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Förslag att utöka gården vid förskolan Rosteriet
Svar på medborgarförslag
HL 2019/452

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bredda gården till förskolan Rosteriet
har inkommit till nämnden. Förslagsställarna är
föräldrarepresentanter från förskolan samt föreningen BUMS
(Barns utemiljö i staden). Förvaltningen ser problem med att
upplåta ytterligare parkmark på platsen. Förvaltningen ser inte att
detta kommer gå att genomföra i det här fallet utan hänvisar istället
till att verksamheten får använda Trekantsparken som den allmänna
park den är.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C)
och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Att stadsdelsförvaltningen återkommer till nämnden med ett
förslag på hur förskolan Rosteriets utomhusmiljö ska kunna utökas
och förbättras utifrån de problem som medborgarförslaget lyfter
fram.
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Som förslagsställarna mycket riktigt lyfter fram är förskolegårdarna
viktiga för de pedagogiska miljöer som förskolans verksamhet
bedrivs i. Miljöer som bland annat ska stimulera till lek och fysisk
aktivitet och ge barn gott om utrymme att röra sig fritt och
utforskande.
Det utrymme varje barn har på förskolan Rosteriets gård ligger
långt under Boverkets nationella riktlinjer, men också väsentligt
under snittet i Liljeholmen. Det finns också andra problem, bl.a.
med brist på skugga, naturlig växtlighet och stimulerande
lekmiljöer.
Stadsdelsnämnden måste visa att vi har högre ambitioner för våra
förskolegårdar i hela stadsdelen.
Stadsdelsförvaltningens kartläggning av förskolegårdarnas behov av
upprustning och arbete för likvärdiga pedagogiska miljöer inomoch utomhus bör under 2020 kompletteras med en tydligt uttalad
plan för hur små förskolegårdar ska utvidgas och nya trånga gårdar
undvikas.
En större och bättre förskolegård för Rosteriet bör ses som ett
allmänt intresse och möjligheterna till förbättringar bör därför
utredas ytterligare för att skapa en bättre utemiljö för barnen på
Rosteriet."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/452-7 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande Svar på
medborgarförslag, förskolegård Rosteriet
 HL 2019/452-6 Meetings - Medborgarförslag att utöka
gården vid förskolan Rosteriet
 HL 2019/452-2 Förslag att utöka gården vid förskolan
Rosteriet (rubricerat som medborgarförslag)
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