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 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-06-07  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
  

 

 Dnr 2017-000242 20 

KS § 89 Utökade lokaler och anpassningar för 
grundsärskoleelever, skola 1  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att den nya F-6 skolan, skola 1, ska byggas och anpassas för de elever inom 
grundsärskolan som är multihandikappade eller har så grava utvecklingsstörningar att det 
krävs särskilda anpassningar av lokalen för att verksamheten ska kunna fungera 
professionellt och med hög kvalitet, 

att anpassningen av lokalen ska rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsbudgeten om 205 miljoner kronor (KF 2016-11-28 § 121).    

Ärendet 

I samband med färdigställande av funktionsprogrammet för den nya F-6 skolan har det 
framkommit att planeringen av den nya grundskolan inte inkluderat elever inom 
grundsärskolan som är multihandikappade eller har så grava utvecklingsstörningar 
(inriktning träningsskola) att det kräver särskilda anpassningar av lokalen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar att ovanstående elevgrupp ges möjlighet att 
genomföra sin grundsärskoleutbildning i Tibro     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2017-06-05 

Beslut delges 

Barn- och utbildningsnämnden    

 

___________________ 

 



 

 Kommunledningskontoret 
 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Besöksadress: Centrumgatan 17 
E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 

Handläggare: Malena Lundberg, malena.lundberg@tibro.se      
 

Datum 
2017-06-05 
Ärendenr 
KS 2017-000242.20 

Kommunstyrelsen 

  

Utökade lokaler och anpassningar för 
grundsärskoleelever 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås besluta att den nya F-6 skolan, skola 1, 
ska byggas och anpassas för de elever inom grundsärskolan som är multihandikappade 
eller har så grava utvecklingsstörningar att det krävs särskilda anpassningar av lokalen för 
att verksamheten skall kunna fungera professionellt och med hög kvalitet.   

Ärendet 

I samband med färdigställande av funktionsprogrammet för den nya F-6 skolan har det 
framkommit att planeringen av den nya grundskolan inte inkluderat elever inom 
grundsärskolan som är multihandikappade eller har så grava utvecklingsstörningar 
(inriktning träningsskola) att det kräver särskilda anpassningar av lokalen.  

Barn & Utbildning förordar att ovanstående elevgrupp ges möjlighet att genomföra sin 
grundsärskoleutbildning i Tibro.  

Utredning 

Ställningstagande från Barn & Utbildning 

Barn & Utbildning förordar att ovanstående elevgrupp ges möjlighet att genomföra sin 
grundsärskoleutbildning i Tibro. 

Lokalytan och övriga anpassningar för denna elevgrupp blir mer kostsam än för övriga 
grundsärskoleelever vilket kommer att leda till ökade kostnader för att iordningsställa just 
dessa lokaler i den nya skolan. Å andra sidan kommer driftskostnaderna att minska 
eftersom behovet av transporter blir betydligt mindre. 
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De ekonomiska kostnaderna för att inkludera alla grundsärskoleelever skall vägas mot 
den kvalitet elever och föräldrar/vårdnadshavare kommer att uppleva när eleven kan 
genomföra sina studier på hemmaplan i Tibro.  

Barn & Utbildning gör bedömningen att denna elevgrupp omfattar tre till fem elever inom 
årskurs F-6. Idag har Tibro två elever inom F-6 placerade i Skövde kommun. Karlsborg 
har också två elever i gruppen, idag placerade i Skövde och Falköping. Efter samtal med 
Karlsborg har Barn & Utbildning fått positiv respons på möjligheten att erbjuda 
utbildningen i Tibro 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Kommunledningskontoret, 2017-06-05 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

   

Pähr Nyström 
Förvaltningschef Barn & Utbildning 

 Samuel Willner 
Projektledare 
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