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Fårdala skola- beslut om årskurs 6 läsår 2021/2022
§ 112

Diarienummer 2020/BUN 0100 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till
kommunstyrelsen
Investeringsansökan för uppförande av en paviljong, med placering på Fårdala
skola, godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fårdalas årskurs 6 återgår till Fårdala skola hösten 2021, om en paviljong är
nödvändig ska den skyndsamt ställas upp.
Paviljongen bör ges möjlighet att inrymma en tal- och språkklass.

Reservation
Jeanette Hellmark (M) kommer in med en skriftlig reservation.
Raymond Moube (C) kommer in med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Under läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har verksamheten för Fårdalaskolans
årskurs 6 förlagts på Nyboda skola. Orsaken har varit brist på lokalutrymme
för att organisera två paralleller för årskurs F-år 6 på Fårdala skola.
Idag är Fårdala skola organiserad i två paralleller åk F-6 med cirka 275 elever.
Däremot rymmer lokalerna inte 2 paralleller F-6 och åk 6 har tillfälligt flyttat till
Nyboda skola då Fårdala skola saknar tillräckligt med klassrum. En två parallell
skola är att föredra för att skolans organisation ska kunna vara hållbar.
Kommunen har ett pågående utredningsuppdrag till kommunens lokalstrateg
att ta fram en strategisk plan med lösningar för om-, till- och nybyggnad av
skolor i centrumområdet. Utredningen är omfattade och kommer att fortsätta
under 2021 då förstudier kommer att genomförs och slutgiltiga förslag tas fram
för att lösa platsbehovet i centrumområdet. Den politiska ledningen har dock
varit tydlig med att Fårdala även framgent ska vara en F-6 skola och att dess
verksamhet inte ska vara utspridd utan samlad i Fårdala skola. Uppdraget har
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därför varit att utreda om årskurs 6 skall flytta tillbaka till Fårdala skola redan
hösten terminen 2021 eller om det är bättre att vänta till höstterminen 2022.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut:
Undervisningen för Fårdala skolas årskurs 6 förläggs i Nyboda skolas
verksamhetslokaler under läsår 2021/2022
Eleverna ska tillhöra Nyboda skolas rektorsenhet under läsår 2021/2022
Personalen ska tillhöra Fårdala skolas rektorsenhet under läsår 2021/2022

Ordförandeutlåtande
För läsåret 2019/2020 samt 2020/2021 har nämnden tidigare fattat beslut om
att temporärt flytta årskurs 6 från Fårdala skola till Nyboda skola på grund av
utrymmesskäl vilket inte möjliggjort två paralleller på Fårdala skola.
Det politiska styret och jag, Tillsammans för Tyresö, har en tydlig ambition att
Tyresö ska vara Sveriges bästa skolkommun och bästa offentliga arbetsgivare.
Mot bakgrund av det och tjänsteskrivelsens sammanfattning ser vi att årskurs 6
från Fårdala skola hösten 2021 ska återgå till Fårdala skola från Nyboda skola.
De organisatoriska vinsterna är många och i nuläget behöver vi skapa stabila
skolenheter med de bästa förutsättningarna för hög måluppfyllelse. Det ska
vid tidpunkt för skolval vara tydligt för föräldrar och elever vilken skola man
ska gå i när man gör ett val.
Tjänsteskrivelsen beskriver de uppkomna fördelar och det utökade samarbetet
som den temporära flytten inneburit för Nyboda skolas organisation. Jag
förutsätter att former för ett fortsatt gott samarbete som stärker båda skolornas
organisation och lärande fortgår.
Om en paviljong behöver sättas upp ska det ske skyndsamt och möjligheterna
till att den inrymmer även en tal- och språkklass ska utredas.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att:
Fårdalas årskurs 6 återgår till Fårdala skola hösten 2021, om en paviljong är
nödvändig ska den skyndsamt ställas upp.
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Paviljongen bör ges möjlighet att inrymma en tal- och språkklass.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) yrkar i första hand återremiss på grund av bristfälligt
underlag. I andra hand yrkar hon avslag på grund av bristande underlag.
Raymond Moube (C) stödjer moderaternas förslag på återremiss i första hand
och i andra hand yrkar de avslag.
Bjarne Vifell (SD) yrkar på återremiss i första hand och i andra hand yrkar
han bifall.
Åsa de Mander (L) och Jerry Svensson (S) yrkar bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Jeanette
Hellmarks (M), Raymond Moubes (C), Bjarne Vifells (SD) yrkanden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget.
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fårdala årskurs 6.docx
Prövning av barnets bästa angående tillbakaflytt av åk 6 till Fårdala skola.docx
Reservation § 112 Centerpartiet.pdf
Reservation § 112 Moderaterna.pdf
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Protokoll för barn- och utbildningsnämnden
Datum

2020-12-09

Tid

18:00–20:50

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Konferensrum Dialog, plan 6 kommunhuset 2020-12-14 klockan 13.00

Paragrafer

107–118

Sekreterare

Lena Riddervold
Ordförande

Jannice Rockstroh
Justerande

Jeanette Hellmark
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-15

Datum då anslaget tas ned

2021-01-06

Protokollets förvaringsplats

Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift

Lena Riddervold
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Närvarolista
Beslutande
Jannice Rockstroh (S)
Åsa de Mander (L)
Jeanette Hellmark (M)
Jerry Svensson (S)
Sara Granestrand (S)
Martin Skjöldebrand (L)
Anja Eklund (MP)
Sonja Gustafson (M)
Margareta Baxén (M)
Richard Norin (C), beslutande §§ 107 - 109

Ersättare
Maria Alves Persson (S)
Anna-Karin Tjälldén (L)
Ajda Asgari (MP)
Vendela Magnell (M)
Torbjörn Skarin (M)
Raymond Moube (C), tjänstgörande ersättare för Richard Norin §§ 110 - 118
Rode Kennerberg (KD)
Bjarne Vifell (SD), tjänstgörande ersättare för Jonathan Fritzdorf (SD)

Övriga
Johan Ahlkvist, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Anette Jansson, administratör, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Sundström, utredare
Elisabet Schultz, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Lena Riddervold, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Nathalie Hanze, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Elio Bussoli, skolpsykolog, barn- och elevhälsan, till och med § 107
Christer Gulbrandsen, Psykoterapeut, barn- och elevhälsan, till och med § 107
Ulrika Månsson, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen

Frånvarande
Peter Hjelm (S)
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Anders Nystedt (MP)
Christina Granberg (V)
Jonathan Fritzdorf (SD)
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