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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-06-24 
Anslaget sätts upp: 2021-06-30             Anslaget tas ned: 2021-07-21 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Sekreterarens namn 

Plats och tid 
Teams, 2021-06-24 kl. 09.00-10.11 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 

 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling §§ 38-39 
Lena Birkmanis, rektor §§ 37-38 
 

Paragrafer 
§§ 37-39 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, barn- och utbildningsförvaltningen, plan 5, 2021-06-29 kl. 15.00.  

 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 

 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

 § 37/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 38/21 Uppsägning av resterande del av E-korridor på gymnasiet  

§ 39/21 Övriga frågor 
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Fastställande av dagordning 
 

Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande nämndens sammanträde i augusti.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ersättningslokal för Sågen.  

 

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  
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§ 38/21 BUN/2021/0015/291- 

Uppsägning av resterande del av E-korridor på gymnasiet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att säga upp del av E-korridor på gymnasiet 
enligt bifogade ritningar. 
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga 
A.  

Gill Lagerberg, (S), reserverar sig mot beslutet.  

Föredrag 
Lena Birkmanis, rektor, föredrar bakgrund i ärendet.  

Ärendet 
I gymnasiets E-korridor finns idag gymnasiesärskolan i lokaler som uppgår till 1019 kvm. Elevantalet 
pendlar mellan 6–10 elever. Samtidigt har gymnasiet för stora lokaler i förhållande till antalet elever.  
Verksamheten ser att en uppsägning av denna yta och en flytt av gymnasiesärskolan till B-
korridoren i gymnasiet kommer leda till ett effektivare utnyttjande av lokalytorna samt en sänkt 
hyreskostnad.  
 
Hyran för ytan på 1019 kvm är 674 000 kronor per år. Det finns en kostnad kvar sen 
ombyggnationen av gymnasiesärskolans lokaler som uppgår till 110 000 kronor vilken måste 
regleras vid uppsägning.  Denna summa räknas av med 1071 kronor per månad vilket, med 9 
månaders uppsägningstid, innebär att summan som ska regleras blir ca 100 000 kronor. Förutom 
detta tillkommer kostnader för vissa anpassningar av de lokaler som gymnasiesärskolan flyttar till. 
Dessa innefattar bland annat en hem- och konsumentkunskapssal, i viss målning, byte av ett antal 
armaturer, anpassning av entré i form av låsning och dörrautomatik. Kostnad för dessa 
anpassningar är inte framtagen. 
 
I dagsläget har gymnasiet för stora lokaler i förhållande till elever. Detta innebär onödiga 
hyreskostnader och ett ineffektivt lokalutnyttjande. En uppsägning av E-korridoren och flytt av 
gymnasiesärskolan till B-korridoren innebär en besparing på 674 000 per år i hyreskostnad. I den 
bifogade risk- och konsekvensanalysen finns en uppgift om över 1 miljon i minskad hyreskostnad.  
Den summan innefattar en yta som redan är uppsagd.   

Gymnasiets och gymnasiesärskolans förutsättningar för en ekonomi i balans ökar. De anpassningar 
som krävs för att iordningställa B-korridoren bedöms inte vara av någon större omfattning. Flytt av 
gymnasiesärskolans verksamhet beräknas kunna ske under jullovet 2021/2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott säger upp del av E-korridor på gymnasiet enligt 
bifogade ritningar. 
 

Yrkanden 
Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Gill Lagerberg, (S), yrkar på återremiss av ärendet, med hänvisning till sitt särskilda, skriftliga 
yttrande.  

Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till att ärendet ska avgöras i dag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. Vid bifall till att 
ärendet ska avgöras i dag, bifalles förvaltningens förslag till beslut då inga övriga yrkanden har 
ställts.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras i dag och därmed bifaller 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0015/291–3 
Ritning totalyta  
Planritning hus E särskola 
Planritning hus E verkstad 
Risk och konsekvensanalys 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning 
Ansvarig rektor 
Akt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021.06.24 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Ärendenummer 3821 

 

 
 

 

Yttrande över uppsägning av resterande del av E-
korridor på gymnasiet 
 
Vi har idag yrkat på en återremiss av ärendet då många sakfrågor saknas 
i underlaget som är viktiga inför beslut. Vi önskar att ärendet 
kompletteras med svar på nedanstående frågeställningar följande, samt 
skjuts för beslut till den nya nämnden, då vi känner en oro inför detta 
beslut att gymnasiet i så fall får en av oss oönskad inriktning mot fler 
teoretiska ämnen och färre  praktiska ämnen.  
Vi kommer även att väcka ett ärende om att ändra delegationen på 
tecknande och förhyrning av lokaler från AU tillbaka till nämnd. 
 
-Finns det möjlighet att säga upp e-korridoren med en ny hyresgäst ur 
fastighetsförvaltningens bedömning? 
  
-Ärendet behöver samverkas inför beslut. Ärendet har bara varit uppe för information. 
Om facken är eniga eller oeniga till arbetsgivarens förslag behöver synliggöras. 
 
-Då den i underlaget bifogade risk-och konsekvensanalysen är från 2019 och 
ofullständigt behöver den uppdateras, även med förslag på åtgärder. 
 
-En plan för gymnasiesärskolans framtid behöver presenteras, mer än att de måste 
flytta på sig. Vad är nödvändigt för undervisning och tillgänglighet för 
gymnasiesärskolan vid olika förslag till placeringar. 
 
-Vilka följder får det för gymnasiets utveckling och uppstart av de estetiske 
programmen igen om gymnasiesärskolan tar nuvarande estetrum i korridor B i anspråk? 
 
-Vad händer med den nuvarande verkstaden och fordonshallen som är placerad i E-
korridoren? Vilka följder får det för verksamheten om den försvinner? I framtiden? 
 
- Vilket värde har verkstaden och fordonshallen? Hur skulle de kunna utnyttjas bättre?  
 
-Finns något annat förslag till lösning både ekonomiskt, samarbetsmässigt eller ur 
annan synvinkel att presentera som alternativ? 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
Gill Lagerberg 
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§ 38/21 

Övriga frågor 
Marcus Svinhufvud, (M), anmäler en övrig fråga gällande nämndens sammanträde i augusti. Till 
sammanträdet är inga ärenden färdigberedda för beslut och ordförande föreslår att ställa in 
sammanträdet i augusti vilket enligt reglementet om möjligt ska ske i samråd med vice ordföranden. 
Gill Lagerberg, (S), föreslår att skriftlig information går ut i augusti gällande Aktuellt från 
förvaltningen. I övrigt har vice ordföranden och andre vice ordföranden inget att erinra.  

 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande ersättningslokal för Sågen. Annika Setterquist, 
skolchef grund- och grundsärskola, svarar att lägerskola för årskurs 7 framöver ska hållas vid 
Svärdsögården. Skriftlig information skickas ut efter sammanträdet.  
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