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 Dnr 2021-000278 08 

KF § 6 Svar på motion om att utreda ny 
högstadieskola  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 § 160 att flytta följande 
verksamheter till Fågelviksskolan:  

grundskola årskurs 7-9 
grundsärskola årskurs 7-9 
gymnasieskolans introduktionsprogram 
kulturskola 
fritidsgård 

samt att flytten ska påbörjas i slutet av år 2022. 

Ärendet 

En motion om att utreda ny högstadieskola har inkommit från Ann-Britt Danielsson (M), 
Mikael Faleke (M) och Per-Olof Andersson (M). Motionärerna hänvisar till den 
genomförda lokalutredningen avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor och 
skriver att utredningen visar att det är tveksamt om det finns tillräcklig yta för att skapa en 
bra högstadieskola kombinerad med kulturskola, fritidsgård och bibliotek. De skriver 
vidare att det har cirkulerat uppgifter om att en ny högstadieskola skulle kunna bli billigare 
än att bygga om Fågelviksskolan. Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
följande: 

- Att utreda behov av lokalyta för en ny och modern högstadieskola, 
- Att ge förslag till placering av denna skola, 
- Att ta fram en kostnadsuppskattning för skolan, 
- Att i avvaktan på dessa svar inte besluta om flytt av Nyboskolan till 

Fågelviksskolans lokaler. 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation från kommunstyrelsen att 
överlämna motionen till kommunledningskontoret för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 § 160 att flytta följande verksamheter till 
Fågelviksskolan:  

grundskola årskurs 7-9 
grundsärskola årskurs 7-9 
gymnasieskolans introduktionsprogram 
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kulturskola 
fritidsgård 

samt att flytten ska påbörjas i slutet av år 2022. 

Eftersom beslutet att flytta grundskola årskurs 7-9 och grundsärskola 7-9 till 
Fågelviksskolan redan har fattats föreslog kommunledningskontoret i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-12-02 att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade dock 2021-
12-20 § 191 att återremittera motionen till kommunledningskontoret med följande 
motivering:  

”Nedanstående frågor är av så stor betydelse för kommunens framtida skolorganisation 
och ekonomi att de behöver besvaras innan kommunfullmäktige kan besluta om 
högstadiet ska flyttas till Fågelviksskolan: 

- När görs det en korrekt kalkyl av vad renoveringen av Fågelviksskolan kommer att 
kosta? Nuvarande kalkyl är endast baserad på standardkalkylmallar som inte tar 
hänsyn till de stora prishöjningar som varit de senaste åren. 

- Vad kostar en nybyggnation av en högstadieskola på annan plats i Tibro tätort? 
- Hur mycket högre blir avskrivningen vid en renovering kontra nybyggnation?” 

Kommunledningskontoret har i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram 
svar på frågorna, vilka redovisas i beslutsunderlag ”Kompletterande underlag med 
anledning av återremiss – motion om att utreda ny högstadieskola”, daterat 2022-01-03. 
Kommunledningskontoret anser inte att svaren ger någon anledning till att ändra det 
tidigare förslaget om att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Andersson (M), med instämmande av Maria Marić (KD), föreslår bifall till 
motionen. 

Rolf Eriksson (S), Åse Nicklasson (SD) och Jan Hanna (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per-Olof Anderssons (M) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-03 
Kompletterande underlag med anledning av återremiss – motion om att utreda ny 
högstadieskola, 2022-01-03 
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Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-12-02 
Motion om att utreda ny högstadieskola, 2021-11-03   

Beslut delges 

Motionärerna 

___________________ 

 


