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KS2017/52

Nybyggnation av skola för årskurs 7-9, förskola, samt
allaktivitetshall i Bollebygds tätort
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med bildningsoch omsorgsnämnden planera ny skola för årskurs 7-9, förskola samt idrottshall i enlighet med av
bildnings- och omsorgsförvaltningen upprättat lokalprogram. Med hänsyn till diskussionen om
kommunens tillväxttakt och den kraftigt försämrade ekonomin bör den fortsatta planeringen
inledas med en bredare politisk förankring i likhet med tidigare skolbyggnation, samt en reviderad
behovsanalys vad avser projektets omfattning, storlek och utbyggnadstakt.
Reservation
Yvonne Andrén (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för eget förslag.
Ärendet
För att klara försörjningen av elevplatser i Bollebygd så behövs en ny skola med kapacitet för
minst 500 elever och en förskola med 8 avdelningar/plats för 160 barn. Förutom utökat behov av
skol- och förskolelokaler finns i anslutning till den nya skolan behov av allaktivitetshall, lokaler
för kulturskolans undervisning samt skolbibliotek. Skolan behöver vara klar för inflyttning
årsskiftet 2021/2022. Detta kan ske under förutsättning att detaljplan är klar. Ett beslut om
nybyggnation av skola 7-9, förskola samt idrottshall innebär ett långsiktigt ekonomiskt åtagande i
form av ianspråktagande av kommunens investeringsutrymme under flera år framöver. Efter det
att utformning av lokalerna har arbetats fram kan kalkyl upprättas vilken presenteras i underlag
inför upphandling av entreprenad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till skrivelse angående nybyggnation av
skola 7-9, förskola samt allaktivitetshall i samråd med bildnings- och
omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade förslaget till
samhällsbyggadsnämnden och bildnings- och omsorgsnämnden för yttrande, på sammanträde
den 22 mars 2017, § 21.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttrande daterat den 10 april 2017;
Samhällsbyggnadsnämnden har noterat framtaget underlag men ser, mot bakgrund av den senaste
befolkningsprognosen för Bollebygd (som kommit kommunen tillhanda efter det att underlaget
skrevs fram), att det sannolikt behövs ytterligare en grundskola före år 2026 i Bollebygds
kommun. Nybyggnation med annan lokalisering alternativt att en större skola byggs som
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inrymmer fler än 500 elever.
Arbetutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med bildningsoch omsorgsnämnden planera ny skola för årskurs 7-9, förskola samt idrottshall i enlighet med av
bildnings- och omsorgsförvaltningen upprättat lokalprogram.
Ledamöternas förslag till beslut
Christer Johansson (M) föreslår, med instämmande av Eva Svantesson (M) och Martin Bengtsson
(M), följande som tilläggsförslag: Med hänsyn till diskussionen om kommunens tillväxttakt och
den kraftigt försämrade ekonomin bör den fortsatta planeringen inledas med en bredare
politisk förankring i likhet med tidigare skolbyggnation, samt en reviderad behovsanalys vad avser
projektets omfattning, storlek och utbyggnadstakt.
Yvonne Andrén (C) föreslår att ärendet återremitteras, dels för politisk beredning och viljeyttring,
dels för att ta fram bättre beslutsunderlag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; dels arbetsutskottets, dels Yvonne Andréns (C)
förslag om återremiss, och dels Christer Johanssons (M) m.fl. tilläggsförslag. Ordföranden frågar
först om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter frågar ordföranden om
arbetsutskottets förslag antas eller avslås och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Sist
frågar ordföranden om Christer Johanssons (M) tilläggsförslag antas eller avslås och finner att
kommunstyrelsen antar förslaget.
Reservation
Yvonne Andrén (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag, till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
 §48 KSAU Nybyggnation av skola för årskurs 7-9, förskola, samt allaktivitetshall i
Bollebygds tätort
 §63 SBN Samhällsbyggnadsnämndens yttrande om nybyggnation skola 7-9 förskola samt
allaktivitetshall i Bollebygds tätort
 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande om nybyggnation skola 7-9, förskola samt
allaktivitetshall i Bollebygds tätort, samhällsbyggnadsnämndens yttrande
 Uppdrag Nybyggnation 7-9 skola, förskola samt allaktivitetshall Bollebygds tätort
 Nybyggnation av skola för årskurs 7-9, förskola, samt allaktivitetshall i Bollebygds tätort
 §32 BON Yttrande angående nybyggnation skola för årskurs 7-9, förskola samt
allaktivitetshall i Bollebygds tätort(88443)
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