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Motion av Kristina Lyfz och Johan Nilsson (båda M) om att säkra
skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättningar
I takt med att Stockholm växer så ökar också behovet av samhällsservice och grundläggande
samhällsfunktioner. För att möta stockholmarnas behov av fler för- grund- och
gymnasieskolor så behöver vi bygga ut skollokalerna kraftigt. Fram till 2040 krävs 39 nya
grundskolor och ännu fler förskoleutbyggnader. Därför är det mycket oroande när vi nu kan
konstatera att 534 grundskolor och 186 förskolor lever på lånad tid eftersom hela eller delar
av verksamhetens byggnader har tillfälligt bygglov och således måste rivas inom några år.
Detta är inte en ny fråga utan nyligen genomförde Stockholms stad en kartläggning av
situationen, men trots detta så har inga konkreta förslag på hur man ska lösa situationen
kommit.
1 Dagens nyheter, måndagen den 23 maj, framkommer det att stadens lösning på detta är att
påbörja nya detaljplanearbeten för 150 nya förskoleavdelningar runt om i Stockholm. Detta är
förvisso bra men syftet med de är i huvudsak att bygga för det växande behovet snarare än att
ersätta redan befintliga verksamheter.
Frågan om tillfälliga bygglov är dessvärre inte ett problem som bara är kopplat till skolan och
förskolans verksamhet utan det påverkar även många andra verksamheter. Stockholms stad
bör därför ligga på regeringen för att få tillstånd enklare och mer flexibla byggrätter som
möjliggör för ett växande Stockholm, och inte som idag lägger krokben för tillväxt och
expansion.
Samtidigt som Stockholms stad bör driva på detta så är läget i detta nu akut varför staden
även måste agera på egen hand. Därför vill vi att stadsbyggnadsnämnden tillsammans med
utbildningsnämnden och SISAB tar fram en handlingsplan för hur man avser komma tillrätta
med den befintliga problematiken samt inleder detaljplanearbete för samtliga skolor och
förskolor i Stockholm som idag har tillfälligt bygglov. Vi ser gärna att även friskolornas
riksförbund involveras i detta arbete då det även finns fristående förskolor och skolor som
omfattas av detta problem.
Därför föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar att:
Att

uppdra åt stadsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden att ta fram en
handlingsplan för hur man ska komma tillrätta med förskolor och skolor som
idag har tillfälliga bygglov

Att

uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att ta fram nya
detaljplaner för alla förskole- och skolbyggnader som idag har tillfälligt bygglov

Att

uppdra åt utbildningsnämnden och SISAB att ta fram riktlinjer för hur man
långsiktigt säkrar upp verksamheterna framöver.

Johan Nilsson (M)

