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Återremittering av ansökan om objektsgodkännande för
paviljongetablering i Tygelsjö

SN-2020-630
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2020 att återremittera servicenämndens ansökan om
objektsgodkännande för etablering av paviljonger i Tygelsjö. Kommunstyrelsen gav
servicenämnden i uppdrag att i dialog med grundskolenämnden återkomma med förslag på
en permanent skollösning i Tygelsjö.
En komplettering till ansökan om objektsgodkännande har tagits fram i samråd med
grundskolenämnden. Ansökan om objektsgodkännande för en tillfällig etablering av
paviljonger i Tygelsjö, i anslutning till Pilbäcksskolan, har föregåtts av utredningar kring
möjligheten att skapa elevplatser i Tygelsjö, permanenta och tillfälliga. I ärendet beskrivs de
utredningar som genomförts, den nu gällande planeringen för tillskapandet av permanenta
elevplatser och en avvecklingsplan för den tillfälliga etableringen.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner kompletteringen till Ansökan om objektsgodkännande
för paviljongetablering i Tygelsjö.
2. Servicenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
Kami Petersen (MP) lämnar in en muntlig reservation till förmån för eget förslag.
Yrkanden
Kami Petersen (MP) yrkar bifall till det liggande förslaget samt yrkar att lägga till följande
beslutsformulering: "Ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med grundskolenämnden
beställa en permanent skola i Tygelsjö.".
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget samt yrkar avslag på Kami Petersens
(MP) tilläggsyrkande.
Roland Nilsson (V) vill återigen yrka avslag på servicenämndens ansökan till
kommunstyrelsen om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40.
Göran Andersson (S) instämmer i Jan Olssons (S) yrkande om bifall till det liggande
förslaget samt avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Mötet ajourneras kl. 16.17-16.27.
David Blomgren (M) instämmer i Jan Olssons m.fl. bifall till det liggande förslaget samt
avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
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Staffan Appelros (SD) instämmer i Jan Olssons m.fl. bifall till det liggande förslaget samt
avslag på Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång, omgång 1
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut; Jan Olssons (S) m.fl. bifallsyrkande,
Roland Nilssons (V) avslagsyrkande samt Kami Petersens (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande börjar med att ställa Jan Olssons m.fl. (S) yrkande om bifall till det liggande
förslaget mot Roland Nilssons (V) yrkande om avslag på servicenämndens ansökan till
kommunstyrelsen om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons (S)
m.fl. bifall till det liggande förslaget.
Beslutsgång, omgång 2
Ordförande fortsätter sedan med att ställa Jan Olssons (S) m.fl. yrkande avslag på
tilläggsyrkandet mot Kami Petersens (MP) yrkande om att lägga till beslutsformuleringen "Ge
förvaltningen i uppdrag att i samråd med grundskolenämnden beställa en permanent skola i
Tygelsjö".
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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