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Planering för fler förskoleplatser
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till justering av åtgärder inom
ramen för det av nämnden i april tagna beslutet avseende planering för fler
förskoleplatser.
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Sammanfattning
Nämnden fastställde i april förvaltningens förslag till planering för flera
förskoleplatser. Förvaltningens planer förutsätter att alla erforderliga beslut och
tillstånd finns när verkställande av respektive åtgärd genomförs.
Det har, vad gäller lokaler på Rålambsvägen 24, visat sig att
Stadsbyggnadsnämnden inte förrän den 11 juni kommer att besluta om ansökan till
bygglov vad gäller ändrad användning av lokalen. I konsekvens med detta föreslår
förvaltningen nämnden att justera datum för avdelningen Väderlekens flytt till nya
lokaler och istället fastställa det till augusti 2009.
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Bakgrund
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid varje tidpunkt tillhandahålla
förskoleplatser på Kungsholmen så att barn på Kungsholmen som vill ha en plats
ska kunna erbjudas detta. Vi uppfyller då också den lagstadgade
barnomsorgsgarantin.
Nämnden tog i april ställning till en rad åtgärder som möjliggjort att
barnomsorgsgarantin kunnat uppfyllas.
Av åtgärderna återstår följande att verkställa
•

avdelningen Väderleken (förskolan Skorpan) flyttas från Arbetargatan 27 till
ett eget hus på Rålambsvägen 24. Väderleken, som är en s.k uteverksamhet,
har idag 19 barn i åldern 3-6 år. Barnens aktiviteter under dagen är mestadels
förlagda till Judarskogen, den egna kolonilotten eller till Rålambshovsparken.

•

Ytterligare en småbarnsavdelning startar i lokalerna på Arbetargatan 27.

•

En paviljong öppnas i Rålambshovsparken i augusti i anslutning till Parkleken.
Paviljongen beräknas kunna ta emot 10-15 barn.

Rålambsvägen 24
Förvaltningen har av Stockholms Universitet genom Akademiska Hus förhyrt en
fastighet dit avdelningen Väderleken ska flytta. Flytten planerades till den 11 maj.
För att kunna starta förskoleverksamhet i fastigheten ska en bygglovsansökan
avseende ändrad användning till förskola göras. Ansökan skickades in den 13
mars. I normala fall hanteras en sådan ansökan på delegation av tjänstemän men
eftersom föräldrar till barn på förskoleavdelningen Väderleken har lämnat
invändningar till stadsbyggnadsnämnden avseende ansökan måste den behandlas i
nämnd. Detta sker den 11 juni.
Som en del av bygglovsansökan ska även miljöförvaltningen uttala sig om
lämpligheten. Stadsdelsförvaltningen har genomfört och till miljöförvaltningen
redovisat resultat av alla de undersökningar miljöförvaltningen önskat för sitt
ställningstagande. Miljöförvaltningen har tillstyrkt byggnadslovet med förbehållet
att en bullermätning ska genomföras som utvisar att värdet 55 dBA
dygnsekvivalent inte överskrids på den gård där barnen ska vistas. Den
bullermätning stadsdelsförvaltningen genomfört visar 50 resp. 53 dBA vid
mätpunkter på gården.
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Vidare säger miljöförvaltningen i sitt godkännande att beräkningar för
partikelhalten i luften visar på att halten av inandningsbara partiklar, PM10, inte
överskrider miljökvalitetsnormen.
Föräldrar till barnen på förskoleavdelningen Väderleken har därutöver till
stadsbyggnadsnämnden rapporterat en vattenskada och mögel i fastigheten.
Förvaltningen har konstaterat ett fuktgenomslag på en yttervägg i nedre planet,
som berodde på en trasig dräneringsledning i marken utanför i kombination med
en felaktig ytbehandling invändigt (tät färg). Efter sakkunnig bedömning (Ocab i
Stockholm AB) har fastighetsägaren genomfört rekommenderade åtgärder.
Rummet torkas nu upp. Ocab har även genomfört fuktmätningar i övriga delar av
huset. Dessa visar inga förhöjda värden. Denna vecka sker även en omfattande
analys av luftkvalitén för att bedöma om det finns indikationer på förhöjda
kemiska och mikrobiella emissioner och mikroorganismer i luften.
Under tiden fram till inflyttning ska även övriga planerade åtgärder genomföras
som t.ex. flytt av lekmateriel på utegården, färdigställande av personalutrymmen
och mottagningskök m.m.

Avdelningen Väderleken
Mot bakgrund av det försenade bygglovet men även med hänsyn till föräldrars
oro för miljön i den nya fastigheten på Rålambsvägen föreslår förvaltningen, att
Väderlekens flytt istället sker i augusti månad. Detta kan realiseras genom att vi i
förtid kan ta den nya paviljongen i Rålambshovsparken i anspråk. Väderlekens
barn stannar dock kvar på Arbetargatan till dess flytt sker i augusti.
Även om vi redan nu formellt anser oss ha uppfyllt alla de krav miljöförvaltningen
ställt på oss så vill vi få möjlighet att i lugn och ro kunna informera om detta.
Dialogen med föräldrar till barn på Väderleken inleddes inte på det mest
önskvärda sättet. Under senare delen av mars och april har organiserade möten
med medverkan från förskolerektor och avdelningschef hållits med föräldrar.
Därtill har avdelningschef erbjudit alla föräldrar enskilda möten för att diskutera
varje enskilt barns/föräldrars behov och önskemål. Vi ser fram emot att
fortsättningsvis få till stånd ett bra samarbete och en fungerande dialog med
föräldrarna.
De barn som ska börja i sexårsverksamhet eller flytta till annan ort kommer i och
med att flytten förläggs till augusti inte att flytta över till de nya lokalerna. Vi
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hoppas även att i så hög utsträckning som möjligt kunna tillmötesgå de familjer
som har valt en annan förskola deras önskade platser. Det är dock beroende till om
man valt en förskola som hinner öppna innan flytt sker.
”Garantibarn” i maj och juni som erbjudits plats på Arbetargatan
Barnen, som för närvarande är sju stycken, har erbjudits plats på den planerade
nya småbarnsavdelningen Katthult på Arbetargatan, där avdelningen Väderleken
nu är belägen. Katthultsbarnen, vars inskolning börjar den 25 maj (v22), kommer
fram till vecka 25 att få använda den nya paviljongen i anslutning till parkleken i
Rålambshovsparken. Samling och avslut sker dock på Arbetargatan i samarbete
med den i mars nyöppnade småbarnsavdelningen Plupp. Samarbete mellan
avdelningarna är sedan tidigare planerad och fortsätter under hösten och framgent.
Ordinarie verksamhet i den nya paviljongen startar som tidigare planerat i augusti.
Information om anmälan om Arbetsskada
Förvaltningen vill i detta sammanhang även informera nämnden om, att det under
arbetet med att möjliggöra en flyttning av Väderleken till ny lokal på
Rålambsvägen, har förkommit händelser där medarbetare känt sig personligt
hotade. Anmälan om arbetsskada och rapport till Arbetsmiljöverket har lämnats in.
Förvaltningsledningen följer utvecklingen med stort allvar.
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