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Ny förskola invid Vängåvans parklek, Stora Essingen
Inriktnings- och genomförandeärende

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny
förskola invid Vängåvans parklek på Stora Essingen (Essingen 1:87).
2. Under förutsättning att bygglov beviljas uppdras till stadsdelsdirektören att
teckna avtal på de villkor som redovisas i tjänsteutlåtandet.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Piotr Koscielniak
avdelningschef

Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsnämnd har ett fortsatt omfattande behov av förskoleplatser. Med de kunskaper vi idag har bedöms att samtliga planerade förskolor behövs.
Fler förskoleplatser är en förutsättning för att fortsatt klara barnomsorgsgarantin,
men också viktigt om målet att minska antalet barn i förskolegrupperna skall kunna uppnås.
Mot bakgrund av det stora behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen att
nämnden uppdrar åt förvaltningen att gå vidare med planeringen för en tillfällig
förskolepaviljong invid Vängåvans parklek på Stora Essingen.
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Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsnämnd har ett mycket stort behov av förskoleplatser i alla
delar av stadsdelsområdet. De kunskaper och erfarenheter förvaltningen hittills har
när det gäller barnantalsutvecklingen på Essingeöarna är att prognoserna från utrednings- och statistikkontoret inte är tillförlitliga. Antalet garantibarn i kö för
plats i början av 2011 är 30. Därtill köar omkring 20 föräldrar för omflyttning till
Stora Essingen; barn som idag har plats på Lilla Essingen eller i Marieberg.
Förvaltningen har tidigare, redan 2004, ansökt om och fått bygglov för en förskolepaviljong invid Vängåvans parklek. Det blev då inte aktuellt att etablera en paviljong eftersom efterfrågan vek. Byggloven är bara giltiga i två år. Slutet 2009
söktes på nytt bygglov för samma plats och med samma utformning som 2004.
Stadsbyggnadskontoret har efter kungörelse om bygglov fått in synpunkter från en
granne och från intressenter inom staden (trafikkontoret). Förvaltningen kommer
att ta hänsyn till inkomna synpunkter.
Tillfälliga bygglov beviljas för högst fem år. De kan förlängas med maximalt ytterligare fem år. Förvaltningen gör bedömningen att förskolepaviljongen behövs
för åtminstone den första femårsperioden. Besked om bygglov förväntas inom
kort.
Ekonomi
Enligt gällande regler fattas beslut om förskoleetableringar i två steg. Först tas ett
inriktningsbeslut genom vilket nämnden tar ställning till om ett förslag är tillräckligt intressant för att lägga utredningspengar på. I nästa skede då kostnader och
övriga förutsättningar är kända tar nämnden ställning till om projektet skall
genomföras.
Förutsättningar för en etablering vid Vängåvan är väl kända. Några särskilda ytterligare utredningar krävs inte. Ekonomin i projektet ser ut på följande sätt:
Markarbeten
Etableringskostnad
Hyresgästanpassning
Utrustning 2 avd
Summa engångskostnader

250000
269000
360000
300000
1179000

Enligt nuvarande regelverk utgår ett stimulansbidrag om 1,6 mnkr för två nya förskoleavdelningar. Bidraget söks i efterhand i tertialrapport.
Den offererade hyran för paviljongen är 1774 kr pr kvadratmeter eller 448000 kr
per år, vilket ligger väl inom ramen för vad som kan finansieras genom förskole-

schablonen. Årskostnaden understiger den gräns då en nyförhyrning kräver beslut
i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
Stadsdelsförvaltningens bedömning och förslag till beslut
Stadsdelsnämnden har behov av nya förskoleplatser för att täcka behovet långsiktigt av permanenta platser. Fler förskoleplatser är också en förutsättning för att
målet att minska antalet barn i förskolegrupperna skall kunna uppnås.
Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att den aktuella förskolan är nödvändig
för att minska den brist på barnomsorgsplatser som förutses i ett längre perspektiv.
Förvaltningschefen bör få i uppdrag att, under förutsättning att bygglov beviljas,
teckna erforderliga avtal och göra nödvändiga beställningar.
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