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Nybyggnation skola 1 - förslag om
tillbyggnad

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om klättervägg.

Ärendet
I arbetet med funktionsprogrammet för idrottshallen i den nya F-6-skolan, skola 1, har
kultur- och fritidsnämnden inkommit med önskemål gällande ytor för viss friidrott och
klättervägg.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-17 § 128 kommunfullmäktige besluta att den nya F-6
skolan, skola 1, ska inrymma friidrottsytor och klättervägg enligt principerna i den
framtagna kalkylen ”Ny F-6 skola i Tibro – kalkyl för friidrott, klättervägg” samt att
finansiering ska ske genom att sex miljoner kronor läggs till tidigare beslutad
projektbudget om 205 miljoner kronor och att denna förändring inarbetas i budget 2018,
innehållande planperiod 2018-2020.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-30 beslutades dock att ärendet skulle
utgå, eftersom det hade tillkommit uppgifter som gjorde att ärendet behövde beredas
ytterligare.
De nya uppgifterna innehöll bland annat ett dubblerat behov av yta för friidrotten för att
klara kravspecifikation och säkerhetsavstånd. Vidare gick inte byggnadskroppen att
placeras på ett kostnadseffektivt sätt ihop med skola 1 utan att det fick stora
konsekvenser för utformningen av skolan.
Efter diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 föreslår därför
projektet för skola 1 att inte gå vidare med förslaget om en friidrottsanläggning ihop med
den nya F-6-skolan.
Projektet har dock, på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, gått vidare med en
utredning av förslaget att bygga en klättervägg ihop med den nya F-6 skolan.
Projektet har kommit fram till tre möjliga förslag som kommunstyrelsen har att ta ställning
till:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den nya F-6 skolan, skola 1, ska inrymma klättervägg enligt principerna i den
framtagna kalkylen ”NCC kalkyl för klättervägg”,
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att finansiering ska ske genom att 2,5 miljoner kronor läggs till tidigare beslutad
projektbudget om 205 miljoner kronor och att denna förändring inarbetas i budget
2019, innehållande planperiod 2019-2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om klättervägg.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget om klättervägg ska rymmas inom befintlig
projektbudget, vilket då sker på bekostnad av övriga skolfunktioner.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna-Karin Johansson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt alternativ 2, att
avslå förslaget om klättervägg.
Beslutsgång
Ordföranden prövar Anna-Karin Johanssons (C) förslag om att avslå förslaget om
klättervägg och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
NCC kalkyl för klättervägg
Illustration av klättervägg ihop med skola 1
Mail gällande möjlig klätterverksamhet, 2017-11-15
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2017-11-28
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-17 § 128
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-06-12 § 75
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-05-16

Beslut delges
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnads- och trafiknämnden
Stadsarkitekt
___________________
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