Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 81
Yttrande inför beslut om placering av
Svaneskolan
Dnr BSN 2019/3344

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att Hedda
Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt, Pastor Svane
1, och att kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder ska
ta beslut om placering av Svaneskolan. De två alternativ som
kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda var
om Svaneskolan ska ingå i byggnationen av den nya gymnasieskolan
eller placeras direkt på Parkskolan.
Ett beslutsunderlag i ärendet har tagits fram i samråd mellan
kommunkontoret, barn- och skolförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen.
Då en direkt permanent placering av Svaneskolan på Parkskolan,
vilket var barn- och skolförvaltningens huvudalternativ, inte bedöms
vara möjlig eftersom en sådan lösning kräver ombyggnad- och
tillbyggnad, förordar barn- och skolförvaltningen en samlokalisering
av Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet.
Samlokaliseringen kräver att Svaneskolan tillfälligt lokaliseras på
annan plats under byggtiden av den nya skolan. Förvaltningen
föreslår att den tillfälliga lokaliseringen ska vara på Parkskolan. För
att Parkskolan ska fungera som en grundskola utan ombyggnation
saknas 1 000 kvadratmeter och ett förslag om att sätta upp
paviljonger har tagits fram. Paviljongerna föreslås placeras på
Parkskolans skolgård samt intill nuvarande Svaneskolans
matsal. Dessa paviljonger kommer enligt förslaget vara ett
komplement till de ytor som finns i Parkskolan och möjliggör en till
delar sammanhållen och fungerande grundskola.
Av tjänsteskrivelsen om tillfällig placering av Svaneskolan 2019-1115 följer att information om kända kostnader i ärendet ska lämnas
på sammanträdet. Mikael Nordholm, fastighetschef på
Lundafastigheter, informerar på sammanträdet om att nuvarande
hyra för Svaneskolan är 9,2 mnkr/år att jämföra med beräknad hyra
för Parkskolan på 3,5 mnkr/år samt beräknad hyra för paviljonger
på 4,5 mnkr/år. Utöver detta noteras att en skola fördelad på flera
platser blir dyrare för rektor att organisera än en i alla delar
sammanhållen skola.
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Det noteras också på sammanträdet att det är angeläget att, givet ett
beslut i kommunstyrelsen om en tillfällig lokalisering av Svaneskolan
på Parkskolan, fortsätta utreda möjligheten att ta annexet på
Parkskolan i bruk som slöjdsal, i syfte att samla all skolans
undervisning på en plats.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-15 Tillfällig placering av Svaneskolan
BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-10 Placering av Svaneskolan
Stadsbyggnadskontorets PM Samlokaliserat gymnasium och
högstadium 2019-11-08
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-09-26, § 186

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar med bifall av Mattias Horrdin (C), Louise Rehn
Winsborg (M), Fanny Johansson (S) och Åsa Wittenfelt (SD): Barnoch skolnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att
samlokalisera Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på
Pastor Svane 1, samt att föreslå att Svaneskolan under byggnationen
av Hedda Anderssongymnasiet tillfälligt lokaliseras på Parkskolan
vilket förutsätter paviljongetablering enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-11-15.

Beslutsgång
Ordförande tar upp yrkandet för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Beslut
BSN beslutar
att
att

ställa sig bakom förslaget att samlokalisera Svaneskolan och
Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1.
föreslå att Svaneskolan under byggnationen av Hedda
Anderssongymnasiet tillfälligt lokaliseras på Parkskolan vilket
förutsätter paviljongetablering enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-11-15.

Reservationer
Pontus Kjellström (V) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 81/01.
Fanny Johansson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 81/02.
Kerstin Frygner (FNL) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 81/03.
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Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L): Jag beklagar rivningen av Svaneskolan och hänvisar
till Liberalernas reservation i KS §212/01 och förutsätter att
grundskolans elever och lärare får en god lär- och arbetsmiljö, inomoch utomhus.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

BSN 2019/3176

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Vårfruskolan, 2019-11-20 klockan 17.00–21.20

Ledamöter

Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Rita Borg (S), §§ 79-81
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Twete (S), icke tjänstgörande ersättare §§ 79-81 samt
tjänstgörande ersättare §§ 82-95
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare

Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
Ann-Sofie Frånberg (KD)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)
Emma Tomasson (FI)
Marcus Svensson (SD)

Övriga

Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef
André Levin, ekonomichef
Britta Fremling, nämndsekreterare
Gustav Svensson, lokalstrateg, §§ 79-84
Maria Tagesson Holmstedt, rektor Vårfruskolan, § 79
Daniel Rooth, biträdande rektor Vårfruskolan, § 79
Anders Wånge Kjellsson, chef Naturskolan, § 79
Eva Persson, pedagog Naturskolan, § 79
Anna Ekblad, pedagog Naturskolan, § 79
Caroline Ydén Pihl, rektor Målarstugan och Snickarbacken, § 79
Mikael Nordholm, fastighetschef Lundafastigheter, §§ 80-81
Agneta Lindfors, Lärarna riksförbund (LR), §§ 79-94
Zarko Isaevski, Lärarförbundet, §§ 79-84
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BSN 2019/3176

Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 79–95

Plats och tid för justering

Skolkontoret, 2019-11-27 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Paragrafer

§ 79–95

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-12-20

