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Stockholm fortsätter att växa och enligt stadens senaste
konjunkturärende (2019-2021) ökar antalet 1-5 åringar starkt från och
med år 2021 då de stora barnkullarna från 1990-talet börjar komma upp
i barnafödande åldrar. Därmed ökar också behovet av fler förskolor och
skolor, vilket kräver en noggrann planering. Staden har sedan några år
tillbaka en samordnad planering för utbyggnad av skollokaler, SAMS,
men saknar en liknande planering för förskolorna.
Stadsrevisionen konstaterar också i sin rapport Stadens investeringar, nr
1:2019 att stadsövergripande riktlinjer saknas för hur
stadsdelsnämnderna ska arbeta med förskoleplaneringen. Flera nämnder
uppger i sina treårsbudgetar att det finns utmaningar med att klara
driftskostnadskonsekvenserna av en förskoleutbyggnad, då
lokalkostnaderna beräknas ta en ökad andel av schablonerna. Staden
behöver därmed också ta ställning till resursfördelningen på längre sikt.
Den förskoleplanering som finns idag redovisas i stadsdelsnämndernas
lokalförsörjningsplaner, där vissa nämnder planerar en utbyggnad med
en hög hyreskostnad som följd. Stadsrevisionen påpekar dock behovet
av att göra det tydligare hur planeringen ska integreras i stadens
övergripande planering och anser också att SAMS-planeringen bör
kompletteras med ekonomiska beräkningar.
I budget 2019 finns visserligen uppdrag till stadsdelsnämnderna om att
delta i och samplanera förskolelokaler inom ramen för SAMS-arbetet,
men begränsat till där det finns ”vinster i ekonomi, resursutnyttjande
och genomförandetid”. Exploateringsnämndens och
stadsbyggnadsnämndens motsvarande uppdrag att säkerställa samråd
och reservation mark är också begränsat till skolbyggnader. Därmed
omfattas inte den samlade förskoleplaneringen i staden, vilket inte
tryggar hela behovet.
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Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga skolborgarrådet följande:
1. Kommer en liknande planering för förskoleutbyggnaden att
införas som den samordnade planeringen för grundskolorna?
2. Hur kommer kvaliteten i förskolan att påverkas av
hyreskostnader som minskar andelen av schablonen som går till
pedagogisk verksamhet?
3. Kommer resursfördelningen till förskolan att ses över så att den
tar hänsyn till de allt högre hyreskostnaderna?

Stockholm den 13 maj 2019
Tina Kratz (V)

