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Utvidgning av förskolan Eden, Pär Lagerkvists gata 8-10
Inriktningsärende

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av utvidgning
av förskola i fastigheten Eden 1, Pär Lagerkvists gata 8-10.
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Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsnämnd har ett fortsatt omfattande behov av förskoleplatser. Med dagens kunskaper bedöms inte det hittills planerade lokaltillskottet räcka.
Ytterligare 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 av en utvidgning
av förskolan Eden, Pär Lagerkvists gata 8-10.
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Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsnämnd har ett mycket stort behov av förskoleplatser i alla
delar av stadsdelsområdet. Cirka 250 fler förskoleplatser skapades i nya och befintliga lokaler under år 2011. Hittills i år har 228 barn anvisats plats i stadsdelsnämndens förskoleverksamhet med start under januari–mars 2012. Flertalet av de
placerade barnen har fått plats i två nybyggda förskolor som tas i bruk under februari och mars. Antalet återstående garantibarn i kö för plats i mars t.o.m. maj är
cirka 120. För att även under våren klara barnomsorgsgarantin finns ett stort behov
av ytterligare förskoleplatser.
Förvaltningen för diskussioner med Brf Eden om att hyra en angränsande lokal till
den befintliga förskolan Eden. Det är en lokal som tidigare fungerat som restaurang och som ligger i direkt anslutning till förskolan. Lokalen är 250 kvm och planeras inrymma cirka 30 barn.
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 platser som förutses i ett längre perspektiv. Förvaltningschefen bör få i uppdrag att, under förutsättning av erforderliga beslut, teckna
avtal och göra nödvändiga beställningar.

