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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Detaljplan

för förskola

inom Täljö

Särskilt yttrande
Michael Solander (IVFP) lämnar

2:8.

ett särskilt yttrande

Miljöpartiet ser positivt på att det tillkommer fler platser

Men det är också Viktigt att dessa tillskott

Österåker.

strategiskt rätt geografiskt.

bostadsområden

ritas in,

Nya

förskolor ska redan

i

förskolan

i

av nya förskolor placeras

planetingsskedet av nya
annars finns risk att förskolor tvingas byggas alltför
i

och föräldrarnas bostad. Vi anser att denna nya förskola är
på gränsen till att ligga för lång ifrån sitt upptagningsområde eller med andra
ord få bostäder finns idag i förskolans omedelbara närhet. Miljöpartiet vill
också uppmärksamma den trend som verkar ligga i tiden, inte minst i
långt från barnens

dom nya förskolorna planeras som stora institutioner
150 barn (9-10 avdelningar) eller mer. Vi ser risker med detta. Dels så

Österåker, nämligen att

med

med många bam och mycket personal inte passar
Men vi ser också ett problem planeringen i ambitionen att barnen

anser Vi att stora förskolor
alla barn.

i

och föräldrarna ska kunna Välja en förskola i närområdet, då större enheter ger
sämre förutsättningar att åstadkomma en spridning geografiskt.
Michael Solander (MP)

Sammanfattning
Detaljplanen föreslås möjliggöra en ny förskola i fömyelseområdet TäljöGottsunda samt en breddning av en del av Gottsundavägen.

Huvudmannaskapet i

detaljplanen föreslås bli kommunalt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-16,

§ 7:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-02.
Förslag

beslut

till

Michaela Fletcher (M) yrkar
innebärande

att

bifall

till

planarbetsutskottets beslutsförslag

Anta Detaljplan för förskola inom Täljö

2:8.
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar
(M) yrkande och finner att så är fallet.

enligt

Michaela Fletchers

Expedieras
Samhällsbyggnads förvaltningen

Justerandes signaturer
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Utdragsbestyrkande

