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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Medborgarförslag om förskolan Myntets gård
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Verksamhetschef

Sammanfattning
I ett medborgarförslag lämnar ett föräldraråd vid förskolan Myntet förslag till
förändringar och utökning av förskolegården. Förvaltningen föreslår att vissa förändringar
genomförs, men att den utökning med en helt ny yta som föreslås i den södra delen av
kvarteret inte genomförs.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service, i samarbete med barn och ungdom.

Bakgrund
Förskolan Myntet utökas under 2007 med nya avdelningar på det övre våningsplanet i
huset. Antalet barn ökar och föräldrar på förskolan har engagerat sig för en utökad och
förbättrad gård. Förslagen i föräldrarnas medborgarförslag presenteras i detalj i bilaga.
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Förvaltningens förslag
Förvaltningen har redan genomfört vissa förändringar inom den nuvarande gården. Så har
t.ex. lekutrustningen förnyats. I takt med att nya förskoleplatser tas i bruk kommer också
möjligheterna till barnvagnsförvaring och förvaring av uteleksaker att förbättras.
Eventuellt kan det också bli fråga om att något förändra och utöka ytorna för lek mot
Hantverkargatan.
Förslaget att inhägna en yta söder om det hus som tidigare använts av myntverket har
diskuterats med förskolans ledning. Man menar att platsen redan nu används för
”kortutflykter” och att den fungerar bra för detta. Det finns staket mot Norr Mälarstrand
och ytan är lätt att överblicka. Förvaltningen menar därför att det är onödigt att investera i
ett staket för en funktion som redan finns. Sannolikt skulle dessutom ett staket kräva avtal
med fastighetsägaren om upplåtelse av ytan, dvs. en kostnad för förskolan.

Bilagor
Medborgarförslaget med två ritningar.

