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Lokalutredning skolor i Östra Tyresö
§ 41

Diarienummer 2021/KS 0393 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Lokalutredningen skolor i östra Tyresö, enligt uppdrag från
lokalförsörjningsplanen 2021, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och
genomföra en förstudie under 2022 med syfte att
a. bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och
uppehållsrum samt anpassa befintlig byggnad så att nuvarande
organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller
folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek
i Östra området
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en
budget om 400 tkr.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet
och hänvisar till en gemensam skriftlig reservation i kommunledningsutskottet
2022-02-23 § 9.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i
kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Strandskolan i Östra Tyresö har idag en organisation med fler elever än den
maximala kapaciteten i lokalerna. Detta leder till flera risker i arbetsmiljön för
elever och personal. Skolans kök med diskutrymme har även fått anmärkning
från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som måste åtgärdas.
Strandskolans överbeläggning kan inte lösas genom omflyttning av elever till
andra befintliga skolor, då alla skolor i princip är fullbelagda idag.
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Utredningens förslag innebär att en fördjupad förstudie genomförs. Syftet med
förstudien är att ta fram underlag för beslut om att bygga en ny huskropp samt
omdisponera befintlig skola för att behålla Strandskolans nuvarande struktur
och organisation, fritidsgårdens behov och om möjligt också folkbibliotekets
behov. I förstudien ingår att ta fram en genomförandeplan med tidplan samt
budget för genomförandet. Förstudien ska också omfatta hur verksamheterna
kan samverka kring lokalerna.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har bilagan "Fördjupad
utredning av Strandskolan" kompletterats med ett förord.
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kommunledningsutskottet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Lokalutredningen skolor i östra Tyresö, enligt uppdrag från
lokalförsörjningsplanen 2021, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och
genomföra en förstudie under 2022 med syfte att
a. bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och
uppehållsrum samt anpassa befintlig byggnad så att nuvarande
organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller
folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek
i Östra området, alt belysa effekter för genomförbarhet för
andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i
Östra området
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en
budget om 400 tkr.

Yrkande
Ulf Perbo (KD) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget och inkommer med ett
tilläggsyrkande under beslutspunkt 2 på att utreda möjligheten att samutnyttja
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de nya lokalerna för ett profilfritids. Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till
ordförandeförslaget och biträder Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i ordförandeförslaget och
inkommer med ett ändringsyrkande på att stryka folkbibliotek för beslutspunkt
2b och 2c.
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande och Per
Carlbergs (SD) ändringsyrkande.
Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till
ordförandeförslaget och avslag till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande och Per
Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet från
Anki Svensson (M). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet från Anki
Svensson (M).
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet från
Per Carlberg (SD). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet från Per
Carlberg (SD).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 9.pdf
Reservation (M, C) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 19.pdf
Reservation (C) (M) kultur- och fritidsnämnden 2022-02-21 § 19.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-23 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse lokalutredning skolor östra Tyresö .pdf
Tjänsteskrivelse. Lokalutredning skolor i Östra Tyresö KFN.pdf
Tjänsteskrivelse, Lokalutredning östra Tyresö.pdf
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Bilaga 1 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Bilaga Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Bilaga Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Bilaga Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Bilaga Status förskolor.pdf
Bilaga Utredning ventilation kök.pdf
Bilaga Viktiga faktorer Östra Tyresö 2022-02-09.pdf
Bilaga Fördjupad utredning av Strandskolan rev 20220224.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2022-03-08

Tid

18:30-21:02

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2022-03-14 kl 12:30

Paragrafer

40–55

Sekreterare

Helena Rindborg
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

2022-03-08

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-15

Datum då anslaget tas ned

2022-04-07

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Helena Rindborg
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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), Närvarande §§ 40-53
Anders Wickberg (SD), Tjänstgörande ersättare §55

Ersättare
Klara Watmani (S)
Katarina Helling (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP), Närvarande §§ 40-46 samt §§ 54-55
Björn Lindgren (MP), Närvarande §§ 47-55
Ulla Hoffmann (V)
Fredrik Bergkuist (M)
Chris Helin (M)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Anna Steele (C)
Joakim Grimborg (KD)

Övriga
Charlotta Klinth, tf chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
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Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, tf kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Helena Rindborg, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Antonios Arvanitidis, IT-chef, kommunstyresleförvaltningen
Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Christoffer Holmström (S)
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