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 Dnr 2021-000264 08 

KF § 190 Svar på motion om utredning av 
Nyboskolan som framtida högstadium  

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 utredning av Nyboskolan som framtida högstadium har inkommit från 
Martin Toresson (V). Motionären hänvisar till den genomförda lokalutredningen avseende 
Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor och skriver att flera snäva begränsningar har 
gjorts vad gäller vilka möjliga användningar som skulle beaktas, framförallt gällande 
högstadieskolan i Tibro kommun. De två förslag som har getts i lokalutredningen har 
presenterats i Alternativ O och Alternativ 1, vilket innebär investeringar mellan på 50-150 
miljoner kronor (+/- 25%), och en flytt till Fågelviksgymnasiets gamla lokaler. 
Vänsterpartiet Tibro anser att det saknas flera viktiga underlag för att kunna ta rimliga 
beslut om hur högstadieskolan ska lösa sitt lokalbehov och sitt utbildningsuppdrag i 
framtiden. 

Motionären föreslår därför att, innan fler beslut fattas om högstadiets framtida lokalisering 
och organisering, ska en studie tas fram för vilka kostnader som behövs för att lösa 
skolans långsiktiga pedagogiska arbete i dagens högstadielokaler, med eventuella 
tillbyggnader. Detta bör göras i samma form och anda som Alternativ O och 1 för att 
kunna jämföras med varandra. 

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 
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- gymnasieskolans introduktionsprogram 
- 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 föreslår kommunledningskontoret att motionen ska 
avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Ferm (S), Jan Hanna (S), Alda Danial (L), Maria Sundqvist (S) och Micael 
Algotsson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Faleke (M), med instämmande av Kjell-Åke Johanson (KD), Per-Olof Andersson 
(M), Ann-Britt Danielsson (M), Mouna Eskandar (KD) och Heinz Barath (SD) föreslår bifall 
till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mikael Falekes (M) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 
och att en nej-röst innebär ja till Mikael Falekes (M) förslag. Med 23 ja-röster mot 12 nej-
röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-17 
Motion om utredning av Nyboskolan som framtida högstadium, 2021-10-14  

Beslut delges 

Motionären 

___________________ 

 


