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Evakuering av Rödabergsskolan
Reviderat inhyrningsärende
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner av utbildningsförvaltningen
redovisade evakueringsåtgärder för Rödabergsskolan
uppgående till cirka 38,5 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner förlängd inhyrning av
paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att
återkomma med en analys av om- och tillbyggnationen av
Rödabergsskolan.
4. Utbildningsnämnden anför därutöver följande:
Rödabergsskolan har fått fina och ändamålsenliga lokaler
som kommer glädja personal och elever under många år
framöver. Men det måste säkerställas att förseningar och
fördyrningar av denna storlek undviks i framtiden.
Ursprunglig projektkostnad för om- och utbyggnationen av
Rödabergsskolan var, när beslut togs 2016, 308,5 miljoner.
Därefter har flera revideringsbeslut tagits som tillsammans
inneburit en fördyrning av själva byggnationen om 132,8
miljoner kronor. Det är en fördyrning på 43 %. Med detta
beslut om fördyrning av evakueringskostnaderna med 19
miljoner kronor – med anledning av förseningen av projektet
– uppgår den totala fördyrningen av projektet till 151,8
miljoner kronor.
Det är alltid angeläget att hantera skattebetalarnas pengar
varsamt. I fallet med utbildningsförvaltningens budget och
lokalkostnader är det särskilt angeläget då det direkt
korrelerar till hur mycket resurser som finns till lärare och
undervisningen. Det är skolpengen som ska betala för de
utökade lokalkostnaderna.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

När ett projekt blir så fördyrat jämfört med den ursprungliga
kalkylen som Rödabergsskolan blivit är det viktigt att utreda
varför och dra slutsatser för att förbättra för framtida projekt.
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Därför får utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
orsaker till och konsekvenser av projektets utveckling, samt
att utreda vad som hade kunnat göras annorlunda och föreslå
åtgärder för att säkerställa att prognossäkerheten i framtida
projekt blir bättre. Inför framtiden bör man utreda
lämpligheten i att fortsätta undervisning i lokalerna under
renoveringstiden istället för att evakuera.
Vi ser bekymmersamt på hur projektet påverkat personal
som arbetat under byggnationen som pågått i en längre tid
än vad som var tänkt. Effekterna och kostnaderna som
uppstått också för skolans verksamhet ska ingå i analysen.
Vidare vill vi se en ordentlig analys av hur mycket arbetstid
som skolledning och lärare i olika delar i detta projekt
behövt avsätta för möten om byggprojektet.
Sist, men inte minst, vill vi veta hur detta projekt påverkat
eleverna. De som exempelvis gått i årskurs 6–9 har gått hela
högstadiet i paviljonger utan tillgång till skolgård eller andra
gemensamhetsutrymmen. Vi vill därför se en
konsekvensutredning från ett elevperspektiv.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 12 maj 2022, dnr 2.6.3–3835/2018.
Rödabergsskolan har med anledning av om- och tillbyggnation
behövt delevakueras. Evakuering har ordnats genom tre olika
lokaler. Evakueringskostnaderna har blivit högre än vad
nämnden tidigare beslutat på grund av kostnadsökningar och på
grund av ett behov av att förlänga evakueringstiden.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden
godkänner kostnaderna för de redovisade
evakueringsåtgärderna. Förvaltningen föreslår också en fortsatt
inhyrning för att säkerställa skolplatser med anledning av den
förväntade flyktingströmmen mot bakgrund av kriget i Ukraina.
Ärendets beredning

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen samt med SISAB.
Samråd har genomförts med stadsledningskontoret.

Sammanträdesprotokoll
Nr 06/2022
Sida 19 (46)
2022-06-13

Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 31 maj 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner av utbildningsförvaltningen
redovisade evakueringsåtgärder för Rödabergsskolan
uppgående till cirka 38,5 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner förlängd inhyrning av
paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118.
Yrkande

Ordföranden Isabel Smedberg Palmqvist (L), Sophia Granswed
Baat m.fl. (M)., Richard Åkesson (MP), Claes Nyberg (C) och
Nike Örbrink (KD) framlade ett eget gemensamt förslag till
beslut och yrkade bifall för detta.
Kadir Kasirga m.fl. (S), Tina Kratz m.fl. (V) m.fl. samt Martin
Westmont (SD) anslöt sig till förslaget till beslut från (L), (M),
(MP), (C) och (KD).
Förslag till beslut:
1. Att nämnden godkänner förvaltningens förslag på beslut.
2. Att uppdra åt utbildningsförvaltningen att återkomma
med en analys av om- och tillbyggnationen av
Rödabergsskolan.
3. Att nämnden därutöver anför följande.
Rödabergsskolan har fått fina och ändamålsenliga lokaler som
kommer glädja personal och elever under många år framöver.
Men det måste säkerställas att förseningar och fördyrningar av
denna storlek undviks i framtiden.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ursprunglig projektkostnad för om- och utbyggnationen av
Rödabergsskolan var, när beslut togs 2016, 308,5 miljoner.
Därefter har flera revideringsbeslut tagits som tillsammans
inneburit en fördyrning av själva byggnationen om 132,8
miljoner kronor. Det är en fördyrning på 43 %. Med detta beslut
om fördyrning av evakueringskostnaderna med 19 miljoner
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kronor – med anledning av förseningen av projektet – uppgår
den totala fördyrningen av projektet till 151,8 miljoner kronor.
Det är alltid angeläget att hantera skattebetalarnas pengar
varsamt. I fallet med utbildningsförvaltningens budget och
lokalkostnader är det särskilt angeläget då det direkt korrelerar
till hur mycket resurser som finns till lärare och undervisningen.
Det är skolpengen som ska betala för de utökade
lokalkostnaderna.
När ett projekt blir så fördyrat jämfört med den ursprungliga
kalkylen som Rödabergsskolan blivit är det viktigt att utreda
varför och dra slutsatser för att förbättra för framtida projekt.
Därför får utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda orsaker
till och konsekvenser av projektets utveckling, samt att utreda
vad som hade kunnat göras annorlunda och föreslå åtgärder för
att säkerställa att prognossäkerheten i framtida projekt blir
bättre. Inför framtiden bör man utreda lämpligheten i att
fortsätta undervisning i lokalerna under renoveringstiden istället
för att evakuera.
Vi ser bekymmersamt på hur projektet påverkat personal som
arbetat under byggnationen som pågått i en längre tid än vad
som var tänkt. Effekterna och kostnaderna som uppstått också
för skolans verksamhet ska ingå i analysen. Vidare vill vi se en
ordentlig analys av hur mycket arbetstid som skolledning och
lärare i olika delar i detta projekt behövt avsätta för möten om
byggprojektet.
Sist, men inte minst, vill vi veta hur detta projekt påverkat
eleverna. De som exempelvis gått i årskurs 6–9 har gått hela
högstadiet i paviljonger utan tillgång till skolgård eller andra
gemensamhetsutrymmen. Vi vill därför se en
konsekvensutredning från ett elevperspektiv.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till det gemensamma förslaget från
(L), (M), (MP), (C) och (KD) och förklarade sig finna att
nämnden beslutat i enlighet med detta.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

