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Plats och tid Teamsmöte, måndagen den 1 november 2021 kl 10:00-11:00 

Beslutande Alda Danial (L), Ordförande 
Ann-Britt Danielsson (M), 1:e vice ordförande 
Anne-Marie Wahlström (S) 
Ingela Lager (S) 
Andreas Rännare (S) 
Åse Nicklasson (SD) 
Kristoffer By (SD) 
Sara Holm (KD) 
Jan Henningsson (C)    tjg. ers 
 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Hampus Borg (M)    ej tjg. ers 
Ulf  Lindström (SD)  ej tjg. ers 
Leif Widsing (SD)     ej tjg. ers 

Övriga deltagande Monika Kronqvist         Handläggare 
Zophia Zander Norell   Skolchef 
Johan Wernvik             Verksamhetschef förskola och grundskola 
Samuel Willner             Projektledare  
 

 
Utses att justera Ann-Britt Danielsson (M)   

Justeringens plats och tid Teamsmöte, 2021-11-01 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 93-95 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Ann-Britt Danielsson (M)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-01 

Anslagsdatum 2021-11-02 Anslag tas ner 2021-11-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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Innehållsförteckning 
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 Dnr 7799  

BUN § 93 Val av justerare 

Beslut 

Ann-Britt Danielsson (M) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 94 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000564 611 

BUN § 95 Flytt av verksamhet till Fågelviksskolan. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att flytta följande 

verksamheter till Fågelviksskolan:  

• grundskola årskurs 7-9 

• grundsärskola årskurs 7-9 

• gymnasieskolans introduktionsprogram 

• kulturskola 

• fritidsgård 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att flytten påbörjas i slutet av  

år 2022.  

Reservation  

Ann-Britt Danielsson (M), Åse Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD) och Sara Holm (KD) 

reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser att före protokollets justering 

komma in med en skriftlig reservation.  

Ärendet 

Efter att kommunens gymnasieskola lades ned 2016 har det funnits diskussioner om att 

flytta annan verksamhet till Fågelviksskolan, där gymnasieskolan bedrevs. Fokus har 

främst varit på grundskola och särskola för årskurs 7-9, som idag bedrivs på Nyboskolan, 

men även kulturskola och fritidsgård har funnits med i diskussionerna. Samtliga dessa 

verksamheter befinner sig idag i äldre lokaler som är i behov av fastighetstekniska 

åtgärder. Därtill är lokalerna inte optimala ur verksamhetssynpunkt. 

I både budget 2020 och budget 2021 har medel anslagits för att under 2022 påbörja en 

projektering av ombyggnation. Budgetbeloppen har snarare varit en markering av politisk 

viljeinriktning än resultatet av en utredning om en viss ombyggnation för en viss 

verksamhet. 

Under hösten 2020 beslutade kommunstyrelsen att en lokalutredning gällande bland 

annat ombyggnation av Fågelviksskolan skulle ske under 2021. Uppdraget var att 

Fågelviksskolan ska inrymma grundskola och särskola för årskurs 7-9, gymnasieskolans 

individuella program, kulturskola och fritidsgård. Kommunens befintliga verksamheter 

kommunbibliotek, kultur- och fritidsförvaltningens kontor samt lokalen Forum skulle i 
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utredningen lämnas orörda. Utredningen presenterades under oktober 2021 och innehöll 

bland annat två förslag på ombyggnation av Fågelviksskolan, baserade på volymskisser 

och beräknade ombyggnadskostnader. Kostnaderna uppgick till 91 mnkr respektive 148 

mnkr med en bedömd riskmarginal på +/- 25%. I det förstnämnda alternativet, med 

begränsade ombyggnationer, inryms inte fritidsgårdsverksamheten. 

Under våren 2021 har Olinsgymnasiet i Skara AB aviserat att de önskar starta 

gymnasieskola i Tibro kommun från och med höstterminen 2023. De har i samband med 

detta förhört sig om möjligheten att förvärva lämplig lokal för verksamheten av kommunen. 

Diskussionerna har lett fram till ett förslag där Olinsgymnasiet kan förvärva delar av 

Nyboskolan i två steg parallellt med att kommunen flyttar sin verksamhet till 

Fågelviksskolan. Vid ett eventuellt köp behöver Olinsgymnasiet tid för att bygga om 

lokalerna innan de startar verksamheten i dessa. Kommunen behöver därför lämna vissa 

delar av Nyboskolan redan vid årsskiftet 2022/2023. 

Detta innebär att det nu behöver fattas beslut om att flytta verksamhet till Fågelviksskolan. 

Därtill behöver medel anslås för ombyggnationen.  

Den politiska majoriteten har i samband med budgetarbetet gällande budget 2022, med 

plan för 2023-2024, aviserat att de i investeringsbudgeten har för avsikt att anslå medel 

för en ombyggnation av Fågelviksskolan. Skolan ska efter ombyggnationen innehålla 

samtliga de verksamheter som omfattades i lokalutredningens utredningsuppdrag. Beslut 

gällande ombyggnationen fattas i samband med att budget 2022 behandlas av 

kommunfullmäktige i november. 

Nu aktuellt ärende om att flytta verksamhet till Fågelviksskolan bereds av barn- och 

utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för att beslutas av kommunstyrelsen. 

Berörda förvaltningar ser sammantaget positivt på en flytt av verksamheten till 

Fågelviksskolan efter att en ombyggnation skett. Ärendet lämnas dock utan förslag till 

beslut.  

Förslag till beslut under överöverläggningarna 

Förslag 1: Åse Nicklasson (SD) Begär återremiss 

Förslag 2: Anne-Marie Wahlström (S) att flytta följande verksamheter till Fågelviksskolan: 

• grundskola årskurs 7-9 

• grundsärskola årskurs 7-9 

• gymnasieskolans introduktionsprogram 

• kulturskola 

• fritidsgård 

att flytten påbörjas i slutet av år 2022.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämndens ledamöter om ärendet skall avgöras idag eller om ärendet 

ska återremitteras. 

Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.  

Votering begärs och skall verkställas. 

Förslag 1:  Ja, innebär att ärendet skall avgöras idag  

Förslag 2: Nej, innebär att ärendet ska återremitteras 

Omröstningsresultat 

Med fem ja-röster för förslag 1 och fyra nej-röster för förslag 2 finner ordförande att barn- 

och utbildningsnämnden ska avgöra ärendet idag. 

Ledamot och tjänstgörande 

ersättare 

Förslag 1, ja-röst Förslag 2, nej-röst 

Alda Danial (L) x  

Ann-Britt Danielsson (M)  x 

Anne-Marie Wahlström (S) x  

Ingela Lager (S)  x  

Andreas Rännare (S) x  

Åse Nicklasson (SD)  x 

Kristoffer By (SD)  x 

Sara Holm (KD)  x 

Jan Henningsson (C) x  

Resultat 5 4 

 
  

  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-26 

Lokalutredning avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor, 2021-10-01 inkl 

bilagor. 



 Sida 8 (8) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-11-01  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen      

___________________ 

 


