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 Dnr 2022-000002 000 

KS § 1 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Åse Nicklasson (SD) att justera dagens protokoll.     

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KS § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.    

___________________ 
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 Dnr 2021-000298 29 

KS § 3 Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun 
och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende 
lokaler för Olinsgymnasiets planerade 
verksamhet i Tibro kommun  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget till avsiktsförklaring, daterad 2021-11-24, mellan Tibro kommun 
och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler för Olinsgymnasiets planerade 
verksamhet i Tibro kommun, 

att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

Notering 

Per-Olof Andersson (M), Mikael Faleke (M) och Maria Marić (KD) deltar inte i beslutet 
samt inkommer med en protokollsanteckning. Se bilaga.  

Ärendet 

Olinsgymnasiet har under våren 2021 redovisat sina planer för en planerad etablering av 
gymnasieverksamhet i Tibro kommun. Planerna innebär att en ansökan om tillstånd att 
bedriva gymnasieverksamhet i Tibro ska lämnas till Skolinspektionen i början av 2022 
med ett förväntat beslut i september samma år. Om Skolinspektionen beviljar tillstånd är 
avsikten att påbörja verksamheten för årskurs 1 höstterminen 2023. Olinsgymnasiets 
lokalbehov ökar andra verksamhetsåret (2024/2025) då både antalet elever och behovet 
av lokaler för praktiska moment i yrkesprogrammens kurser ökar.  

Olinsgymnasiet har vänt sig till Tibro kommun för att hitta lokallösningar vad gäller skolans 
verksamhet inklusive lokaler för yrkesprogrammens praktiska moment och vissa särskilda 
lokaler för till exempel idrottsspecialiseringar. Med anledning härav har förslag till 
avsiktsförklaring arbetats fram genom dialog mellan kommunen och Olinsgymnasiet samt 
att en oberoende värdering av fastigetsdelarna har genomförts. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20 § 194 att återremittera ärendet med följande 
motivering:  

”Nedanstående frågor har inte besvarats. Processen går alldeles för fort och en djupare 
analys av flera mycket viktiga frågor behöver göras. 
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- Varför så bråttom? Olinsgymnasiet har inte lämnat in ansökan ännu. Kan de skjuta 
processen med start ett år senare? 

- Det finns fler intressenter av Nyboskolan. Varför säljer vi inte till högsta pris (efter 
eventuell budgivning) och är det möjligt att sälja hela fastigheten? 

- Vad kommer att hända med Nyboskolans del som inte övertas av en köpare? 
- Om vi erbjuder Fågelviksskolan till Olinsgymnasiet är de då intresserade av att 

köpa den byggnaden? 
- Vad händer om Olinsgymnasiet inte får tillstånd? 
- Vad kan vi erbjuda Raoul Wallenbergskolan för lokaler? De har ju redan tillstånd 

att starta skolverksamhet i Tibro kommun. Majoritetens överklagande har avslagits 
av förvaltningsdomstolen och en etablering kommer att ske. 

Om avsiktsförklaringen fullföljs kan majoriteten garantera följande? 

- Blir renoveringen klar i tid? 
- Kan det säkerställas att de elever och personal (cirka 500 personer) som har sin 

arbetsplats här har en god arbetsmiljö och lärmiljö under byggtiden? 
- Finns det risk att facket stoppar arbetet med en 6:6a, alltså arbetsmiljöskäl, när 

man har utbildning i en byggarbetsplats?  
- Verksamheterna skrev i sitt remissvar att de är positiva till en flytt när renoveringen 

är klar. Inte att ha verksamhet under ombyggnadstiden.”  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med kommunledningskontoret tagit fram 
svar på frågorna, vilka redovisas i beslutsunderlag ”Svar på frågor gällande 
Avsiktsförklaring med Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler för Olinsgymnasiets 
planerade verksamhet i Tibro kommun”, daterat 2022-01-03. Varken 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller kommunledningskontoret anser att svaren ger någon 
anledning till att ändra det tidigare förslaget om att godkänna avsiktsförklaringen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-13 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 4 
Tidplan för Olinsgymnasiet 
Tidplan för renovering av Fågelviksskolan (utdrag från förfrågningsunderlag), 2022-01-18 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-10 
Svar på frågor gällande Avsiktsförklaring med Olinsgymnasiet i Skara AB avseende 
lokaler för Olinsgymnasiets planerade verksamhet i Tibro kommun, 2022-01-03 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20 § 194 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-12-01 
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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-29 § 102 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-25 
Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler 
för Olinsgymnasiets planerade verksamhet i Tibro kommun, 2021-11-24 
Principskiss försäljning del av Nyboskolan 
Värdeutlåtande Fastigheten Tibro Tellus 12 (del av) del 1  
Värdeutlåtande Fastigheten Tibro Tellus 12 (del av) del 2  

Beslut delges 

Olinsgymnasiet i Skara AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000278 08 

KS § 4 Svar på motion om att utreda ny 
högstadieskola  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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. 

Reservation 

Mikael Faleke (M), Per-Olof Andersson (M) och Maria Marić (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.  

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.  
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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. 

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 

Mikael Faleke (M), Per-Olof Andersson (M) och Maria Marić (KD) föreslår bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Mikael Falekes (M) med fleras 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunledningskontorets 
förslag och att en nej-röst innebär ja till Mikael Falekes (M) med fleras förslag. Med sex ja-
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röster, tre nej-röster och två som avstår finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningskontorets förslag, att avslå motionen. 

Omröstningsresultat: 

Namn: Ja Nej Avstår 

Rolf Eriksson (S) X   

Jan Hanna (S) X   

Lina Dahm (S) X   

Ann Ohlsson (L) X   

Lena Åberg (L) X   

Anna-Karin Johansson (C) X   

Per-Olof Andersson (M)  X  

Mikael Faleke (M)  X  

Maria Marić (KD)  X  

Åse Nicklasson (SD)   X 

Kristoffer By (SD)   X 

Totalt: 6 3 2 

  

Beslutsunderlag 

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

Beslut delges 

Motionärerna 

___________________ 

 


