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YTTRANDE I MÅL NR. P 5542-11
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun ./. Kungsholmens
stadsdelsnämnd (stadsdelsnämnden)
angående tilläggsavgift för fastigheten Stockholm Knoppen 15
Stadsdelsnämnden har förelagts att yttra sig i rubricerat mål. Stadsdelsnämnden
inger härmed följande yttrande.
1.

Inställning

1.1

Stadsdelsnämnden bestrider betalningsansvar i målet.

1.2

I det fall betalningsansvar åläggs stadsdelsnämnden yrkar
stadsdelsnämnden att tilläggsavgiften jämkas till noll kronor, eller i vart
fall sätts ner till ett väsentligt lägre belopp.

2.

Grunder och omständigheter

Bakgrund
2.1

Stockholm växer mer och snabbare än väntat. Kungsholmen är en av de
stadsdelar som växer snabbast. Befolkningstillväxten sker i hög grad
genom att det föds många barn. Med dagens takt i befolkningsökningen
kommer Stockholm redan år 2025 att vara en miljonstad. Fler barn betyder
att det kommer att behövas mer resurser i form av både nya lokaler och
mer personal. Därför behöver de som arbetar i staden planera och utveckla
servicen till stockholmarna för en fortsatt hög kvalitet i stadens
verksamheter. Utbyggnaden av förskoleplatser är en av stadens och
stadsdelsnämndens högst prioriterade frågor. Kungsholmens
stadsdelsförvaltning (stadsdelsförvaltningen) bedriver ett intensivt arbete
med att klara tillgången på förskoleplatser på såväl kort som på lång sikt.

2.2

I början av 2011 fanns ett stort antal barn som saknade förskoleplats. För
att klara förskolegarantin krävdes att stadsdelsförvaltningen kunde hitta en
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för ändamålet lämplig lokal som kunde tas i bruk med mycket kort varsel.
Ett stort antal lokaler besöktes men bedömdes av olika skäl inte vara
lämpliga för förskoleverksamhet. Den enda möjligheten att ta i anspråk
förskolelokaler med kort varsel är att använda befintliga lokaler. Då
förskoleverksamhet öppnas i till exempel en paviljong krävs minst sex
månaders framförhållning.
2.3

Förutom befolkningsökningen ställer lagstiftningen genom skollagen krav
på samtliga kommuner att senast fyra månader efter ansökningsdatum
erbjuda sökande förskoleplats. Stockholms kommunfullmäktige har höjt
målet och skärpt kravet till tre månader. Hittills har stadsdelsnämnden
klarat förskolegarantin genom att stadsdelsförvaltningen sökt och tagit i
anspråk lokaler som efter anpassning har blivit bra förskolelokaler.
Lokalen i den aktuella fastigheten Knoppen 15 befanns vara en sådan.

2.4

Stadsdelsnämnden beslutade den 17 februari 2011 därför att fullfölja
planeringen för förskola i fastigheten Knoppen 15.

2.5

Ombyggnationen påbörjades den 7 mars 2011.

2.6

Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkände inhyrningen den 16 mars
2011.

2.7

Bygglovsansökan för ändrad användning ingavs till
Stadsbyggnadsnämnden den 18 mars 2011.

2.8

Förskolan öppnades den 14 april 2011.

2.9

Den 1 november 2011 erhöll stadsdelsnämnden ett tidsbegränsat bygglov
avseende ändrad användning av byggnad, se bilaga.

Särskilda skäl för jämkning
2.10

Som ovan anförts var stadsdelsnämnden i början av år 2011 i stort behov
av att omgående hitta lokaler för förskola då det fanns ett stort antal barn
som saknade förskoleplats och då befolkningen, till stor del pga. av att det
föds många barn, snabbt ökar.

2.11

För att kunna ge dessa barn och andra barn en förskoleplats och för att
kunna klara den ovan anförda förskolegarantin måste stadsdelsnämnden
kontinuerligt leta efter sådana nya lokaler som efter anpassning blir bra
förskolelokaler.
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2.12

Stadsdelsnämnden fann aktuell lokal och ansåg att den – efter vissa mindre
anpassningar – skulle fungera som en bra förskolelokal. Lokalen i
fastigheten Knoppen 15 hade tidigare varit postkontor men hade stått
oanvänd sedan juni 2010. Lokalen var i behov av renovering och syntes
inte heller ha varit avsedd för postkontor utan möjligtvis för vårdcentral
eller något liknande varför det endast krävdes vissa mindre anpassningar,
t.ex. i form av iordningsställa ett fungerande skötrum och ordna ytskikten,
för att kunna fungera som förskolelokal.

2.13

Det är självfallet stadsdelsnämndens ambition att göra korrekta
bygglovsansökningar och invänta vederbörliga beslut. I detta fall var dock
stadsdelsnämnden tvingad att finna förskoleplatser åt de anförda barnen
varför ombyggnationen inleddes och förskola öppnandes innan beslutet om
bygglov hade fattats.

2.14

Det måste även framhållas att det under ombyggnationen förevarit löpande
kontakter mellan stadsdelsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i ärendet.
Under denna process har stadsdelsnämnden fått uppfattningen att bygglov
skulle beviljas, bl.a. har Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrkt ansökan
om ändrad användning till förskoleverksamhet.

2.15

Staden erhöll därefter bygglov.

2.16

Sammantaget är stadsdelsnämnden av uppfattningen att de företagna
åtgärderna var nödvändiga pga. ovan anförda omständigheter och måste
anses vara av bagatellartad karaktär – närmast att betrakta som en möjlig
ordningsförseelse – varför någon tilläggsavgift inte ska utgå i
överhuvudtaget eller i vart fall sättas ned väsentligt.

Bilaga:
1. Stadsbyggnadsnämndens beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov i
efterhand.
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