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Justerad budget för kök och matsal till tillfällig
paviljongskola
§ 137

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Återremissen anses besvarad.
2. Budget för tillfällig paviljongskola justeras så att kostnad för byggnation
av kök och matsal inkluderas. Justeringen läggs in i kommunstyrelsens
plan för strategiska investeringar och finansieras inom ramen för
kommunstyrelsen anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan
programbeslut.
3. Utökad budgetram för kök och matsal ska ingå i driftskostnaden som
enligt tidigare KS beslut ska beaktas i kommunplansprocessen inför de
budgetår då paviljongskolan är i drift.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola
med anledning av att kostnader för uppförande att intilliggande kök och
matsal.
Kommunstyrelsen har tidigare (2022-01-22) fattat beslut om uppförande av en
tillfällig paviljongskola. Barn- och utbildningsnämnden har 2022-05-25 fattat
beslut om att paviljongskolan ska placeras öster om Farmarstigen och söder
om Tyresö gymnasium. Samtidigt beslutade barn- och utbildningsnämnden att
kök och matsal behöver uppföras intill paviljongsskolan.
Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola
med anledning av att kostnader för uppförande att intilliggande kök och
matsal.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Återremissen anses besvarad.
2. Budget för tillfällig paviljongskola justeras så att kostnad för byggnation
av kök och matsal inkluderas. Justeringen läggs in i kommunstyrelsens
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plan för strategiska investeringar och finansieras inom ramen för
kommunstyrelsen anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan
programbeslut.
3. Utökad budgetram för kök och matsal ska ingå i driftskostnaden som
enligt tidigare KS beslut ska beaktas i kommunplansprocessen inför de
budgetår då paviljongskolan är i drift.

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

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Mats Lindblom (L) hänvisar till ett särskilt yttrande lämnat i barn- och
utbildningsnämnden 2022-05-25 § 63.
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till ett särskilt yttrande lämnat i barn- och
utbildningsnämnden 2022-05-25 § 63.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Justerad budget för kök och matsal till tillfällig
paviljongskola.pdf
Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2 PM Paviljongsskola.pdf
Bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys (sekretess) (3).pdf
Bilaga 4 Prövning av barns bästa.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 109.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 63.pdf
Särskilt yttrande MP, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Gemensamt särskilt yttrande M, C, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Särskilt yttrande L, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 12.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2022-08-09

Tid

18:30–20:45

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Närvarande

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2022-08-15

Paragrafer

134–156

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson §§ 134-148 och 150-156

Jeanette Hellmark § 149

ANSLAG / BEVIS

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-08-09

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-15

Datum då anslaget tas ned

2022-09-06

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Anslag upprättat av

Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M), ej närvarande § 149 på grund av jäv
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M), justerande § 149
Fredrik Bergkuist (M), tjänstgörande ersättare för Mats Fält (M)
Chris Helin (M), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M) § 149
Anna Steele (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Joakim Grimborg (KD), tjänstgörande ersättare för Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Klara Watmani (S)
Katarina Helling (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Björn Lindgren (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Charlotta Klinth, tf chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, tf kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Thimberg, tf. biträdande avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
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Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Christoffer Holmström (S)
Ajda Asgari (MP)
Mats Fält (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
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