Skärholmens stadsdelsförvaltning
Förskola

Handläggare
Charlotte Gredenborg
Telefon: 0850824400

Tjänsteutlåtande
Dnr SKHLM 2020/738
Sida 1 (5)
2020-10-07

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd
2020-11-12

Flytt av förskoleverksamhet på Vårbergsplan 22

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att förskoleverksamheten som bedrivs på
Vårbergsplan 22 avvecklas under sommaren 2021 och flyttas till
närliggande förskolor.
Sammanfattning
Förvaltningen ser ett sjunkande barnantal i Vårberg och har ett
överskott av förskoleplatser. Förvaltningens bedömning är att det
inte är ekonomiskt försvarbart att lägga ned avdelningar i moderna
och ändamålsenliga förskolelokaler till förmån för gamla
lägenhetslokaler som ej är avsedda för förskoleverksamhet.
Förvaltningen föreslår därför att förskoleverksamheten som bedrivs
på Vårbergsplan 22 flyttas till närliggande förskolor.
Bakgrund
Under flera år har förvaltningen sett ett sjunkande barnantal i
Vårberg. Förvaltningen har de senaste åren haft ett överskott av
förskoleplatser och ser inte ett ökat behov inom överskådlig tid.
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I Vårberg har under de senaste 10 åren skett ombyggnationer av
förskolorna Stångholmsbacken och Vårholmsbackarna då dessa
under 60-talet byggdes som provisoriska byggnader. I samband
med ombyggnationerna fanns planeringen, som framgår i
tjänsteutlåtande (DNR 2.6/542-2010), att förvaltningen förordar att
lägenhetsförskolorna i Vårberg ska sägas upp om barnantalet
sjunker. Lokalerna är av mer tillfällig karaktär och inte
ändamålsenliga. Sedan dess har förskoleverksamheten från
Fjärdholmsgränd och Duvholmsgränd flyttat, Vårbergsplan 22 är
den lägenhetsförskola som finns kvar inom förvaltningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning förskola i samråd med
avdelningen för nämnd och verksamhetsstöd.
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Ärendet
Förskoleverksamheten på Vårbergsplan 22 Vårberg är inrymd på
första våningen i ett hyreshus som Stena fastigheter förvaltar.
Förskolan har 34 platser men i dagsläget finns 25 barn inskrivna då
förskolan erhåller statsbidrag för mindre barngrupper.
Lokalerna är inte fullt ut ändamålsenliga för en modern förskola.
Köket är ett ombyggt lägenhetskök som saknar hjälpmedel och
lokalen är inte helt handikappanpassad. Det finns även flera brister
när det gäller inomhusmiljön som återkommande bekräftats av
miljöförvaltningen vid inspektioner. Vid inspektionen som
genomfördes 2016 noterades buller från fasta installationer (från
ventilationen), otillräcklig ventilation samt att OVK-protokollet var
underkänt. Sedan dess har fastighetsägaren åtgärdat bullret men
ventilationen upplevs fortfarande som otillräcklig. Den senaste
OVK-mätningen som fastighetsägaren genomförde i juni 2020 visar
på samma brister som tidigare. Miljöförvaltningen genomförde en
ny miljöinspektion i september 2020 då konstateras fortsatt brister i
förskolans ventilation. Pedagogerna bekräftar även detta och
upplever att det är dålig luftkvalitet i lokalerna.
Det finns lediga förskoleplatser på andra förskolor i Vårberg och i
Skärholmen. Förvaltningens övriga förskolor är ändamålsenliga
förskolelokaler som ger möjlighet till anpassning utifrån
barngruppens sammansättning och storlek.
 Dessa har moderna tillagningskök med generösa arbetsytor
med hjälpmedel såsom lyftanordningar mm (Torpgläntans
kök är inte optimalt och förskolan kommer att byggas om
inom projektet för Fokus Skärholmen).
 Personalutrymmen finns såsom personalrum,
omklädningsrum och dusch.
 Gårdarna är tillgänglighetsanpassade och har staket i
rekommenderad höjd. De nybyggda förskolorna har en
lekyta utomhus på ca 14 kvm/barn.
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Aktuell beläggning
Nedan bild visar antal inskrivna barn per den 30 september jämfört
med ungefärlig kapacitet. Differensen visar det överskott av 148
platser som finns i stadsdelarna Vårberg och Skärholmen. Under
hösten är det ca 10 barn som står i kö för en förskoleplats i Vårberg
och 14 Skärholmen. I de siffrorna är de privata förskolorna
inkluderade. Inom stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen
kommer flera bostäder att byggas inom området de kommande åren.
Flera förskolor planeras även att byggas om inom ramen för
projektet. I Vårberg kommer Förskolan Torpgläntan 8 och
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Vårbergsvägen 64 byggas om och varje förskola kommer ha plats
för 144 barn. Förvaltningen planerar även för en ny förskola på
Ekholmsvägen 133 med 144 platser. Förvaltningen följer noga
befolkningsprognoser och kommande byggprojekt för att följa
behovet av förskoleplatser.

Regiform

Område

Förskola
Förskolan Ekholmsvägen 192
Förskolan Ekholmsvägen 229
Skärholmen
Förskolan Ekholmsvägen 227
Förskolan Ekholmsvägen 333
Förskolan Stångholmsbacken 97-99
Skärholmen/Vårberg Förskolan Falkholmsgränd 40
Kommunal
Förskolan Idholmsvägen 79 A
Förskolan Vårholmsbackarna 114
Förskolan Vårbergsvägen 64
Vårberg
Förskolan Torpgläntan 8
Förskolan Rönnholmsgränd 42
Förskolan Vårbergsplan 22
Förskolan Vågskålen
Förskolan Sakina-Rönnholmen
Skärholmen
Förskolan Matrix
Förskolan Matrix
Förskolan Sakina-Idholmen
Privat
Förskolan Backen
Förskolan Pionjären
Vårberg
Förskolan Kungshatten Pysslingen
Förskolan Happy Moon AB
Förskolan Pionen
Summa överskott av platser den 30 september 2020
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Antal inskrivna 30 sept Ungefärlig kapacitet Differens
26
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30
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25
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18
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Kartan ovan visar samtliga förskolor inom Vårberg och
Skärholmen. Lila byggnader är förvaltningens förskolor. De
orangea drivs i privat regi. Grön stjärna är kommande
förskolebyggnad på Ekholmsvägen 133. Parklekar är markerade
med en cirkel. Förskolan Vårbergsplan 22 är inringad.
Synpunkter och förslag
Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt försvarbart
att lägga ned avdelningar i moderna och ändamålsenliga
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förskolelokaler till förmån för gamla lägenhetslokaler som ej är
avsedda för denna typ av verksamhet. Förvaltningen föreslår därför
att förskoleverksamheten som bedrivs på Vårbergsplan 22 flyttas
under sommaren 2021 till närliggande förskolor. Vårdnadshavare
får önska ny förskoleplats och förvaltningen ska verka för att
tillgodose detta. Då förskolans ventilation bedöms som bristfällig
rekommenderas verksamheten att bedriva större delen av
undervisningen utomhus fram till sommaren 2021.
Tidsplan
Se bifogad aktivitets- och kommunikationsplan. De vårdnadshavare
och pedagoger som berörs informeras kontinuerligt av rektor.
Ekonomi
Förslaget innebär en besparing och förutom lokalhyran har
förvaltningen kostnader för driften, exempelvis sophämtning, el,
mattor, städning samt IT och telefoni.

Lokaler, hyra
Lokaler, drift
Entreprenad/köp
verksamhet
Inventarier
IT och telefoni
Övriga externa
kostnader
Anläggning
Summa
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Budget 2020
354 312
90 000
25 000
5 000
70 000
30 000
30 000
604 312

Personal
En mindre förskola som Vårbergsplan försvårar
personalplaneringen vid personalens frånvaro. Det finns färre kända
vuxna för barnen och när det blir någon frånvaro blir förskolan mer
sårbar. Förutsatt nuvarande barnantal ser inte förvaltningen någon
risk för övertalighet i samband med förslaget. Alla pedagoger har
kvar sin tjänst vid förvaltningen. Pedagoger som arbetar på
förskolan kommer erbjudas att följa med till de förskolor dit barnen
går. Inför ett beslut om flytt ska en barnkonsekvensanalys
genomföras samt en risk- och konsekvensanalys avseende
personalens arbetsmiljö.

Tjänsteutlåtande
Dnr SKHLM 2020/738
Sida 5 (5)

Jämställdhetsanalys
Ärendet rör en flytt av verksamhet där barn och personal, oavsett kön,
flyttas på lika villkor. I programmet för ett jämställt Stockholm
framgår att stadens verksamheter ska utformas så att de möter flickors
och pojkars behov på likvärdiga villkor. Att använda befintliga
ändamålsenliga lokaler, som ger möjlighet att anpassa utifrån
barngruppens sammansättning och storlek, ser förvaltningen som en
del i att kunna erbjuda en likvärdig utbildning. Vidare ser
förvaltningen att lokalerna på Vårbergsplan delvis är exkluderande för
personer med funktionsvariationer. En flytt av verksamheten ses därför
som positiv utifrån lokalernas tillgänglighet.

Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör

Britt Karlsson
Ansvarig

Bilagor
1. Aktivitets- och kommunikationsplan
2. Tjänsteutlåtande Dnr 2.6 /542-2010
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