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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2009-05-14

Yttrande till Skolinspektionen
(Skolinspektionens ärende 41-2009:1480)
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande
till Skolinspektionen.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Lisbeth Boman
Avdelningschef Barn och ungdom

Sammanfattning
Skolinspektionen har fått en anmälan om förskolan Skorpan, avdelningen
Väderleken. Med anledning av anmälan begär Skolinspektionen yttrande av
stadsdelsförvaltningen (se bilaga 1). Yttrandet ska lämnas senast den 28 maj.
Ärendets beredning
Förvaltningen redogör för ärendet genom att i huvudsak beskriva de
ställningstaganden som stadsdelsnämnd och förvaltning fattat under våren 2009.
Förvaltningen redogör även för den information föräldrar har fått och de möten
som förvaltningen inbjudit till.
Föräldrarna har även överklagat ärendet till Länsrätten i Stockholm och gjort en
anmälan till Justitieombudsmannen. Förvaltningen bilägger även deras
ställningstaganden.
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Bakgrund
För en utförlig bakgrund hänvisar förvaltningen till bilagda tjänsteutlåtanden.
Förvaltningen vill dock särskilt framhålla den situation som stadsdelsnämnden och
förvaltningen stod inför i början av år 2009. Den innebar att det under slutet av
2008 och fram till februari/mars endast inkom en handfull uppsägningar av
förskoleplatser, mot normalt för perioden mellan 100-150 uppsägningar.
Uppsägningarna avstannade i samband med att försäljningar på bostadsmarknaden
avstannade. Därmed uppstod en situation där förvaltningen inte hade möjlighet att
erbjuda barn med lagstadgad platsgaranti tillgång till plats i förskolan. Mot den
bakgrunden krävdes att förvaltningen vidtog både akuta och skyndsamma åtgärder
för att få fram nya förskoleplatser.
Förvaltningens redogörelse av ärendet
Alltsedan månadsskiftet januari/februari 2009 arbetade förvaltningen med olika
alternativa lösningar parallellt och med mycket kort framförhållning för att få fram
lämpliga lokaler och iordningsställa dessa; allt för att kunna erbjuda det antal
platser som motsvarade varje månads antal garantibarn. Förvaltningen har i olika
sammanhang konstaterat att möjligheten att informera och samverka med
exempelvis föräldrar, var starkt begränsad fram till slutet av mars månad.
Förvaltningen menar dock att informationen till föräldrarna på avdelningen
Väderleken sedan dess skett fortlöpande och i den takt och ordning som krävts.
Förvaltningen har samverkat och inbjudit föräldrarna till informationsmöten på
förskolan Skorpan (2009-03-18), på stadsdelsförvaltningen S:t Eriksgatan 47
(2009-03-25 och 2009-04-15) samt till enskilda möten med familjer företrädesvis
på förskolan Skorpan. Samtalen ägde rum under tiden 16 april - 6 maj med
samtliga familjer utom en som avböjde samtal. I det fall Skolinspektionen önskar
att vi dokumenterar detta, kan förvaltningen komplettera med kopior av
inbjudningarna. Förvaltningen har även en omfattande korrespondens med
föräldrarna som Skolinspektionen vid förfrågan kan ta del av.
Föräldrarna har uttryckt starkt missnöje med förvaltningens handläggning av
ärendet. Förvaltningen å sin sida menar att handläggningen av ärendet har skett i
enlighet med de anvisningar som gäller inom Stockholms stad (se bilagd skrift
”En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem”). Föräldrarna har
även överklagat handläggningen hos såväl Länsrätten i Stockholms län som till
Justitieombudsmannen. Inte någon av instanserna har redovisat någon erinran mot
stadsdelsnämndens eller förvaltningens handläggning av ärendet.
Stadsdelsförvaltningen har anmält den nya lokalen på Rålambsvägen 24 i enlighet
med 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förvaltningen
har kompletterat ansökan och vidtagit de åtgärder som miljöförvaltningens
handläggare angivit. Miljöförvaltningen har därefter godkänt lokalerna på
Rålambsvägen 24 som lämpliga för förskoleverksamhet.
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Förvaltningen bifogar följande dokument som en redogörelse för handläggningen
och styrker samtidigt uppgifterna på det sätt Skolinspektionen önskat.
•

Utdrag ur stadsdelsnämndens protokoll 2009-04-23 samt förvaltningens
tjänsteskrivelse Planering för fler förskoleplatser

•

Utdrag ur stadsdelsnämndens protokoll 2009-05-14 samt förvaltningens
tjänsteskrivelse Planering för fler förskoleplatser

•

Beslut från Länsrätten i Stockholms län med anledning av anmälan...

•

Justitieombudsmannens beslut 2009-04-20 med anledning av anmälan
rörande flytt av avdelningen Väderleken

•

En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem.
Miljöförvaltningen Stockholms stad.

Förvaltningen vill med ovanstående visa att de ställningstaganden och beslut som
har fattats av stadsdelsnämnden och förvaltningen har handlagts helt i enlighet
med de anvisningar som gäller inom Stockholms stad. Därutöver har varje familj
erbjudits ett enskilt möte för att ge möjlighet att samtala kring det enskilda barnets
och den enskilda familjens önskemål och behov kring flytten av avdelningen
Väderleken.
När det gäller att beslutet fattats utan att föräldrarna har haft möjlighet att utöva
sitt inflytande hänvisas till ovanstående samtal som erbjudits varje familj och de
informationsmöten som föräldragruppen inbjudits till. Detta till trots kan
konstateras att dialogen med föräldrarna till barnen på avdelningen Väderleken
inte inleddes på ett bra sätt. Med hänsyn bland annat till detta och till föräldrarnas
oro för miljön i den nya fastigheten på Rålambsvägen 24 har förvaltningen
föreslagit att flytten av Väderleken istället sker i augusti månad. Förvaltningen
hänvisar till stadsdelsnämndens beslut den 14 maj 2009 och till det
tjänsteutlåtande som ligger till grund för detta beslut.
Avslutningsvis vill förvaltningen återigen framhålla att i det fall Skolinspektionen
önskar ytterligare dokumentation eller komplettering i ärendet, kan detta ske utan
dröjsmål.
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Bilagor:
Bilaga 1

Skolinspektionens skrivelse

Bilaga 2

Utdrag ur stadsdelsnämndens protokoll 2009-04-23 samt
förvaltningens tjänsteskrivelse Planering för fler förskoleplatser

Bilaga 3

Utdrag ur stadsdelsnämndens protokoll 2009-05-14 samt
förvaltningens tjänsteskrivelse Planering för fler förskoleplatser

Bilaga 4

Beslut från Länsrätten i Stockholms län med anledning av anmälan...

Bilaga 5

Justitieombudsmannens beslut 2009-04-20 med anledning av anmälan
rörande flytt av avdelningen Väderleken

Bilaga 6

En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem.
Miljöförvaltningen Stockholms stad
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