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Hej Peter!

Vi har tagit del av Skönhetsrådets skrivelse ang. Stockholms friläggande barnstugor ställd
till SISAB, Stadsbyggnadsnämnden och Stadsmuseet. Ärendet har handlagts av enheten
Stadsmuseet Kulturmiljö i samråd med enheten Stadsutveckling och besvaras genom
detta mejl. Kulturnämnden kommer att informeras om ärendet.
Stadsmuseet har liksom Skönhetsrådet efterfrågat ett samlat och översiktligt
kulturhistoriskt kunskapsunderlag om de många förskolebyggnader som uppfördes i
Stockholm under 1960-, 1970-och 1980-talen. Detta med anledning av förändringstrycket
på dessa miljöer. Kulturförvaltningen har besvarat en handfull remissärenden ang. förslag
om rivning av förskolebyggnader under 2020. I de flesta av fallen har vi avstyrkt
rivningarna med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden.
Vi vet att SISAB sedan en tid tillbaka genomför en omfattande kulturhistorisk inventering
av sina typförskolor. Stadsmuseet har varit rådgivande i arbetet. Vår bedömning är att
kunskapsunderlagen kommer att utgöra ett värdefullt redskap för SISABs förvaltning och
utveckling av fastighetsbeståndet. Inventeringen kommer att möjliggöra en mer samlad
bedömning av beståndet som helhet. Vi har även föreslagit att ett representativt antal av
skolorna ska väljas ut för bevarandeåtgärder. Det samlade inventeringsmaterialet har inte
kommit Stadsmuseet till del ännu. När vi får underlagen blir nästa steg är att se över de
befintliga klassificeringarna av beståndet och att klassificera det som ännu inte är
klassificerat. Det arbetet ansvarar Stadsmuseet Kulturmiljö för.
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Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du
information om stadens behandling av personuppgifter.

