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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 187

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 (55)

Sammanträdesdatum
2013-09-04

Dnr KS 2013-147

ICI\

Ny 7-9 skola på Teglagärdet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny
7-9 skola på Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013,
revidering mars 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera
investeringsprojekt Ny 7-9 skola till 316 000 000 SEK samt revidera
investeringsprojekt Inventarier Ny 7-9 skola till 14 000 000 SEK.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål
om att amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara
kommuns ekonomistyrprinciper.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen
av fastigheten Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för
ombyggnation till stadshus utifrån förstudie upprättad av Contekton Arkitekter
Fyrstad AB, daterad 20121010.

Förslag till beslut på sammanträdet

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar:

att ärendet öppnas och bereds vidare i samband med höstens budgetprocess för att
med mål att kunna fatta beslut i kommunfullmäktige den 18 november, i samband
med budget.

Socialdemokraterna yrkar:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny
7-9 skola på Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013,
revidering mars 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera
investeringsprojekt Ny 7-9 skola till 316 000 000 SEK samt revidera
investeringsprojekt Inventarier Ny 7-9 skola till 14 000 000 SEK.
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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (55)

Sammanträdesdatum

2013-09-04

Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål
om att amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara
kommuns ekonomistyrprinciper.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen
av fastigheten Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) får
ombyggnation till stadshus utifrån fårstudie upprättad av Contekton Arkitekter
Fyrstad AB, daterad 20121010.

Beslutsgång

Ordfårande ställer fårslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Charlotte Nordströms fårslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner fåljande beslutsgång.

Ja-röst får Charlotte Nordströms (M) fårslag.
Nej-röst får Fredrik Nordströms (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för Charlotte Nordströms fårslag och 7 nej-röster får Fredrik
Nordströms fårslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Fredrik Nordströms förslag.

Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår från
ersättare att rösta
Charlotte Nordström (M) x
Gunilla Druve Jansson (C) x
Fredrik Nordström (S) x
Jonas Ahlström (M) x
Sven-Olof Ask (M) x
Elisabet Stålarm (M) x
Karl-Gustaf Bynke (FP) x
Leif Brohede (KD) x
Per-Åke Pettersson (S) x
Camilla Skog (S) x
Sebastian Clausson (S) x
Michael Karlsson (S) x
Magnus Gunnarsson (MP) x
Summa 6 7
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Ärende 37. 

Återremiss om ny 7-9 skola på Teglagärdet 

På fullmäktigemötet den 29 april behandlades ärendet om ny 7-9 skola på Teglagärdet. 

Ärendet återremitterades med majoritetsåterremiss, för vidare beredning. 

Kommunstyrelsen gav därefter kommundirektören i uppdrag att göra följande, som också 

var motiv till återremissen i kommunfullmäktige: 

- En investering på minst 400 mkr kräver en bättre finansieringsanalys, samt inordnas i 

den ordinarie investeringsbudgeten för kommande år. Det bör också inarbetas i både 

planeringsförutsättningar och framtida skattesats. 

- Amorteringsnivån bör analyseras om det är 20 mkr son ska gälla, eller om det är 15 

mkr till investeringspaketet och 5 mkr ska satsas på utveckling av t ex bostadsområde 

eller på satsning av centrum och banvallen. 

- Kostnaden på skolan behöver belysas bättre om möjlighet att bygga till en lägre 

investering. 

- Ett bättre underlag för att ta ställning till fortsatt användning av Djäkneskolan som 

lokal och om möjlighet att forma det till stadshus. En byggnadshistorisk inventering 

bör göras. 

- I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas med och 

hur vi löser tillkomsten av den. 

På kommunstyrelsen i juni lämnade kommundirektören en delrapport och hade då för avsikt 

att bereda ärendet vidare för att få ett komplett underlag med svar på återremissen. På 

samma möte begärde Fredrik Nordström (S) att ärendet skulle avgöras på sittande möte, 

vilket blev kommunstyrelsens beslut. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

reserverade sig med motivering att ärendet inte är färdigberett utifrån återremissen. En 

fördjupad ekonomisk analys var beställd och skulle ha påbörjats i juni. Detta beslut innebar 

att ärendet som sådant inte bereds vidare, utan ligger och väntar på beslut i 

kommunfullmäktige den 30 september.  Där finns möjlighet att återigen begära återremiss.  

Detta är en av de historiskt största investering som Skara kommun står inför. Därför är det 

angeläget att beslutet blir så bra som möjligt det bara kan. Ärendet förtjänar en bred 

majoritet i kommunfullmäktige, för ett hållbart beslut. Dessutom behöver ärendet 

kompletteras med en investeringskalkyl, så som våra ekonomiska styrprinciper anger som 

kommunstyrelsen har beslutat om tidigare, som ska finnas med vid alla investeringar. 

Att påbörja ärendeberedningen i ärendet ger alla möjlighet att få ett ännu bättre underlag. 

Det är bättre att bereda ärendet, än att det ligger och vilar på beslut som kommer att vara 

med en mindre majoritet. Ytterst handlar det om att spara tid och resurser för Skara 

kommun. 
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Med ovanstående som underlag till fortsatt beredning yrkar Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna;  

att  ärendet öppnas och bereds vidare i samband med höstens budgetprocess för 

att med mål att kunna fatta beslut i kommunfullmäktige den 18 november, i 

samband med budget. 
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Socialdemokraterna i Skara 

Kommunstyrelsen 

2013-09-04 

 

Yrkande 

Ärende 37 – Ny 7-9 skola   

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 (KF § 35) att återremittera ärendet Ny 7-9 

skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan. (Dnr KS 2013-147) 

 

Efter att kommunstyrelsen den 19 juni 2013, beretts möjlighet att yttra sig i ärendet, beslutade 

en majoritet i kommunstyrelsen att igångsättande av skolinvesteringen i en ny gemensam 7-9 

skola samt projektering av ett nytt stadshus, åter ska fastställas av kommunfullmäktige den 30 

september 2013.  

 

Beslutet i Kommunstyrelsen den 19 juni 2013 följer den tidigare framtagna och beslutade 

tjänsteskrivelsen. Socialdemokraterna anser att tjänsteskrivelsen beskriver de delar som 

återremissen efterfrågar kring bakgrund, ekonomi, finansiering och amortering och 

genomförande av investeringarna.  

 

På kommunstyrelsen den 4 september 2013 yrkar Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna återigen på att ärendet ska ”rivas upp” och att ytterligare utredningar ska 

genomföras.  

 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har inte redovisat vad de vill utreda och då 

inga nya uppgifter, förslag eller alternativ inkommit så anser Socialdemokraterna att 

återremissen är behandlad. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna att: 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny 7-9 skola på 

Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013, revidering mars 2013.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera investeringsprojekt Ny 7-

9 skola till 316 000 000 SEK samt revidera investeringsprojekt Inventarier Ny 7-9 skola till 

14 000 000 SEK.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål om att 

amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara kommuns 

ekonomistyrprinciper.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen av fastigheten 

Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för ombyggnation till stadshus 

utifrån förstudie upprättad av Contekton Arkitekter Fyrstad AB, daterad 20121010. 

 

 

 

Fredrik Nordström 

Socialdemokraterna i Skara 
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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39)

Sammanträdesdatum

2013-06-19

Dnr KS 2013-147

c

c

c

c

Delrapport om återremiss ny 7-9 skola på
Teglagärdet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Fredrik Nordströms (S) yrkande som är
fåljande:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny 7-9
skola på Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013, revidering mars
2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera investerings
projekt Ny 7-9 skola till 316 000 000 SEK samt revidera investeringsprojekt
Inventarier Ny 7-9 skola till 14 000 000 SEK.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål om att
amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara kommuns
ekonomistyrprinciper.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen av
fastigheten Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för ombygg
nation till stadshus utifrån förstudie upprättad av Contekton Arkitekter Fyrstad AB,
daterad 20121010.

Reservation

Charlotte Nordström (M), Gunilla Druve Jansson (C), Dan Åberg (M), Sven-Olof
Ask (M), Elisabeth Stålarm (M) och Leif Brohede (KD) reserverar sig mot
beslutet till fårmån får Charlotte Nordströms fårslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid ger en delrapport om återremissen ny
7-9 skola på Teglagärdet, Djäkneskolan och aktivitetshall på Vilans
fritidsområde.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 att återemittera ärendet.

IJ",t,~~ ~ I()Jl- r-- -------
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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 136, forts.

Förslag till beslut på sammanträdet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (39)

Sammanträdesdatum

2013-06-19

c

c

o

Fredrik Nordström (8) har inkommit med ett skriftligt yrkande under samman
trädet med följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny 7-9
skola på Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013, revidering mars
2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera investerings
projekt Ny 7-9 skola ti11316 000 000 SEK samt revidera investeringsprojekt
Inventarier Ny 7-9 skola ti1114 000 000 SEK.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål om att
amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara kommuns
ekonomistyrprinciper.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen av
fastigheten Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för ombygg
nation till stadshus utifrån förstudie upprättad av Contekton Arkitekter Fyrstad AB,
daterad 20121010.

Magnus Gunnarsson (MP) yrkar bifall på Fredrik Nordströms förslag.

Charlotte Nordström (M) yrkar avslag på Fredrik Nordströms yrkande. Leif
Brohede (KD), Elisabeth 8tåhlarm (M), Gunilla Druve Jansson (C) instämmer i
Charlotte Nordströms förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bi
faller Charlotte Nordströms förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Charlotte Nordströms förslag.
Nej-röst för Fredrik Nordströms förslag.

~II- IU"'m,,''''ty'''"''
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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 136, forts.

Omröstningsresultat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (39)

Sammanträdesdatum

2013-06-19

c

o

Med 6 ja-röster för Charlotte Nordströms förslag och 7 nej-röster för Fredrik
Nordströms förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Fredrik Nordströms förslag.

Ledamot!tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår från
ersättare att rösta
Charlotte Nordström (M) x
Gunilla Druve Jansson (C) x
Fredrik Nordström (S) x
Dan Åberg (M) x
Sven-Olof Ask (M) x
Elisabet Stålarm (M) x
Karl-GustafBynke (FP) x
Leif Brohede (KD) x
Håkan Ehn (S) x
Ulla Hellberg (S) x
Laila Skantz (S) x
Michael Karlsson (S) x
Magnus Gunnarsson (MP) x
Summa 6 7

Paragrafen ska skickas till

Kommunfullmäktige

IUtd"g'b"~"',"d'
-------
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Reservation gällande beslut Ks § 136 Delrapport om återremiss ny 7-9
skola på Teglagärdet.

Vi reserverar oSs till förmån för vårt förslag i ovanstående ärenden.

Vi reserverar oss för att Kommunfullmäktiges återremiss med dess motivering inte har
beretts. Återremissen har inte fätt behandlats som Kommunfullmäktige beslutat och fätt svar
på de frågeställnitigar som ställts.

KOMMUNS I YRELSEN
SKARA

2013 -05- 27
D r k~ ZOl;j-/'{?-n .
Handling nr f.:..~ .

C Skara 2013-06-26

o

.

c
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Socialdemokraterna i Skara 

Kommunstyrelsen 

2013-06-19 

 

Yrkande 

Ärende 13 – Ny 7-9 skola   

 

Socialdemokraterna anser att den tidigare framtagna och i KS beslutade tjänsteskrivelsen (Dnr 

KS 2013-147 Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan) kring igångsättande 

av skolinvesteringen och projektering av ett nytt stadshus är väl utförd. Tjänsteskrivelsen 

beskriver utförligt såväl bakgrund, ekonomi och genomförande av investeringarna. 

 

Att genom ytterligare utredningar fördyra och förskjuta projektet framåt i tiden kommer att 

skada trovärdigheten för politikens förmåga att skapa framtidens Skara. 

 

Socialdemokraterna är väl medvetna om den höga ambitionsnivå som ligger bakom de 

förestående investeringarna i en ny skola och ett stadshus. Det är en ambitionsnivå som vi 

anser vara riktig och inte villiga att kompromissa med.  

 

  

Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna att: 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny 7-9 skola på 

Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013, revidering mars 2013.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera investeringsprojekt Ny 7-9 

skola till 316 000 000 SEK samt revidera investeringsprojekt Inventarier Ny 7-9 skola till 14 000 

000 SEK.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål om att amortera 

minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara kommuns ekonomistyrprinciper.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen av fastigheten 

Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för ombyggnation till stadshus utifrån 

förstudie upprättad av Contekton Arkitekter Fyrstad AB, daterad 20121010. 
 

 

Fredrik Nordström 

Gruppledare/Oppositionsråd 

Socialdemokraterna i Skara 
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Återremiss 7-9 skola/stadshus 

  

 

Ks § 119 Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2013 

 

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av kommunfullmäktiges beslut om 

återremiss i ärendet, vilket beslutats med acklamation, uppdra till 

kommundirektören att utreda de av kommunfullmäktige beslutade motiven till 

återremissen.  

 

Kommundirektören ska inkomma med en delrapport och tidplan till 

kommunstyrelsen den 19 juni. 
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Kommunfullmäktiges motivering 

• En investering på minst 400 miljoner kr kräver en bättre finansieringsanalys, 

samt att inordnas i den ordinarie investeringsbudgeten för kommande år. 

Det bör också inarbetas i både planeringsförutsättningar och framtida 

skattesats.  

 

• Dessutom bör amorteringsnivån analyseras om det är 20 mkr som ska gälla, 

eller om det är 15 mkr till investeringspaketet och 5 mkr ska satsas på 

utveckling av t.ex. nya bostadsområde eller satsning av centrum och 

banvallen.  

 

• Kostnaden på skolan behöver belysas bättre om man kan bygga billigare. 

 

• Vi behöver också ha ett bättre underlag för att ta ställning till fortsatt 

användning av Djäkneskolan som lokal och om möjligt att kunna forma det 

till stadshus. Därför bör en byggnadshistorisk inventering göras. 

 

• I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas 

med och hur vi löser tillkomsten av den. 
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Fördjupad ekonomisk analys 

• Möte med Deloitte 20/6 avseende eventuellt uppdrag att 

ytterliga fördjupa den ekonomiska analyserna avseende bla 

finansiering och amortering enligt uppdrag.  

 

• Ska vara klart inför politisk beredning och beslut om budget 

2014-2016 i KF 18 november 2013 
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Avgränsningar och kostnadsbesparingar 

under projektering ny 7-9 skola 

• Försökt minimera ytor i hela skolan och med hänsyn till arbetslag.  

• Försökt att minska ytor för estetiska verksamheter.  

• Optimering av stomkonstruktion för idrottshall.  

• Optimering av stomme/byggnadsstruktur.  

• Samlat teknikutrymmen för installationer till en plats.  

• Energioptimering med hänsyn till drift och underhåll.  

• Optimering teknisk brandlösning istället för ett extra trapphus.  

• Material i byggnad är valda utifrån robusthet och hållbarhet i tid.  

• Skolområdet är avgränsat.  

Källa: Gunnemar Olsson, Spets Projektledning 20130618 
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Investeringsram för ny 7-9 skola i förslag till 

planeringsförutsättningar för budget 2014-

2018  

• 250 mnkr ny 7-9 skola 

 

• 70 mnkr stadshus i Djäkneskolan 

2424
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Revidering av program för ny 7-9 skola 

Följande föreslås tas bort ur programmet 

• Träningsskola, enligt BUNs beslut § 57 den 16 maj 2013 

• Skolzoo 

• Skolträdgård 

 

Följande justering föreslås: 

• Dimensionering för 550 elever ist för 600 elever. 

• Utreda lokalsamordning estetiska ämnen med 

Ungdomens Hus 

 2525
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Reviderad tidsplan 
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Reviderad tidsplan alt 2. 
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Kostnadsberäkning byggnadsantikvarisk 

utredning avseende Djäkneskolan 

Totalt     198 tkr + moms 

 

Innehåll, exempel 

• Arkivstudier , Målerikonservator, Stenkonservator mm  

• Status, skick & åtgärder fönster   

• Status och mängd av takstuckatur 

• Takskifferbeläggningar och plåtbeläggningar på takytor , 

takdekorationer och takdetaljer 

• Sammanställning samt rumsbeskrivning med 

bevarandevärda detaljer 
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Aktivitetshall på Vilans fritidsområde 

Ks § 110 den 22 maj 2013 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att avslå borgensansökan för 

byggnation av aktivitetshall med den föreslagna 

avtalsmodellen. 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kultur- 

och fritidsnämnd för att få fram ett genomförbart förslag. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

KFN arbetar på ett nytt förslag tillsammans med den ekonomiska 

föreningen.  

Målsättningen är att ha ett nytt förslag att presentera på KS 4 

september.  

Kommunakuten är konsulterad. 
2929

Ärende 9



Nästa steg 

• Styrgruppen sammankallas för ställningstagande 

kring nytt reviderat program för ny 7-9 skola med 

utgångspunkt från planeringsförutsättningarna 

 

• Utförarstyrelsens ordf. + en ledamot adjungeras 

till styrgruppen 

 

• Nytt förslag till gemensam organisation för 

fortsatt projektering av 7-9 skola och stadshus i 

Djäkneskolan ska utarbetas 

 3030
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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 119

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (38)

Sammanträdesdatum
2013-05-22

Dnr KS 2013-147

Aterremiss ombyggnad av Djäkneskolan till
stadshus samt förslag till hur skolan ska nyttjas i
samband med byggnation aven ny 7-9 skola på
Teglagärdet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av kommunfullmäktiges beslut om
återremiss i ärendet, vilket beslutats med acklamation, uppdra till
kommundirektören att utreda de av kommunfullmäktige beslutade motiven till
återremissen. Kommundirektören ska inkomma med en delrapport och tidplan till
kommunstyrelsen den 19 juni.

Kommunfullmäktiges motivering är enligt följande:

En investering på minst 400 miljoner kr kräver en bättre finansieringsanalys, samt
att inordnas i den ordinarie investeringsbudgeten för kommande år. Det bör också
inarbetas i både planeringsförutsättningar och framtida skattesats. Dessutom bör
amorteringsnivån analyseras om det är 20 mkr som ska gälla, eller om det är 15
mkr till investeringspaketet och 5 mkr ska satsas på utveckling av t.ex. nya
bostadsområde eller satsning av centrum och banvallen. Kostnaden på skolan
behöver belysas bättre om man kan bygga billigare.
Vi behöver också ha ett bättre underlag för att ta ställning till fortsatt användning
av Djäkneskolan som lokal och om möjligt att kunna forma det till stadshus.
Därför bör en byggnadshistorisk inventering göras.
I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas med
och hur vi löser tillkomsten av den.

Reservation

Fredrik Nordström (S), Sebastian Clausson (S), Laila Skantz (S), Ulla Hellberg
(S), Michael Karlsson (S) och Magnus Gunnarsson (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Nordströms förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 § 35, att återremittera ärendet.

IUtdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2013, § 35

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Nordström (S) yrkar på att ärendet avgörs i dag och yrkar att:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny
7-9 skola på Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013,

. revidering mars 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera
investeringsprojekt Ny 7-9 skola ti113l6 000 000 SEK samt revidera
investeringsprojekt Inventarier Ny 7-9 skola ti11l4 000 000 SEK.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål
om att amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara
kommuns ekonomistyrprinciper.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen
av fastigheten Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för
ombyggnation till stadshus utifrån förstudie upprättad av Contekton Arkitekter
Fyrstad AB, daterad 20121010.

Magnus Gunnarsson (MP) stödjer Fredrik Nordströms förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Charlotte Nordströms förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Charlotte Nordströms (M) förslag.
Nej-röst för Fredrik Nordströms (S) förslag.

IUtdragSbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (38)

Sammanträdesdatum
2013-05-22

Med 7 ja-röster för Charlotte Nordströms förslag och 6 nej-röster för Fredrik
Nordströms förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Charlotte Nordströms
förslag.

Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår från
ersättare att rösta
Charlotte Nordström (M) x
Gunilla Druve Jansson (C) x
Fredrik Nordström (S) x
Dan Åberg (M) x
Sven-OlofAsk (M) x
Elisabet Stålarrn (M) x
Karl-GustafBynke (FP) x
Anita Afze1ius Alm (FP) x
Håkan Ehn (S) x
Ulla Hellberg (S) x
Laila Skantz (S) x
Michael Karlsson (S) x
Magnus Gunnarsson (MP) x
Summa 7 6

Paragrafen ska skickas till

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid

IUtdragsbeslyrkande
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Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet

Kommunfullmäktige beslutar om fåljande motivering till återremissen:

En investering på minst 400 miljoner IITkräver en bättre finansieringsanalys,
samt att inordnas i den ordinarie investeringsbudgeten får kommande år. Det bör
också inarbetas i både planeringsfårutsättningar och framtida skattesats, Dessut
om bör amorteringsnivån analyseras om det är 20 mkr som ska gälla, eller om
det är 15 mkr till investeringspaketet och 5 mkr ska satsas på utveckling av tex.
nya bostadsområde eller satsning av centrum och banvallen. Kostnaden på sko
lan behöver belysas bättre om man kan bygga billigare.
Vi behöver också ha en bättre underlag får att ta ställning till fortsatt användning
av Djäkneskolan som lokal och om möjligt att kunna forma det till stadshus.
Därfår bör en byggnadshistorisk inventering göras.
I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas med
och hur vi löser tillkomsten av den.

Sammanfattning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2013 beslutades att ärendena
lokalutredning Djäkneskolan (dnr KS 2013-147), projektering ny 7-9 skola (dnr
KS 2010-10) samt aktivitetshall på Vilans fritidsområde (dnr KS 2012-198) hän
skjuts till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 23 april 2013,

Kommunfullmäktige fattade beslut den 20 juni 2011, § Slom att en ny gemen
sam hÖgstadieskola får alla elever i årskurs 7 till och med årskurs 9 ska byggas
och färdigställas senast 2014.

Upphandlingen av arkitektbyrå stod klar den 10 januari 2012, då arkitekttävling
en var avgjord. Arkitektbyråema Sch.onherr och Aart fick uppdraget att ta fram
en tidsplan och en realistisk bedömning av inflyttning flyttades fram till höst
terminen 2015.

Kommunstyrelsen beslutade de~25 januari 2012, KS § 6 om att utse en politisk
styrgrupp, bestående av komm styrelsens presidium samt bam- och utbild
ningsnänmdens presidium och u pdrog åt kommundirektören att upprätta en
projektorganisation som svarar mot den politiska styrgruppen får det fortsatta

Utdragsbestyrkande
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arbetet. Kommunstyrelsen beslutade också att hänskjuta till kommunstyrelsens
beredningsutskott att genomföra en översyn av investeringsbudgeten för perio
den 2012-2016 att behandla i kommunfullmäktige senast den 18 juni 2012.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012, Kf § 105 om budget
2013 och plan 2014-2015. För ny 7-9 skola inklusive ett tillagningskök avsattes
totalt 200000 tkr, benämnt skolinvesteringar. I februari 2013 var huvuddelen av
projekteringen klar och presenterades för styrgruppen. Styrgruppen skickade be
slutsunderlaget vidare till kommunstyrelsen den 13 mars 2013, Ks § 40, som
hänsköt frågan till kommunstyrelsens beredningsutskott för ekonomisk analys.

Ärendet togs ånyo upp på kommunstyrelsens sammanträde den 10 april och då
beslutades att ärendet skulle beredas ytterligare och tas upp på ett extra kom
munstyrelsesammanträdeden 23 april 2013.

Tidsplanen för ny 7-9 skola i Skara är inriktad på att ny skola kan tas i bruk
höstterminen 2015. Planen är mycket snäv och förutsätter att nödvändiga beslut
fattas och att andra störningar såsom överklaganden av processen inte sker. En
ligttidigare beslutad tidsplan ska beslut fattas av kommunfullmäktige den 29
april och därefter pågår ett anbudsförfarande till augusti 2013. Byggtiden plane
ras till cirka 21 månader och pågår september 2013 - juli 2015. Den nya 7-9
skolan kan då stå klar för inflyttning till terminsstarten 2015 om inget oförutsett
inträffar.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011, Ks § 198, att utse en parlamenta
risk grupp med uppdrag att ta fram konkreta fiirslag till vad Djäkneskolan ska
användas till i samband med byggnation av en ny 7-9 skola på Teglagärdet. Un
der hösten 2011 formerades en politisk styrgrupp med ett utökat uppdrag att
hantera kommunens samlade lokalfiirsöJjningsbehov med en representant från
vaJje parti. Styrgruppen har lagt fast riktningen för lokalplaneringsgruppens ar
bete. Uppdraget har varit att ta fram en långsiktig lokalförsöJjningsplan som
speglar nuläget men också ger en bedömning och ett förslag på hur kommunens
totala lokalbehov ska tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Bland annat har
samtliga verksamhetslokaler sammanställts och uppdaterats, både egna lokaler
och hyrda lokaler. Vidare har ett antal objektsbeskrivningar upprättats för kom
munens egna fastigheter som direkt eller indirekt kan beröras i samband med
byggnation av ny 7-9 skola.

Om beslut tas i maj 2013 kan förbrojektering starta i september och vara klar i
mars 2014. Förutsatt startbeslut Jågår projektering under perioden apri12014
mars 2015 och anbudsförfarande under perioden april 2014 - juni 2014. Om
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inget oförutsett inträffar kan byggnation starta i oktober 2015 och inflyttning be
räknas till november 2016.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut 130419 av kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids och ekonomichef Sören Anderssons
tjänsteskrivelse "Ny 7-9 skola på Teglagärdet & stadshus i Djäkneskolan", den
18 apri12013

Reviderad tidsplan för ombyggnad Djäkneskolan till stadshus, 2014-04-16, För
valtningen for Service och Teknik.

Contekton Arkitekter Fyrstad AB Kv Saturnus 1 Skara, Förstudie Ombyggnad
till stadshus 20121010 inkl. antikvarisk undersökning och kostnadsuppskattning

Förslagshandling ny 7-9 skola, Campus Park Skara- Liv och Lärande, februari
2013, Rev. Mars 2013

Teglagärdet, Juryut1åtande inbjuden arkitekttäv1ing,januari 2012.

Reviderat tävlingsprogram för inbjuden arkitekttävling Teglagärdet, 2011-09-14

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse "Yttrande över byggnation av
aktivitetshall", den 5 april 2013.

Kommunstyrelsens beslutden 23 apri12013, § 99

Förslag till beslut

Charlotte Nordström (M) med instämmande av Oskar Lindblom(SD), Elisabet
Stålarm (M), Leif Brohede (KD), Jonas Ah1ström (M): Bifall till (M), (C) och
(KD):s förslag enligt handlingarna.

Fredrik Nordström (S) med instämmande av Karl-Gustav Bynke (FP), Anita
Afzelius Alm (FP), Sebastian Clausson (S), Martin Johansson (V), Magnus
Gunnarsson (MP): Yrkar på kotunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Gunilla Druve Jansson: Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yr
kar på återremiss med följande motivering:

En investering på minst 400 miljoner kr kräver en bättre finansieringsanalys,
samt att inordnas i den ordinarie investeringsbudgeten för kommande år. Det bör
också inarbetas i både planeringsförutsättningar och framtida skattesats. Dessut
om bör amorteringsnivån analyseras om det är 20 mkr som ska gälla, eller om
det är 15 mkr till investeringspaketet o.ch 5 mkr ska satsas på utveckling av t.ex.
nya bostadsområde eller satsning av centrum och banvallen. Kostnaden på sko
lan behöver belysas bättre om man kan bygga billigare.
Vi behöver också ha en bättre underlag för att ta ställning till fortsatt användning
av Djäkneskolan som lokal och om möjligt att kunna forma det till stadshus.
Därför bör en byggnadshistorisk inventering göras.
I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas med
och hur vi löser tillkomsten av den.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på återremiss mot att ärendet ska avgöras i dag
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Fulhnäktige beslutar om följande motivering till återremissen:

En investering på minst 400 miljoner kr kräver en bättre finansieringsanalys,
samt att inordnas i den ordinarie investeringsbudgeten för kommande år. Det bör
också inarbetas i både planeringsförutsättningar och framtida skattesats.
Dessutom bör amorteringsnivån analyseras om det är 20 mkr som ska gälla, eller
om det är 15 mkr till investeringspaketetoch 5 mkr ska satsas på utveckling av t
ex nya bostadsområde eller satsning av centrum och banvallen. Kostnaden på
skolan behöver belysas bättre om man kan bygga billigare.
Vi behöver också ha en bättre underlag för att ta ställning till fortsatt användning
av Djäkneskolan som lokal och om möjligt att kunna forma det till stadshus.
Därför bör en byggnadshistorisk inventering göras.
I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas med
och hur vi löser tillkomsten av den.
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