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§6
Inrättande av ny förskola – Valla Gärde, Årsta 1:1,
Årstafältet etapp 1, kvarter H
Genomförandeärende
Stadsdelsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny fristående framtidens
förskola med åtta avdelningar på Årstafältet etapp 1 – Valla
Gärde, Årsta 1:1, kvarter H.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott att godkänna projektet.
Ärendet
I takt med att Årsta förtätas och byggs ut ökar efterfrågan på
förskoleplatser. Förvaltningen föreslår att en fristående förskola
inrättas på etapp 1 på Årstafältet - Valla Gärde.
Förskolan kommer att utformas med åtta avdelningar för sammanlagt
144 barn i funktionella och långsiktigt hållbara lokaler. Placeringen
sker på Årstafältets norra del och väntas stå färdig hösten 2022.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 20 maj 2019.
Dnr EÅV 2019/212
Beslutsgång
Ordföranden ställde framlagda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt Moderaternas, Liberalernas,
Miljöpartiets och Centerpartiets förslag till beslut.
Förslag till beslut
Ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M), ledamöterna Ulrika
Strömberg (L), Ola Gabrielsson (MP) och Christina Peterson (C)
yrkade bifall till eget förslag till beslut:
Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra:
Då vi nu planerar för Årstafältet, ett nytt område i stadsdelen, så är det
ett utmärkt tillfälle att förverkliga Stockholms ambitioner om en
klimatsmartare framtid. Materialval, tekniskt utförande, och
energiförbrukning bör därmed tas i beaktande vid varje nybygge.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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I det beslut som Stadsdelsnämnden tar avseende förskolan vid Valla
Gärde ber vi därför förvaltningen och SISAB att redovisa den totala
klimateffekten för den nya byggnaden, inklusive för byggfasen,
projekterad årlig energiförbrukning, såväl som för rivningen då
fastigheten tjänat ut. Förvaltningen får också i uppdrag att se över
vilka energi- och miljöeffektiviseringar som kan göras inom ramen för
den föreslagna modulförskolan och, om möjligt, genomföra dem.
I de fall då alternativa, ur klimatsynpunkt bättre lösningar finns
tillgängliga, bör de redovisas i termer av potentiell klimatvinst och
påverkan på förvaltningens kostnader.

Justerare
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