, men som i dagsläget inte har full beläggning. Med
anledning av det sjunkande barnantalet föreslår förvaltningen att
förskolan på Duvholmsgränd 16 i Vårberg, som består av två
avdelningar och är inrymd på första våningen i ett hyreshus,
avvecklas.
Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt försvarbart
att lägga ned ytterligare avdelningar i moderna och ändamålsenliga
förskolelokaler till förmån för gamla lägenhetslokaler. De är ej
avsedda för denna typ av verksamhet och har stora brister avseende
arbetsmiljö och barnsäkerhet.
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Förskolan har en hög brukarnöjdhet vilket innebär att
vårdnadshavarna har ett högt förtroende för personal och förskolans
verksamhet. Utifrån det och under förutsättning att nämnden
beslutar om avveckling finns det två förslag som förvaltningen
kommer att arbeta vidare med i dialog med de vårdnadshavare som
har förskolebarn på aktuell förskola till hösten 2017.
1. Samtliga barn går kvar på Duvholmsgränd och fortsätter så under
sin förskoletid. Stopp på nya intag.
2. Hela verksamheten flyttas till andra befintliga och mer
ändamålsenliga lokaler som finns i Vårberg.
Bilagor
1. Tjänsteutlåtande Dnr 2.6/542-2010
2. Förskolans läroplan
3. Kvalitetsindikatorn
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