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Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden upphäver sitt beslut den 18 november 

2014 att inrätta en komplementförskola på del av Farsta 

gymnasiums skolgård. 

2. Nämnden inrättar en tillfällig förskola för 25 barn i tomma 

lokaler i Farsta gymnasium. 

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten 

att uppföra en komplementförskola på Magelungsskolans 

skolgård.  

4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genom SISAB ansöka 

om markanvisning för en förskola vid Högerudsbacken i 

Farsta strand. 

 

 

 

 

 

Steinunn Á Håkansson Birgitta Thulén Pär Dahlqvist 

stadsdelsdirektör avdelningschef avdelningschef 

 

 

Sammanfattning 

Den 18 november 2014 beslutade stadsdelsnämnden att inrätta en 

komplementförskola med tre avdelningar för 54 barn på Farsta 

gymnasiums skolgård. Förskolan skulle tas i bruk under våren 

2015. Nu menar SISAB, som har fått i uppdrag att bygga om 

Farsta gymnasium för grundskoleverksamhet, att ombyggnaden 

blir så störande att förskoleverksamhet inte kan bedrivas där. 

Förvaltningen nödgas därför föreslå därför att nämnden upphäver 

sitt tidigare beslut och istället inrättar en tillfällig förskola för 25 

barn i gymnasiets lokaler för tiden 1 mars – 10 augusti 2015. 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi, stadsmiljö 

och strategi och avdelningen för förskola och fritid 

 

Bakgrund  

Den 23 maj 2013 uppdrog Farsta stadsdelsnämnd åt förvaltningen 

att undersöka möjligheten att bland annat inrätta en förskola i 

Farsta gymnasium. Utbildningsnämnden hade redan tidigare 

beslutat att lägga ned gymnasiet. Intagningsstopp genomfördes 

inför läsåret 2012-2013 och all verksamhet avvecklades efter 

vårterminen 2014.  

 

Stadsdelsförvaltningen följde processen och undersökte olika 

möjligheter att inrätta en förskola i lokalerna. Ett alternativ var att 

bygga om hus F till förskola. Snart stod det klart att förskolan 

inte kunde vara kvar i hus F längre än till 2017 på grund av 

planerna att flytta Hästhagsskolan och Kvickenstorpsskolan till 

gymnasiets lokaler. Dessutom planerades att starta musikklasser i 

skolan. 

 

Istället kom förvaltningen överens med utbildningsförvaltningen 

om att uppföra en förskolepaviljong på del av skolgården. I ett 

brev till alla vårdnadshavare till barn vid Farsta grundskolor, 

daterat den 31 mars 2014, skrev grundskoledirektör Håkan 

Edman följande: ”För att bidra till att lösa det stora behovet av 

förskoleplatser kommer Farsta stadsdel också att etablera 

paviljonger i anslutning till skolan.” 

 

I maj 2014 hade förvaltningen ärendet klart för beslut i stads-

delsnämnden, men det togs inte upp på nämndens dagordning. 

Den omfattande utredning som redan hade genomförts innebar att 

handlingarna för att söka bygglov var färdiga och bygglovs-

ansökan hade skickats till stadsbyggnadskontoret. Processen med 

att söka bygglov för en förskola på Farsta gymnasiums skolgård 

fortsatte därför och den 13 augusti 2014 beviljade stadsbyggnads-

kontoret enligt delegation bygglov för en paviljongförskola. 

 

Den 18 november 2014 beslutade Farsta stadsdelsnämnd att 

inrätta en komplementförskola med tre avdelningar på Farsta 

gymnasiums skolgård. Entreprenören var anlitad och beredd att 

påbörja arbetet direkt efter nyår. Förskolan skulle vara färdig att 

tas i bruk under våren 2015. 
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Ärendet 

Nu har emellertid byggandet av förskolan på Farsta gymnasiums 

skolgård stoppats av Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.  

 

SISAB har fått i uppdrag att bygga om Farsta gymnasium för 

grundskoleverksamhet. Ombyggnaden påstås vara så störande att 

förskoleverksamhet inte kan bedrivas. Dessutom har man 

planerat att placera byggbarackerna där förskolan skulle ha 

byggts.  

 

SISAB har istället anvisat en hall i byggnad C mellan skolans 

aula och skolans matsal. Hallen kan iordningställas och användas 

som förskola från den 1 mars till den 10 augusti i år.   

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Enligt förvaltningens uppfattning skulle det fungera med den 

komplementförskola som vi har bygglov för – även under tiden 

som skolan byggs om. Förvaltningen har varit beredd att minska 

förskolegården något och har också ordnat en gångväg till 

förskolan för barn och föräldrar genom parkvägen som ligger lite 

högre upp på Farstavägen. Från SISAB:s sida finns dock inget 

intresse av att hitta en lösning som innebär att komplement-

förskolan byggs. 

 

En förskola i den föreslagna hallen är en väldigt temporär 

lösning. Den iordningsställs för att bereda plats åt 25 barn. På så 

sätt kan förvaltningen uppfylla förskolegarantin, som innebär att 

föräldrar har rätt till en förskoleplats inom tre månader efter 

ansökan. Trycket är särskilt högt på våren då inga barn lämnar 

förskolan för att börja skolan, och nya barn samtidigt behöver 

plats. Föräldrarna kommer att informeras om att detta är en 

tillfällig lösning och att deras barn i möjligaste mån kommer att 

beredas plats på den förskola man önskar efter sommarlovet.  

 

Den planerade komplementförskolan skulle ha byggts med tre 

avdelningar, det vill säga för maximalt 54 barn. Det nuvarande 

förslaget innebär 25 platser mellan mars och augusti 2015.  

 

För att möta behovet av förskoleplatser framförallt i Farsta strand 

måste andra alternativ planeras inför hösten och även på längre 

sikt. I detta sammanhang bör möjligheten att uppföra en 

komplementförskola på del av Magelungsskolans gård prövas, 
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och även möjligheten att få markanvisning för en permanent 

förskola på Högerudsbacken. 

 

Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver sitt beslut den 18 

november 2014 att inrätta en komplementförskola på del av 

Farsta gymnasiums skolgård och istället inrättar en tillfällig 

förskola i tomma lokaler i Farsta gymnasium. Förvaltningen 

förslår vidare att nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka 

möjligheten att uppföra en komplementförskola på Magelungs-

skolans skolgård och att genom SISAB ansöka om mark-

anvisning för en förskola vid Högerudsbacken i Farsta strand. 

 

 

Bilagor 

1. Situationsplan över byggetableringen på Farsta gymnasiums 

skolgård 

2. Situationsplan över den tidigare beslutade komplement-

förskolan på Farsta gymnasiums skolgård 

3. Ritning över den tillfälliga förskolans ytor i hus C i Farsta 

gymnasium 

 


