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Tillfälligt bygglov för förskolepaviljong i Kronobergsparkens parklek
Svar på skrivelse från stadsbyggnadskontoret
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden beviljar tillfälligt
bygglov för en förskolepaviljong i Kronobergsparkens parklek.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Gemensam service, i samråd med Barn och ungdom.
Bakgrund
Barnantalet ökar kraftigt på Kungsholmen och Essingeöarna. Under varje
år efter millennieskiftet har antalet förskolebarn ökat mer än under hela
1990-talet, och ökningen fortsätter. Utrednings- och statistikkontoret
(USK) prognosticerar att antalet barn i åldern 1-5 år kommer att öka i år
med 199 barn och nästa år med 103 barn. 199 barn motsvarar cirka 14 nya
avdelningar/grupper i förskolan. Även om inte alla kommer att välja kommunalt driven förskola på Kungsholmen så kommer merparten att göra
det, vilket innebär en kraftig ökning av efterfrågan på kommunalt driven
barnomsorg.
Under år 2005 ökade antalet barn i åldern 1-5 år inom stadsdelsområdet
med 164 barn. Ökningen blev 31 barn fler än vad prognosen förutsagt. Det
visar återigen hur svårt det är att göra riktiga prognoser när det gäller antalet barn. Trots det klarade vi att uppfylla barnomsorgsgarantin.
Genomsnittligt antal barn per avdelning/grupp är färre jämfört med motsvarande period 2004 och även jämfört med staden som helhet. För att klara den stora efterfrågan och samtidigt uppfylla barnomsorgsgarantin har vi
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hittills under året dock varit tvungna att öka antalet barn något på en del
befintliga avdelningar/grupper med barn i åldrarna 1-3 år.
Stadsdelsnämnden har under det första kvartalet 2006 öppnat två nybyggda förskolor med sammanlagt sju avdelningar/grupper, dels på Lilla Essingen och dels vid Kungsholms hamnplan.
Under sommaren har den nya förskolan med fyra avdelningar i f.d. Essinge äldreboende tagits i bruk. Verksamheten var igång fullt ut till skolstart. Lokalerna ersätter bl.a. den paviljong som tidigare fanns på Stenkullavägen på Essinge idrottsplats och som vi varit tvungna att ta bort p.g.a.
ny radhusbebyggelse på platsen.
Planeringen för ytterligare tre avdelningar inom förskolan Myntet på
Hantverkargatan 5 har blivit försenad och öppning av avdelningarna kan
ske först till nyåret. Inom ett f.d. gruppboende vid Pilträdets äldreboende
vid Bolinders plan har bygglov beviljats för att inrätta en mindre förskoleenhet.
Även till Fridhemsskolans skolgård har bygglov erhållits för en paviljong.
Efter att paviljongen tagits i bruk under hösten av kommer nya förskoleplatser att kunna tillskapas vid Eiraskolan genom omflyttningar av annan
verksamhet.
Förvaltningen undersöker förutsättningarna för att söka bygglov i Fredhäll, i Adlerbethsgatans förlängning söder om Tranebergsbrons landfäste.
Förvaltningen har även ett beviljats bygglov för en förskolepaviljong vid
Vängåvan på Stora Essingen och ett bygglov i den s.k. gungparken i korsningen Stenkullavägen/Skogsmarksvägen. Det är dock inte i första hand
på Stora Essingen behovet är störst utan på östra Kungsholmen.
På nordvästra Kungsholmen planeras förskola med fyra avdelningar i
kvarteret Eden, förskola med fyra avdelningar i kvarteret Fröjden, förskola
med fyra avdelningar i kvarteret Iskristallen samt förskola i kvarteret Kristinebergshöjden. Ytterligare många förskolor kommer att krävas i den fortsatta utbyggnaden i detta område. Förvaltningen redovisar planeringsbehoven i ett särskilt ärende till stadsdelsnämnden nu i september 2006.
Den situation som stadsdelen idag har att hantera beror dock inte i huvudsak på tillkommande befolkning i nyproducerade bostäder, utan främst på
ett generationsskifte, där unga familjer flyttar in i de lägenheter som äldre
lämnar, i första hand på östra Kungsholmen.
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Tillfälligt bygglov i parkleken i Kronobergsparken
För att ytterligare bidra till behovstäckning på östra Kungsholmen har
bygglov sökts för att i Kronobergsparkens parklek placera en paviljong
med två förskoleavdelningar/grupper. Stadsbyggnadskontoret har sänt förslaget på en första intern tjänstemannaremiss. Handläggarna vid markkontoret och trafikkontoret avstyrker med hänvisning till att parkleken nyligen
rustats upp och menar att de nyanlagda lekytorna ”ödeläggs” och att parkleken är välbesökt och populär. Skönhetsrådet uttrycker oro för att man tar
i anspråk parkleksmark för att klara barnens behov av förskola. Stadsbyggnadskontoret meddelar dock att om man så önskar kan ärendet prövas av
stadsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen menar att parkmark i huvudsak skall fredas från byggnation.
I det här fallet rör det sig dock om den mark som parkleken redan tagit i
anspråk I den färdigbyggda stenstaden på östra Kungsholmen där vi idag
har en kraftig ökning av antalet småbarn finns inte mycket mark att tillgå
för nya förskolor. Varje möjlighet att bygga förskola måste utredas i en positiv anda. Det är nämligen mycket svårt att på östra Kungsholmen finna
lokaler där inte bara innemiljön utan också möjligheterna till utevistelse
kan klaras på ett bra sätt. I Kronobergsparkens parklek finns lekytor och
övrig infrastruktur redan på plats. Parkleken erbjuder också mycket goda
vistelseytor i övrigt. Någon ny yta för lekytor och utsläppsgård behöver inte tas i anspråk.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden begär att
stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig uppställning av paviljong för förskola i Kronobergsparkens parklek. Stadsdelsförvaltningen
är inte låst till exakt den i bygglovansökan skissade placeringen av paviljongen utan accepterar om stadsbyggnadskontoret föredrar att paviljongen
placeras på annat sätt inom parkleksområdet.
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