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 Dnr 2020-000261 08 

KF § 72 Svar på motion om att bygga ny förskola i 
centrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, eftersom det redan finns ett 
lokalutredningsuppdrag avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor. 
Utredningsuppdraget för förskolor innehåller förstudie avseende nuläge och framtida 
behov och ska behandla eventuell ny förskola och/eller ombyggnation av 
Smulebergsskolan till förskola.  

Ärendet 

En motion om att bygga en ny förskola i centrum har inkommit från Per-Olof Andersson 
(M), Ann-Britt Danielsson (M) och Mikael Faleke (M). Motionärerna skriver bland annat att 
de anser att det, i samband med att kommunen ser över Smulebergsområdet, är dags att 
ta ett rejält tag kring förskolorna i tätorten Tibro.  

De anser att förskolan vid Smuleberg (Kullerbyttan) är i dåligt skick och bör rivas. På så 
sätt skapas ett större sammanhängande område som möjliggör ny bebyggelse. 
Motionärerna tror att en ny förskola med minst sex avdelningar behöver byggas och 
skriver att det i så fall skapas ett tillskott av platser och att förvaltningen därför bör titta 
även på förskolorna Karusellen och Sprattelbo i ett samlat grepp. 

Motionärerna föreslår därför följande: 

Att förskolan Kullerbyttan ersätts av en nybyggd förskola med minst sex avdelningar.  

Att en utredning ska göras snarast kring framtiden för förskolorna Kullerbyttan, Karusellen 
och Sprattelbo med målet att: 

1. Utreda var ”nya” Kullerbyttan ska byggas.  

2. Utreda behovet av förskoleplatser i centralorten utifrån befolkningsprognoser till år 
2030.  

3. Föreslå framtiden för förskolorna Karusellen och Sprattelbo inklusive om och var 
nybyggnation bör ske.  

Att utredningen ska vara klar senast 31 mars 2021 så att hänsyn till resultatet kan tas i 
budget inför år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 184 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden svarar att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställt ett lokalutredningsuppdrag avseende 
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Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor. Utredningsuppdraget för förskolor innehåller 
förstudie avseende nuläge och framtida behov och ska behandla eventuell ny förskola 
och/ eller ombyggnation av Smulebergsskolan till förskola. Utredningen ska vara klar 
2021-10-08 för att finnas med under höstens budgetbehandling. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Andersson (M), med instämmande av Mikael Faleke (M), Ann-Britt Danielsson 
(M) och Maria Marić (KD) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per-Olof Anderssons (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 Per-Olof Anderssons (M) förslag. Med 18 ja-röster mot 16 
nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag, att anse motionen besvarad. Se omröstningsbilaga.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-03 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-01-26 § 11 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-08 
Motion om att bygga ny förskola i centrum, 2020-09-24 

Beslut delges 

Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 


