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§ 12

Inhyrningsmedgivande av paviljonger för Sandåkraskolan
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
inhyrning av paviljonger för Sandåkraskolan.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om medgivande att under perioden 20142019 hyra in paviljonger (4 klassrum med grupprum) för
Sandåkraskolan till en bedömd kostnad för perioden om ca
6,6 mnkr.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hyra in
paviljonger om kommunstyrelsens ekonomiutskott medger
inhyrningen.
4. Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen
i uppdrag att utreda alternativa placeringar av paviljongerna
i området.
5. Utbildningsnämnden anför därutöver följande:
Sandåkraskolan är en mycket populär F-6 skola i Sköndal. För
att möta de växande elevkullarna i området behöver skolan
permanent byggas ut. Men eftersom det redan till hösten finns
ett behov av att utöka skolans kapacitet behöver även
paviljonger tillskapas. Att skjuta på beslutet, och vänta på en
permanent utbyggnad, är således inte möjligt.
Elevantalsprognosen för Sköndal har skiftat kraftigt över åren
vilket har komplicerat arbetet med att fastslå en hållbar
utbyggnadsvolym. Det har skapat stora problem i planeringen
vilket vi tyvärr lider av i detta fall.
Vad det gäller placeringen av paviljongen så har både föräldrar
och rektor meddelat utbildningsförvaltningen att de vill ha den
vid Sandåkraskolan. Därför detta förslag. Många föräldrar har
dock hört av sig och ifrågasatt den exakta placeringen av
paviljongen. Utbildningsförvaltningen bör därför utreda den
exakta placeringen närmare och testa alla tänkbara möjligheter
inom området.
6. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25
mars 2014, dnr 2.6.3-490/2014.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Sandåkraskolan nådde sitt kapacitetstak under läsåret
2012/2013. Elevantalsprognosen från 2012 visar att
skolkapaciteten i området behöver utökas med totalt 3 klasser
fram till 2018. Utbildningsförvaltningen har därför genomfört
en utredning om möjligheten att ordna en temporär skola i
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paviljonger under tiden. Utredningen visar att detta är möjligt på
skolans område.
De bedömda hyreskostnaderna för perioden 2014-2019 är ca 6,6
mnkr för 16 moduler. Kalkylen är gjord utifrån fem års hyrestid.
Detta ger en beredskap för att vid behov hyra paviljongerna för
evakuering i samband med en permanent lösning för
kapacitetsökning vid Sköndalsskolan/Sandåkraskolan.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samarbete
med grundskoleavdelningen och SISAB. Samråd med
stadsledningskontoret har genomförts.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
inhyrning av paviljonger för Sandåkraskolan.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om medgivande att under perioden 20142019 hyra in paviljonger (4 klassrum med grupprum) för
Sandåkraskolan till en bedömd kostnad för perioden om ca
6,6 mnkr.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hyra in
paviljonger om kommunstyrelsens ekonomiutskott medger
inhyrningen.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande

Ordförande Lotta Edholm (FP), vice ordförande Jan Valeskog
(S), ledamöterna Markus Nordström (M), Per Olsson (MP),
Karin Ernlund (C), Marina Gunnmo Grönros (V) och ersättaren
Ella Bohlin (KD) framlade ett gemensamt förslag till beslut och
yrkade bifall till detta.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
Särskilt uttalande

Marina Gunnmo Grönros m.fl. (V) som först yrkade att ärendet
skulle bordläggas, drog under sammanträdet tillbaka yrkandet
och ändrade det istället till ett särskilt uttalande enligt nedan:

Utbildningsnämnden
stockholm.se

I dag skriver DN en artikel om dagens ärende rörande
Sandåkraskolan där skolan beskrivs som redan överfylld av
elever, trots att dagens ärende berör en utökning av antal elever
på skolan. Tidigare hade alla elever i årskurs 5 uppgivit att de
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har studiero, ett annars stort problem och brist i stadens skolor. I
takt med att allt fler elever tillkommit till skolan har andelen
elever som svarat att de har studiero på lektionerna minskat.
Sambandet mellan studiero, som är en förutsättning för
elevernas lärande och en god studiemiljö, och hur många fler en
skolas lokaler rymmer är något som behöver tas i beaktande i
betydligt högre utsträckning än vad som görs idag. Mot
bakgrund av det som nämns i artikeln önskar vi att ärendet
bordläggs och att arbetsmiljöaspekten för både elever och
personal undersöks närmare innan beslut fattas och ytterligare
utökning av antalet elever på skolan görs.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

