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Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för
lärmiljön
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
barn- och utbildningsnämnden
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom
förskoleverksamheten om totalt 9,5 mnkr godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa god lärmiljö inom
grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr godkänns.

Elisabet Schultz
Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Sammanfattning
Lärmiljösatsningen görs för att säkerställa att bra förutsättningar ska finnas för
att alla Tyresös barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten, kunna
delta i undervisningen och känna arbetsro. Satsningen ska bidra till att investera
i den fysiska arbetsmiljön, öka tillgängligheten och möjligheten för alla barn att
inkluderas i undervisningen.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag för satsningen under hösten 2021
är att genomföra målning av väggar, byte av golvmattor, toaletter, innerdörrar,
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ytterdörrar och även vissa snickerier. Detta för att skapa en tilltalande miljö
för lärande och en ökad likvärdighet.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår åtgärder för att skapa god lärmiljö
inom förskoleverksamheten om totalt 9,5 mnkr och inom
grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen inför 2021 togs beslut om att genomföra en satsning gällande
lärmiljön i kommunens förskolor och grundskolor. Satsningen på lärmiljön
genomförs under åren 2021-2024. Totalt uppgår satsningen till 80,0 mnkr
uppdelat på 20,0 mnkr per år under fyra år. För år 2021 finns ett
investeringsanslag om 20,0 mnkr. Satsningen görs för att säkerställa att bra
förutsättningar ska finnas för att alla Tyresös barn och elever ska känna sig
trygga i verksamheten, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro.
Satsningen ska bidra till att investera i den fysiska arbetsmiljön, öka
tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen.
En viktig aspekt är även att barn ska kunna vistas i kemikaliesmarta miljöer i
Tyresös förskolor och skolor. Skolcheferna har under våren 2021 fått i uppdrag
att ta fram en plan för hur behoven ser ut och hur satsningen bör genomföras.
Det är ett omfattande arbete och för att kunna åstadkomma något under
innevarande år har skolcheferna prioriterat sådant som är möjligt att
genomföra innan årets slut.

Det framarbetade förslaget för satsningen under hösten 2021 är att genomföra
målning av väggar, byte av golvmattor, toaletter, personalrum, innerdörrar och
ytterdörrar även vissa snickerier. Detta för att skapa en tillgänglig miljö för
lärande och en ökad likvärdighet. Dessa förskolor och skolor har valts ut att få
ta del av satsningen då dessa bedöms ha ett stort behov av åtgärderna.
Skolor: Kumla skola, Sofiebergs skola, Krusboda skola, Fårdala skola,
Strandskolan.
Förskolor: Sofiebergs förskola, Fornuddens förskola, Speldosans förskola,
förskolan Sagan och förskolan Pusslet.

Förslaget till beslut föreslår man finansieras inom barn- och
utbildningsnämndens samlingsanslag för lärmiljö för år 2021 med 13,0mkr.
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En prövning av barnets bästa har genomförts
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen slår
fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara
barnets bästa beaktas i första hand. Vid beslut och åtgärder som rör barn
behöver en prövning göras. Det finns behov av att skapa goda och väl
fungerande lärmiljöer för våra barn och därför genomförs denna satsning.
Målet är att investera i den fysiska arbetsmiljön, öka tillgängligheten och
möjligheten för alla barn på ett bra sätt ska inkluderas i undervisningen.
Satsningen görs för att säkerställa att alla Tyresös barn och elever ska erbjudas
en bra lärmiljö där de känner sig trygga i verksamheten och samtidigt känner
arbetsro.

