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Övriga deltagare
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab
Christina Persson, skolchef förskola
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling
Annika Setterquist, skolchef grundskola
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Carolina Wallberg, controller
Henrik Schmidt, kommunikatör
Personalrepresentant, Lärarnas Riksförbund
Personalrepresentant, Lärarförbundet
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Innehållsförteckning

§ 99/20

Justerarsignaturer

Utökning av skolplatser, centrala Nynäshamn
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§ 99/20

BUN/2020/0015/291-

Utökning av skolplatser, centrala Nynäshamn
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för återuppbyggnad av Lilla Gröndal, scenario 1 (cirka 240 elever),
enligt förstudien.
2. godkänna att kostnaderna för projektering av återuppbyggnad av Lilla Gröndal belastar
nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom
nämndens ansvar.
3. godkänna projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall.
4. godkänna att kostnaderna för projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall
belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund ett beslut som ligger
inom nämndens ansvar.
5. godkänna behovsanalys för inhyrning av skollokaler och överlämna den till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för förstudie.

Reservationer och särskilda yttranden

Lena Dafgård, (SN) reserverar sig mot beslutet, med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mars 2019 (§ 112) att uppdra åt förvaltningen att
genomföra en behovsanalys över antalet skolplatser i Nynäshamns tätort respektive Ösmo.
Barn- och utbildningsnämnden godkände behovsanalysen (december 2019 § 162) och överlämnade
denna till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för förstudie.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen var klar med förstudien i april 2020 och den lämnades
över för ett inriktningsbeslut. Förstudien pekar ut tre möjliga alternativ för att påverka kapaciteten i
centrala Nynäshamn:
- Alternativ 1 innebär att lilla Gröndal, som rivs under 2020, återuppbyggs. Förstudien presenterar
4 olika scenarier där en byggnad uppförs för mellan 180-240 elever. Lilla Gröndal skulle kunna vara
färdig för undervisning tidigast hösten 2022/våren 2023.
- Alternativ 2 innebär en ombyggnation av Viaskolans gamla idrottssal vilket skulle frigöra ytor i
resten av skolan. För att kunna utöka antalet elever behöver man även bygga ut matsalen.
- Alternativ 3 innebär att en ny skola byggs på Estö idrottsplats.
Sedan förstudien genomfördes har ytterligare ett alternativ identifierats: att hyra lokaler för elever
från Viaskolan.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för återuppbyggnad av Lilla Gröndal , scenario 1 (240 elever) enligt
förstudien.
2. godkänna att kostnaderna för projektering belastar nämndens resultat om investeringen inte blir
av på grund av ett beslut som ligger inom nämndens ansvar.
3. godkänna att kostnaderna för projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall
belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom
nämndens ansvar.
4. godkänna behovsanalys för inhyrning av skollokaler och överlämna den till miljö- och
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samhällsbyggnadsnämnden för förstudie.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet förslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. godkänna projektering för återuppbyggnad av Lilla Gröndal, scenario 1 (cirka 240 elever),
enligt förstudien.
2. godkänna att kostnaderna för projektering av återuppbyggnad av Lilla Gröndal belastar
nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund av ett beslut som ligger inom
nämndens ansvar.
3. godkänna projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall.
4. godkänna att kostnaderna för projektering för ombyggnation av Viaskolans gamla idrottshall
belastar nämndens resultat om investeringen inte blir av på grund ett beslut som ligger
inom nämndens ansvar.
5. godkänna behovsanalys för inhyrning av skollokaler och överlämna den till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för förstudie.

Förslag under mötet
Lena Dafgård, (SN), yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med ett skriftligt återremissyrkande
som bilägges protokollet som bilaga A.
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Emma Solander, (MP), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Jimmy Norell, (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Carl Marcus, (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Maud Sjödén, (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgången

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Lena Dafgårds, (SN), återremissyrkande och finner
att arbetsutskottets förslag bifalles.

Beslutsunderlag
Förstudie, utökning av skolplatser i Nynäshamns tätort, KS/2020/0159/291-2
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0015/291-16

Skickas till
Skolchef grundskola
Lokalstrateg
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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