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Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala
skola
§ 30

Diarienummer 2020/KS 0334 41

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs
till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och
lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för
BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola
för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som
kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om
finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
4. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola
ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Kommunstyrelsens beslut
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs
till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken
BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram
uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr
totalt.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Ulf Perbo (KD) och Jeanette Hellmark
(M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig
reservation (bilaga).

Protokollsanteckning
Jannice Rockstroh (S) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade
haft rösträtt.
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Beskrivning av ärendet
Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat
antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt
har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är
tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan
från och med höstterminen 2021. För att kunna organisera en skola för årskurs
F-6 med två paralleller behöver en paviljong sättas upp med plats för
undervisning av två klasser. Utöver dessa två klassrum har den politiska
ledningen även en ambition att skapa utrymme för att inrymma tal- och
språkklasser på skolan. Förvaltningen bedömer att det därför finns behov av
totalt fyra klassrum samt grupprum i paviljongen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
besluta att:
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs
till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken
BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram
uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr
totalt.
Vidare föreslår kommunledningsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs
till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och
lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för
BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola
för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som
kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om
finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
4. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola
ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
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1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs
till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021 under rubriken
BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram
uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr
totalt.
Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:
2. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs
till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och
lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för
BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola
för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som
kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om
finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
4. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola
ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar att
skyndsamt utreda och åtgärda Fårdala skolas lokalbrister permanent och
långsiktigt samt verkställa att skolan återigen blir en F-6 skola. I det fall
yrkandet inte vinner gehör yrkar Jeanette Hellmark (M) avslag på
ordförandeförslaget.
Anna Steele (C), Ulf Perbo (KD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till
Jeanette Hellmarks (M) yrkande.
Anita Mattsson (S) yrkar avslag på Jeanette Hellmarks (M) yrkande.
Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Per
Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Jeanette Hellmarks
(M) yrkande om att skyndsamt utreda och åtgärda Fårdala skolas lokalbrister
permanent och långsiktigt samt verkställa att skolan återigen blir en F-6
skola. Kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Fårdala.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-12-09 § 112.pdf
Reservation § 112 Centerpartiet.pdf
Reservation § 112 Moderaterna.pdf

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (7)

2021-02-08 dnr 2020/KS 0334 41 9
Beslutande organ

Handlingstyp

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2021-02-02

Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2021-02-02

Tid

18:30–20:07

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2021-02-08

Paragrafer

28–44

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-09

Datum då anslaget tas ned

2021-03-03

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Anna Steele (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Christoffer Holmström (S)
Alfonso Morales (S)
Jannice Rockstroh (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mats Fält (M)
Fredrik Bergkuist (M)
Chris Helin (M)
Eva von Vogelsang (M)
Mattias Eriksson (KD)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
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Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Catarina Stavenberg, seniorkonsult, Kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Mikael Onegård tjm, politisk sekreterare, M
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Lisa Månsson (MP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
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