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§ 40/20  Dnr BUN/2020/0068/619- 
 

Tillfälliga förändringar och begränsning av verksamhet 
med anledning av covid-19 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Nynäshamns gymnasium stängs för undervisning från och med 2020-03-18 och att 
undervisningen tillsvidare bedrivs på distans enligt SFS 2020:115 § 7.   

2. Campus Nynäshamn stängs för undervisning från och med 2020-03-18 och att undervisningen 
tillsvidare bedrivs på distans enligt SFS 2020:115 § 7.   

3. delegera åt förvaltningschef att fatta beslut om att eleverna i grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola ska ges undervisning där lärare och elever är åtskilda i rum 
eller tid och rum samt besluta om hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses 

motsvara, i enlighet med SFS 2020:115 § 7.   
4. delegera åt förvaltningschef att fatta beslut om att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning 

vid en annan av huvudmannens skolenheter, enligt SFS 2020:115 § 8.   

5. tillfälligt begränsa antalet timmar för barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån 
förvaltningens förslag under perioden 2020-03-18 – 2020-06-30.  

6. delegera åt förvaltningschef att fatta beslut för förskola och pedagogisk omsorg inom lagens 
ramar och kommande lagar och rekommendationer från Regeringen med anledning av covid- 19. 

Förvaltningschef har då också informationsplikt till nämnden kring de delegationsbeslut som 
fattas. 

Reservationer och särskilda yttranden  

Tobias Östring (L) reserverar sig mot beslutet vad gäller att-sats 5.  

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen kontinuitetsplanerar för att minska effekterna på de tjänster och den 

service som förvaltningen erbjuder och tillhandahåller med anledning av spridningen av coronaviruset 
covid-19.  

 
Den 14 mars 2020 meddelade regeringen förordning om utbildning i vissa skolformer skolväsendet vid 

spridning av viss smitta (SFS 2020:115) som öppnar för en ökad flexibilitet för huvudmannen med 

anledning av spridningen av covid-19. Bestämmelserna i förordningen får tillämpas om det behövs för att 
elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (SFS 2010:800), om:  
1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med 

anledning av det nya coronaviruset att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten 
och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,  

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd som en 

åtgärd för att motverka spridning av det nya coronaviruset,  
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt 

smittskyddslagen (SFS 2004:168), eller  
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4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör 

skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda. 
 

Förordningen gäller till och med den 30 juni 2021.  

 
Skolverket betonar att skolor som hålls stängda eller har hållits stängda utifrån ovanstående i första hand 

bör försöka förändra formerna för undervisningen så att elevernas rätt till utbildning kan tillgodoses. 

Enligt de nya föreskrifterna får huvudmannen till exempel besluta om följande förändrade former för 

undervisningen om en skola stängs eller har hållits stängd: 

 utbildningen omfattar fler timmar per dag 

 utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår 

 utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar 

 utbildning bedrivs på distans 

 undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier 

 utbildningen flyttas till en annan skolenhet eller läggs ut på entreprenad. 

 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor 

och universitet att införa distansutbildning från och med 2020-03-18.  
 

Inom förskola och fritidshem har regeringen ännu inte föreslagit någon ökad flexibilitet i förhållande till 

skollagen med anledning av virusutbrottet.  

Förvaltningens förslag 

Utifrån de senaste dagarnas personalbortfall och den skarpa uppmaningen till personal som upplever 
symptom att stanna hemma ser förvaltningen att det är nödvändigt att vidta förberedande åtgärder i 

såväl förskolan och pedagogisk omsorg som grundskolan i syfte att säkra personalförsörjningen och 

kontinuiteten i verksamheterna. Det handlar framförallt om att tillse att det finns personal för att bedriva 
undervisning och för att ta hand om de barn som behöver omsorg inom förskola och fritidshem.  

 
Huvudmannen har att fatta beslut om att en skola behöver stänga utifrån ovanstående punkter i den nya 

förordningen (2020:115). Det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om skolors och förskolors 

hantering av sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av skolor och förskolor av 
arbetsmiljöskäl, dock har huvudmannen, liksom andra arbetsgivare, möjlighet att stänga en verksamhet 

utifrån regleringen i smittskyddslagen och arbetsmiljölagen. För barn- och utbildningsnämndens del 
innebär detta att nämnden har att fatta beslut om en skola ska stängas av smittskyddsskäl, i samråd med 

ansvariga myndigheter, medan arbetsmiljöansvaret är delegerat till tjänstemannaorganisationen (se 
delegationsordningen 1.11) och i detta avseende kommer verksamheterna att följa den 

kontinuitetsplanering som upprättats av förvaltningsledningen i samråd med samtliga enhetschefer. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildning 
Gällande verksamheten vid Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn anses det fjärde kriteriet 
för att en huvudman ska kunna fatta beslut i enlighet med den nya förordningen (2020:115) vara uppfyllt 

med anledning av regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer per 2020-03-17. 

Förvaltningen föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 

1. Nynäshamns gymnasium stängs för undervisning och att undervisningen tillsvidare bedrivs på 
distans enligt SFS 2020:115 § 7.   

2. Campus Nynäshamn stängs för undervisning och att undervisningen tillsvidare bedrivs på distans 

enligt SFS 2020:115 § 7.   



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

Rektor ansvarar för att planera distansundervisningen och huvudmannen har att utifrån planeringen fatta 

beslut om hur många undervisningstimmar undervisningen på distans ska anses motsvara och om 

huvudmannen avser att avräkna undervisningstiden mot den garanterade undervisningstiden. 

Nynäshamns gymnasium har studiedag 2020-03-18 för att planera distansundervisningen. Från och med 

2020-03-19 påbörjas undervisning på distans för eleverna vid Nynäshamns gymnasium på 

yrkesprogrammen, de högskoleförberedande programmen och introduktionsprogrammet. Från 2020-03-

20 startar undervisning på distans för eleverna vid Nynäshamns gymnasium på introduktionsprogrammet 

språk. Endast undervisning som skulle ha bedrivits i Nynäshamns gymnasiums lokaler genomförs på 

distans. Elever på yrkesprogrammen som genomför arbetsplatsförlagt lärande fortsätter med det som 

vanligt.  

Campus Nynäshamn undervisar samtliga elever på distans från och med 2020-03-18. Då förordningen 

2020:115 inte gäller vuxenutbildning ansvarar rektor för att planera och utforma distansundervisningen 

enlighet med skollag och nationella styrdokument.  

Personal kommer fortsatt att arbeta i verksamheternas lokaler under perioden som distansundervisning 

tillämpas.  

Grundskola 
Förvaltningen planerar för att en eller flera skolor kan komma att behöva stänga. När en skola stängs 

eller hållits stängd i enlighet med vad som beskrivs i förordning SFS 2020:115 §2 punkt 1-4 behöver 
kapaciteten hos samtliga verksamheter ses över och verksamhet ställas om i enlighet med förvaltningens 

kontinuitetsplanering, för att eleverna fortsatt ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.  

 
Med anledning av den brådskande karaktären av besluten och då dessa kräver en löpande koll på det 

samlade läget i nämndens verksamheter föreslår förvaltningen att förvaltningschef delegeras rätten att 
fatta beslut om distansundervisning för berörda elever samt besluta om att elever vid en viss skolenhet 

ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter. Nämnden föreslås besluta att:  

 
1. delegera åt förvaltningschef att fatta beslut om att eleverna i grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola ska ges undervisning där lärare och elever är åtskilda samt 
besluta om hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara, enligt SFS 

2020:115 § 7.   

2. delegera åt förvaltningschef att fatta beslut om att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning 
vid en annan av huvudmannens skolenheter, enligt SFS 2020:115 § 8.   

 
Avseende beslut om distansundervisning gäller fortsatt att nämnden i varje fall har att besluta om de 

undervisningstimmar som förvaltningschef beslutat att undervisningen ska motsvara ska avräknas mot 
den garanterade undervisningstiden samt beslut om förändring i lärotider och undervisningstidens 

fördelning (enligt SFS 2020:115 §§ 3-6). 

 
Förskola och fritidshem 
Förskole- och fritidshemsverksamheten ska i så stor utsträckning som möjligt hållas öppna och här finns 
till dags dato inga öppningar för att göra begränsningar. För att klara personalförsörjningen föreslår 

förvaltningen därför en tillfällig sänkning av servicenivån för den typ av verksamhet som kommunen inte 

har skyldighet att erbjuda. Nynäshamns kommun har idag ett generösare erbjudande än vad skollagen 
kräver avseende förskola eller pedagogisk omsorg för barn till föräldrar som är föräldralediga, aktivt 

arbetssökande eller arbetslösa.   
 

Förvaltningens förslag att minska servicenivån innebär att antalet timmar i förskola eller pedagogisk 
omsorg för barn vars föräldrar som är föräldralediga, aktivt arbetssökande eller arbetslösa tillfälligt 
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begränsas. Begräsningen avser att barn får möjlighet till plats tre timmar per dag eller 15 timmar i 

veckan istället för sex timmar om dagen eller i den omfattning som behövs.  
 

Det är svårt att säga hur länge en begränsning kan vara nödvändig och därför kan det behövas flera 

beslut under året där perioden för begräsningen förlängs eller återgår. Förvaltningen föreslår dock att 
begränsningen gäller till och med juni 2020. Antalet barn i förskolan minskar stadigt under 

sommarmånaderna varför det då kan vara läge för nämnden att göra en omprövning av beslutet. 
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

3. tillfälligt begränsa antalet timmar för barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån 

förvaltningens förslag under perioden 2020-03-18 – 2020-06-30.  

Förslag under mötet 

Ingrid Bergander (S) yrkar om ytterligare en att-sats enligt följande: delegera åt förvaltningschef att fatta 
beslut för förskola och pedagogisk omsorg inom lagens ramar och kommande lagar och 

rekommendationer från Regeringen med anledning av covid- 19. Förvaltningschef har då också 

informationsplikt till nämnden kring de delegationsbeslut som fattas. 
 

Tobias Östring (L) yrkar bifall till att-sats 1-4 och bifall till Ingrid Berganders (S) tilläggsyrkande samt 
avslag på att-sats 5.  

 

Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt bifall till Ingrid Bergander (S) 
tilläggsyrkande.  

Beslutsgången  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag till beslut med tillägg om ny 

att-sats enligt Ingrid Berganders (S) yrkande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Nynäshamns gymnasium stängs för undervisning från och med 2020-03-18 och att 
undervisningen tillsvidare bedrivs på distans enligt SFS 2020:115 § 7.   

2. Campus Nynäshamn stängs för undervisning från och med 2020-03-18 och att undervisningen 

tillsvidare bedrivs på distans enligt SFS 2020:115 § 7.   
3. delegera åt förvaltningschef att fatta beslut om att eleverna i grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola ska ges undervisning där lärare och elever är åtskilda i rum 
eller tid och rum samt besluta om hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses 

motsvara, i enlighet med SFS 2020:115 § 7.   

4. delegera åt förvaltningschef att fatta beslut om att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning 
vid en annan av huvudmannens skolenheter, enligt SFS 2020:115 § 8.   

5. tillfälligt begränsa antalet timmar för barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån 
förvaltningens förslag under perioden 2020-03-18 – 2020-06-30.  

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0068/619-1 
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Skickas till 

Handläggare förskola  

Skolchef förskola 
Rektorer förskola  

Controller  
Kommunikatör  
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§ 41/20  Dnr BUN/2020/0016/290- 
 

Evakuering av Sunnerby förskola till Rumba förskola  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativ för tillfälliga 
lokaler för Sunnerby förskola i Sorunda med tids- och ekonomiska aspekter. Kriterier för 

alternativen är att arbetslaget och barngrupperna hålls samman.  

2. ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt verkställa evakuering av Sunnerby förskola till Rumba 
förskola.  

Protokollsanteckning 

Gill Lagerberg (S) anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Vi vill betona vikten av att 

förvaltningen har en dialog med vårdnadshavare för att hitta en samsyn och lösningar.  

Ärendet 

Omlokalisering av Sunnerby förskola 

2017 anmälde personal på Sunnerby förskola att de upplevde problem med inomhusmiljön. I början av 

2018 inkom en rapport kring inomhusmiljön som redogjorde för fuktproblematik. Det konstaterades att 
en eventuell evakuering inte var av akut karaktär men att det var nödvändigt att finna en lösning på sikt. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-23 § 6 att ge miljö – och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att genomföra om- och tillbyggnationer i Sunnerbyskolan för att inrymma Sunnerby förskola 

samt en matsal. Projekteringen av förskolan och intilliggande skoldel samt 
renovering/verksamhetsanpassning av hus C, är klar till en kostnad av 19,5 miljoner kronor.  För att 

färdigställa förskolan och renovering av hus A beräknas kostnaden till 55,5 miljoner kronor. Det  innebär 

att kostnaden uppskattas till totalt 76 miljoner kronor för den första delen av projektet.  Den  
kostnadskalkyl som barn- och utbildningsnämnden beslutade om 2019-01-23 kommer därmed 

överskridas. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog därför en utökning av investeringsmedel. 
Ärendet återremitterades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-21 § 10. I återremissen fick 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram alternativa förslag till en nybyggd separat 

förskola i anslutning till Sunnerbyskolan och nybyggd separat matsal i anslutning till Sunnerbyskolan.  
 

Mot bakgrund av detta har beslutet att finna en långsiktig lösning för Sunnerby förskola dragit ut på 
tiden. Förvaltningen bedömer att Sunnerby förskola behöver evakueras till andra lokaler med anledning 

av att personal och barn vistats i undermåliga lokaler allt för länge utan ett fastställt beslut om en 
långsiktig lösning. Det är av stor vikt att hålla ihop arbetsgruppen och hålla arbetsgivaransvaret. 

Personalens psykosociala arbetsmiljö likväl den fysiska är otroligt viktigt. Förvaltningen förslår att 

verksamheten evakueras till tillfälliga lokaler innefattande paviljongerna som idag används av Rumba 
förskola, Nynäshamns tätort. Det är en tillfällig lösning under tiden som en permanent lösning 

färdigställs. Evakueringen till Rumba förskola gör att barnen kommer ha kvar sina barngrupper och har 
samma pedagoger. Lokalerna är även ämnande för en förskola.  

 

Förvaltningen är medveten om att detta kommer innebära en längre resväg för vårdnadshavarna vid 
hämtning och lämning men det finns ingen annan lösning i dagsläget som både kan tillgodose 
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personalens och vårdnadshavares behov. Vårdnadshavare har alltid möjlighet att ställa sig i byteskö 

genom IST ifall de önskar få plats i annan verksamhet.  
 

Kommunikation  

Information om en eventuell omlokalisering togs upp med personalen och skyddsombud på Sunnerby 
förskolas APT 2020-03-09. Personalen framförde önskemålet att få hålla ihop personalgruppen.  Vidare 

har ärendet MBL-förhandlats 2020-03-12.  
 

Förlängning av hyreskontrakt för Rumba förskola  

Från hösten 2015 ökade barn- och utbildningsnämndens behov av förskoleplatser. Det uppkomna 
behovet löstes tillfälligt genom paviljongetableringar. För att hantera den ökade efterfrågan samt för att 

kunna nå målet att minska barngruppernas storlek beslutade barn- och utbildningsnämnden 2017-03-23 
§ 39/17 att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bygga en ny förskola på 

Nickstahöjden. Paviljongerna på Rumba förskola var en tillfällig behovslösning. I och med 
färdigställandet av Cykelskogen på Nickstahöjden var behovet tillgodosett. Mot bakgrund av det 

beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-07 att säga upp paviljongerna från och 

med 2020-06-30.  
 

I och med Sunnerby förskolas situation och att beslut om permanent lösning drar ut på tiden bedömer 
förvaltningen att verksamheten skyndsamt behöver evakueras till tillfälliga lokaler i väntan på beslut om 

permanent lösning och dess färdigställande. Personal och barn har allt för länge behövt vistas i  

undermåliga lokaler. Förvaltningen ser därför ett behov av att förlänga hyreskontraktet för Rumba 
förskola. I och med det kan paviljongerna användas som tillfälliga lokaler för Sunnerby förskola. Den 

nuvarande verksamheten i Rumba förskola består av 28 barn som efter sommaren kommer att börja i F-
klass. Evakueringen av Sunnerby förskola skulle vara till dess att en permanent lösning färdigställs, 

tidsgången för detta är ännu okänd och kan först redogöras när beslut i kommunfullmäktige fattats.  
 

Internhyran för paviljongerna blir 2 643 000 per år. 

Förslag under mötet  

Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till att-sats 2 och avslag på att-sats 1 men fortfarande verkställa 

evakuering av Sunnerby förskola till Rumba förskola.  

 
Marcus Svinhufvud (M) yrkar om ny att-sats enligt följande: ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att skyndsamt ta fram alternativ för tillfälliga lokaler för Sunnerby förskola i Sorunda med tids- 
och ekonomiska aspekter. Kriterier för alternativen är att arbetslaget och barngrupperna hålls samman.  

 
Bengt – Göran Petersson (KD) yrkar bifall till Marcus Svinhufvuds (M) samtliga yrkanden.   

Beslutsgången  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enighet med Marcus Svinhufvuds (M) samtliga yrkanden.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. ge förvaltningen i uppdrag att förlänga hyreskontraktet för paviljongerna som idag används av 
Rumba förskola.  

2. ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt verkställa evakuering av Sunnerby förskola till Rumba 
förskola.  

 

Att-sats 2 gäller under förutsättningen att att-sats 1 godkänns och verkställs.  



 

 

PROTOKOLL        Sida 11 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0016/290-8 

Bilaga 1, MBL-protokoll  

Skickas till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Skolchef förskola  

Förvaltningschef  

Lokalsamordnare  
Controller 

Kommunikatör  
 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 12 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 42/20  Dnr BUN/2020/0016/290- 
 

Behovsanalys över skolplatser i Sorunda  

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
1. godkänna den övergripande behovsanalysen för skolplatser i Sorunda. 

2. överlämna behovsanalysen till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en förstudie.      

    Konkreta tids- och kostnadsförslag ska framgå i förstudien. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-23 § 6 att ge miljö – och samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att genomföra om- och tillbyggnationer i Sunnerbyskolan för att inrymma Sunnerby förskola 
samt en matsal. Efter projekteringen visade det sig att kostnaden kommer bli högre än den 

kostnadskalkyl som barn- och utbildningsnämnden beslutade om 2019-01-23. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog därför en utökning av investeringsmedel. Ärendet 
återremitterades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-21 § 10. I återremissen fick miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram alternativa förslag till en nybyggd separat 
förskola i anslutning till Sunnerbyskolan och nybyggd separat matsal i anslutning till Sunnerbyskolan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-17 att föreslå kommunfullmäktige att pausa 

pågående projekt på Sunnerbyskolan som avsåg en verksamhetsanpassning för att inrymma Sunnerby 
förskola. Vidare föreslogs en ny inriktning för projektet om en konceptförskola.  

 
I och med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-03-17 att föreslå kommunfullmäktige att 

pausa projektet på Sunnerbyskola kvarstår ändå frågor kring skollokalernas skick. Vidare finns det är 
oklarheter vad gäller andra skolverksamheter i Sorunda och förvaltningen önskar få ett helhetsgrepp och 

långsiktig planering för skolverksamheterna i Sorunda och dess lokaler.  

 
Lokalförsörjningsplanen 2020-2028 redogör för viss problematik med att förutsäga antalet barn utifrån 

prognoserna då utbyggnadstakten spelar stor roll för hur mycket den kommunala servicen behöver 
byggas ut. Lokalförsörjningsplanen 2020-2028 redogör för att antalet barn i skolålder förväntas öka 

under perioden. Ökningen beror främst på inflyttning men även den befintliga befolkningen, som blir 

äldre, spelar en viss roll. Antalet barn i skolålder förväntas öka med drygt 500 individer under 
planeringsperioden 2020-2028 i huvudscenariot och 930 i det höga scenariot. Det innebär inte per 

definition att Nynäshamns skolor ska kunna ta emot ytterligare 500 elever jämfört med dagens situation. 
Även om skolelever historiskt sett valt skolor utanför kommunen finns det en osäkerhetsfaktor kring 

antalet elever som ändå väljer att gå i kommunen och trenden kan komma att ändras vilket ger en 
påtaglig effekt på behovet av antalet skolplatser. Under det senaste året har antalet elever som valt att 

gå kvar i kommunen ökat. I Sorunda förväntas en ökning av barn i skolåldern under de kommande åren.  

Övergripande behovsanalys  

Lokalförsörjningsplanen redogör för en kommande ökning av barn i skolåldern i Sorunda. Förvaltningen 

förutser att det under de närmaste åren kommer öka till ca. 500 elever i årskurs F-6 i Sorunda 

församling. Skolverksamheterna i området är relativt fulla varför en ökning av skolbarn inte skulle gå i 
dagsläget.  

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 13 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

I lokalförsörjningsplanen förväntas en ökning av antalet barn i 1-5 år i Sorunda församling runt Spångbro 

och Grödby. En ökning av förskolebarn kommer på sikt att påverka antalet skolbarn vilket är viktigt att 
notera.   

 

Lokalförsörjningsplanen 2020-2028 ger en bra prognos över framtida lokalbehov men förvaltningen 
bedömer att det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till.  

Faktorer som påverkar:  
1.Osäkerheten med planerade nybyggnationer och inflytt vilket gör det svårt att upprätta en detaljerad 

och specifik behovsanalys. 

2.Antalet skolelever som väljer att stanna kvar i kommunen inger en osäkerhet kring behovet av 

skolplatser. 

3.Lokalbehovet är beroende av statusen på/existerande lokaler. Erfarenhetsmässigt har barn- och 

utbildningsnämnden gått från att ha överyta i skolorna till att uppnå maximal kapacitet då verksamheter 
behövt lämna lokaler på grund av deras skick. 

 
Lokalförsörjningsplanen klargör för att antalet skolelever kommer öka Sorunda. Förvaltningen vill dock ta 

höjd för viss felmarginal och ta hänsyn till ovanstående faktorer vilket kan komma att påverka antalet 

skolelever. Skolfastigheterna har ännu inte blivit undersökta fullt ut vilket skapar en osäkerhet och det 
kan finnas risk för snabb utlokalisering från lokalerna under kommande år.  

 
Det behöver utredas mer grundligt skicket på skolfastigheterna i Sorunda och möjligheten  

vad gäller till- eller ombyggnation av nuvarande skolbyggnader. Förvaltningen har tagit hänsyn till 
ovanstående faktorer och lokalförsörjningsplanen samt den osäkerhet som finns kring skolfastigheternas 

skick. Förvaltningen menar att kommunen men speciellt nämnden behöver ta höjd för en större 

elevökning till ca. 500 elever under kommande år.  
 

En sammanhållen F-6 kan vara att föredra men om en sådan lösning skulle vara allt för kostsam kan 
förvaltningen tänka sig andra lösningar. Med andra ord behövs en helhetsbedömning av lokalerna och 

dess kostnader, det är därför viktigt att det framgår flertal alternativ i förstudien.  

Förslag under mötet  

Gill Lagerberg (S) yrkar följande tillägg i att-sats 2: Konkreta tids- och kostnadsförslag ska framgå i 

förstudien.  

Beslutsgången  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag till beslut med Gill 

Lagerbergs (S) tilläggsyrkande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. godkänna den övergripande behovsanalysen för skolplatser i Sorunda. 

2. överlämna behovsanalysen till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för en förstudie. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0016/290-10 



 

 

PROTOKOLL        Sida 14 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Skickas till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Kommunikatör  
Skolchef grund- och grundsärskola  

 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 43/20  Dnr BUN/2018/0181/610- 
 

Förändring av pågående projekt på Sunnerbyskolan för 
Sunnerby förskola  
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att:  

1. Godkänna förändring av pågående projekt på Sunnerbyskolan med att fortskrida med miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens förslag E detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby.  
2. föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag E detaljprojektera en konceptförskola i 

Sunnerby.  
3. Godkänna hyresförändringen som att-sats 1 innebär.  

Reservationer och särskilda yttranden  

Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Sorundanets yrkande på miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-03-17.  

Protokollsanteckning  

Donald Löfving (SD) anmäler en protokollsanteckning enligt följande: När det kommer till nybyggnationer 
framåt behöver fler alternativ vid upphandlingarna ses över.  

 

Lena Dafgård (SN) anmäler en protokollsanteckning enligt följande: När det gäller nybyggnationer eller 
liknande fastighetsärenden ska flera alternativ presenteras av dem som SKR har upphandlat.  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-23 § 6 att ge miljö – och samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att genomföra om- och tillbyggnationer i Sunnerbyskolan för att inrymma Sunnerby förskola 

samt en matsal. Efter projekteringen visade det sig att kostnaden kommer bli högre än den 
kostnadskalkyl som barn- och utbildningsnämnden beslutade om 2019-01-23. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog därför en utökning av investeringsmedel. Ärendet 
återremitterades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-21 § 10. I återremissen fick miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram alternativa förslag till en nybyggd separat 
förskola i anslutning till Sunnerbyskolan och nybyggd separat matsal i anslutning till Sunnerbyskolan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-17 att föreslå kommunfullmäktige att pausa 

pågående projekt på Sunnerbyskolan med förändringen att investera i en konceptförskola för Sunnerby 
förskola.  

Förändring av projekt med nytt förslag  

Miljö – och samhällsbyggnadsnämndens förslag E- konceptförskola  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag om förändring innebär att bygga en ny konceptförskola. 
Inflyttning i en ny konceptförskola kan ske 20 månader efter ett politiskt beslut. Sunnerby förskola 

kommer sedan att behöva rivas men beslut om det fattas separat. I dagsläget uppskattas 
rivningskostnaden till drygt 3 miljoner kronor. Parallellt görs en behovsanalys/förstudie av skolbyggnader 

och placering av matsal i Sorunda. 

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 16 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Konceptförskolan Cykelskogen kostade drygt 53 miljoner kronor, se även bilaga 1 för utvärdering av 

konceptförskolan. En konceptförskola i Sunnerby beräknas kosta omkring 46 miljoner kronor inklusive 
oförutsedda kostnader om 15%. Total investeringskostnad uppgår därför till 46 miljoner kronor. Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden redogör att beslut om eventuell matsal och det som framkommer av 

ytterligare utredning kommer att behöva fattas vid ett senare tillfälle. Den projektering som redan har 
gjorts om cirka 3 miljoner kronor för renovering av Sunnerbyskolan skulle kunna användas i kommande 

projekt.    
 
Finansiering sker genom miljö – och samhällsbyggnadsnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige 

att ianspråkta 46 miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering 
Sunnerbyskolan. Projekteringen för att flytta förskolan in i skolans lokaler om ca 6 miljoner kronor 

kommer att föras direkt till resultatet 2020.  
 

Med en avskrivningstid på 33 år innebär detta en hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden för en 
ny förskola på drygt 3 miljoner kronor per år. Det tillkommer även en kostnad för hyra av skolan som i 

dagsläget ligger på drygt 5 miljoner per år efter renoveringen av C-huset. Total belastas barn- och 

utbildningsnämnden av en uppskattad hyra på 8 miljoner kronor per år. 
 

Förslaget frigör ytan där nuvarande förskola står som kan användas i den lösningen för både skola i 
Sorunda och matsal som kommande behovsanalys/förstudie kommer fram till. Förslaget möjliggör även 

annan användning av Sunnerbyskolan om kommande behovsanalys/förstudie visar på ett sådant behov. 

Förslag under mötet  

Lena Dafgård (SN) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

 
Bengt- Göran Petersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

Donald Löfving (SD) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.  
 

Ingrid Bergander (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.  
 

Beslutsgången  

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i enighet 
med förvaltningens förslag till beslut.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att:  
1. Godkänna förändring av pågående projekt på Sunnerbyskolan med att fortskrida med miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens förslag E detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby.  
2. föreslå kommunfullmäktige att godkänna  förslag E detaljprojektera en konceptförskola i 

Sunnerby.  
3. Godkänna hyresförändringen som att-sats 1 innebär.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, BUN/2018/0181/610-17 

Bilaga 1, utvärdering Cykelskogen  

Bilaga 2, kalkyl  



 

 

PROTOKOLL        Sida 17 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

Skickas till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Lokalsamordnare, KSF  

Kommunstyrelsen  
Skolchef grund- och grundsärskola  

Kommunikatör  
Controller  
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