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Uppförande av tillfällig paviljongskola
§ 63

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppförande av tillfälliga skollokaler ändras från tidigare beslutad
placering vid Wättinge till platsen söder om gymnasiet enligt
förstudiens alternativ A, godkänns.
2. Ordförandeförslaget, uppförande av kök och matsal intill
paviljongsskolan, godkänns.
Jeanette Hellmark (M) deltar inte i beslutet.
Richard Norin (C) deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till
kommunstyrelsen
 Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska
investeringar.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) lämnar ett gemensamt särskilt
yttrande (bilaga).
Åsa de Mander (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
Anja Eklund (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i
centrumområdet pågår planering för att två nya skolor ska byggas. Beslut är
fattat att Njupkärrs skola ska rivas och en ny skola ska uppföras på samma
fastighet. En förstudie pågår om där utredning görs kring att uppföra en ny
skola vid Stimmet. Om beslut fattas att bygga en ny skola behöver Stimmets
skola rivas för att en ny skola ska kunna uppföras på fastigheten.
Skolverksamheten på Njupkärrs skola behöver evakueras till tillfälliga lokaler
under byggtiden. När nya Njupkärr skola är klar kan Stimmets skola evakueras
till samma lokaler under tiden då den nya skolan på Stimmet byggs.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (6)

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Handlingstyp

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2022-05-25

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att inte bygga
ett närliggande kök och matsal till paviljongskolan. Detta skulle innebära att
eleverna får gå till gymnasiets matsal för att äta lunch. Det är en asfalterad
gång- och cykelbana som är cirka 550 meter enkel väg. För eleverna innebär
det att de får en promenad om cirka 10 minuter enkel väg. Skolans
schemaläggning skulle påverkas och en del av elevernas skoldag skulle gå åt att
promenera till och från matsalen. Det skulle kräva extra personella resurser och
anpassningar i form av ramper och liknande.
Förstudien konstaterar att ett kök och matsal intill paviljongen innebär att
eleverna och medarbetare kan lägga mindre tid av sin dag för att gå till
matsalen och paviljongskolan är inte beroende av gymnasiets utveckling och
schemaläggning. Maten tillagas i gymnasiets kök och transporteras med bil.
Detta innebär också att det inte blir någon extra belastning på medarbetarna
när maten ska transporteras. Närliggande matsal och kök i menar jag också är
det bästa för barnen.
Mitt förslag till beslut är därför att kök och matsal uppförs intill
paviljongskolan.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
godkänner att uppförande av tillfälliga skollokaler ändras från tidigare beslutad
placering vid Wättinge till platsen söder om gymnasiet enligt förstudiens
alternativ A.
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
godkänner ordförandeförslaget, uppförande av kök och matsal intill
paviljongsskolan.

Yrkande
Åsa de Mander (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anja Eklund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Jerry Svensson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Ordförandeutlåtande matsal och kök.pdf
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Tjänsteskrivelse, placering av tillfällig paviljongskola.pdf
Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2 PM Paviljongsskola.pdf
Bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys.pdf
Bilaga 4 Prövning av barns bästa.pdf
Gemensamt särskilt yttrande M, C, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Särskilt yttrande MP, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Särskilt yttrande L, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
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Protokoll för barn- och utbildningsnämnden
Datum

2022-05-25

Tid

18:00–19:22

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset plan 6, 2022-05-31 klockan 11.15

Paragrafer

60–73

Sekreterare

Lena Riddervold
Ordförande

Klara Watmani
Justerande

Jeanette Hellmark
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-01

Datum då anslaget tas ned

2022-06-23

Protokollets förvaringsplats

Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift

Lena Riddervold
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Närvarolista
Beslutande
Klara Watmani (S)
Åsa de Mander (L)
Jeanette Hellmark (M)
Jerry Svensson (S)
Maria Alves Persson (S), tjänstgörande ersättare för Sara Granestrand (S)
Martin Sköldebrand (L)
Anja Eklund (MP)
Sonja Gustafson (M)
Daniel Hoffman (M), tjänstgörande ersättare för Margareta Baxén (M)
Richard Norin (C), tjänstgörande ersättare för Katharina Rath (C)
Bjarne Vifell (SD)

Ersättare
Dragan Boban (S)
Ajda Asgari (MP)
Maria Stenberg (M)
Rode Kennerberg (KD)

Övriga
Lena Riddervold, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Frida Ryholt, utredare, barn- och utbildningsförvaltningen, § 61
Annika Lotterberg, verksamhetscontroller, barn- och utbildningsförvaltningen,
§ 63
Martin Widholm, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
Ulrika Månsson, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
Anna Johansson, controller, kommunstyrelseförvaltningen, § 61
Louise Bergman, t.f. avdelningschef, samhällsbyggnadskontoret, §§ 62 och 63
Charlotta Klinth, t.f. kontorschef, samhällsbyggnadskontoret, § 63

Frånvarande
Sara Granestrand (S)
Anna-Karin Tjälldén (L)
Margareta Baxén (M)
Lisa Månsson (MP)
Pedro Nygren (V)
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Katharina Rath (C)
Jan Viderén (SD)
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