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Uppförande av tillfällig paviljongskola
§ 12

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig
paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ
finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
3. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade
merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i
kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs
och tas i drift.
4. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av
förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i
kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar
genomförs.

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i
centrumområdet pågår förberedande arbete för att två nya skolor med
moderna och ändamålsenliga lokaler ska byggas. En ny skola föreslås uppföras
på fastigheten där Njupkärrs skola ligger i dag och därefter en ny skola där
Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på stora fastigheter där det
är möjligt att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även
frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda
skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för dagens och
framtidens krav på bra och funktionella skolor.
Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig
paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ
finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
3. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade
merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i
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kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs
och tas i drift.
4. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av
förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i
kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar
genomförs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig
paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ
finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
3. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade
merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i
kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs
och tas i drift.
4. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av
förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i
kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar
genomförs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-15 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 1. Ekonomisk konsekvensanalys (sekretess).pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa tillfällig skolbyggnad.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2022-01-11

Tid

18:30–20:29

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2022-01-18

Paragrafer

1–29

Sekreterare

Tanja Krsic
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

2022-01-11

Datum då anslaget sätts upp

2022-01-19

Datum då anslaget tas ned

2022-02-10

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Tanja Krsic
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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)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Mats Fält (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Christoffer Holmström (S)
Klara Watmani (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Björn Lindgren (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Chris Helin (M)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Anna Steele (C)
Joakim Grimborg (KD)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Charlotta Klinth, t.f. Chef Samhällsbyggnadskontoret,
Kmmunstyrelseförvaltningen
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
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Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Mio Björklund, politisk sekreterare, SD
Philip Stewén, politisk sekreterare, S
Thomas Halvarsson, t.f. chef stöd och servicekontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Berggren, lokalpolischef LPO Nacka
Anna Sundling, säkerhetssamordnare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Katarina Helling (S)
Fredrik Bergkuist (M)
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