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Förskoleplanering
Delegering av vissa beslut till stadsdelsdirektören

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om delegation till stadsdelsdirektören enligt förslagen i
tjänsteutlåtandet.
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Sammanfattning
Planeringen för förskolelokaler sker på kort och på lång sikt. På kort sikt kan
förvaltningen behöva söka bygglov, markupplåtelse eller annat tillstånd liksom
anlita arkitektkonsult eller samverka med paviljonguthyrare för att få fram
tillräckliga beslutsunderlag för nämnden. Denna typ av beslut eller beställningar är
idag inte reglerade i stadsdelsnämndens delegationsförteckning.
Stadsdelsdirektören bör få nämndens delegation att fatta den typ av beslut som
beskrivs i tjänsteutlåtandet. Det är alltid stadsdelsnämnden som slutligt avgör om
en lokal eller plats ska användas för förskoleverksamhet.
Ärendet
Antalet nyfödda på Kungsholmen fortsätter på en historiskt hög nivå. De
preliminära siffror som finns över antalet barn i nyproducerade bostäder visar att
förvaltningen måste fortsätta att ägna stor kraft åt att få fram tillräckligt antal
förskoleplatser i lokaler lämpliga för verksamheten till rimliga kostnader.
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Enligt stadens regler fattas beslut om större investeringar i två steg. Först tas ett
inriktningsbeslut genom vilket nämnden tar ställning till om ett förslag är
tillräckligt intressant för att utreda. I nästa skede då kostnader och övriga
förutsättningar är kända tar nämnden ställning till om projektet skall genomföras. I
detta läge kan också, beroende på projektets storlek, krävas ett medgivande från
kommunstyrelsens ekonomiutskott.
I de fall flertalet fakta är kända och ingen ytterligare utredning krävs, behövs
oftast inget särskilt inriktningsbeslut. Nämnden kan i dessa ärenden direkt besluta
om genomförande. Om investeringsutgiften för staden eller den tillkommande
hyreskostnaden överstiger viss nivå krävs prövning i kommunstyrelsens
ekonomiutskott.
När förskolor planeras in i nyproduktion av bostäder eller som fristående
byggnader i anslutning till t.ex. en ny skola fungerar ovan beskrivna beslutsgång
väl. Frågor som behöver besvaras hanteras oftast av byggherren. Nämnden får ett
färdigt förslag till hyresavtal att ta ställning till. När det däremot krävs snabbare
anpassningar, då lokaler behöver byggas om eller paviljonger etableras,
tillkommer moment då beslut krävs; beslut som t.ex. kan vara att
-

ansöka om ett tillfälligt bygglov,
ansöka om bygglov för ändrad användning av lokal,
ansöka om markupplåtelse för uppställning av paviljong,
anlita arkitektkonsult eller motsvarande,
beställa enklare utredningar hos t.ex. paviljongleverantörer.

Nämnden beslutar alltid om en förskola ska etableras eller ej. Beslut av
ovanstående karaktär kan dock krävas för att få ett tillräckligt underlag för
nämndens ställningstagande. Dessa beslut är idag inte delegerade till
förvaltningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsdirektören bör få nämndens delegation att besluta i ovan nämnda
ärenden.
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