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Barn- och utbildningsförvaltningen
**

Ledning/Utveckling

Svar på 4 medborgarförslag ställda till
Barn- och utbildningsnämnden

Jenny Wikby
0372-789411
jenny, wikby@ljungby.se

Medborgarförslag att Hölminge ska tillhöra Angelstad skola
Förvaltningens svar
Förvaltningen önskar att få i uppdrag att göra en noggrann utredning av konsekvenserna för
att ändra upptagningsområdet.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit fyra medborgarförslag från familjer i Hölminge som handlar om att
Hölminge borde tillhöra Angelstad skola alternativt att det ska vara fritt val att gå på Bolmsö
skola eller Angelstad skola. Det finns redan idag möjlighet att välja skola men
skolskjutsbesluten sker separat. 2016 förändrades upptagningsområdet för placeringsskola
och om en ny förändring ska göras så kräver en noggrann utredning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Om en förändring av upptagningsområdet skulle genomföras blir konsekvensen att
elevunderlaget på Bolmsö skola minskar eller helt upphör. Då det finns ett beslut i Barn- och
utbildningsnämnden att det ska byggas en ny skola på eller i närheten av Bolmsö så behöver
en mer noggrann utredning göras av konsekvenserna. Följande behöver utredas:
Hur skolskjutsarna påverkas.
Restiden för eleverna.
Påverkan på Angelstad skola och Åbyskolan.
Även högstadieskolorna i tätorten kan påverkas vilket också måste beaktas.
Förskolan i Bolmsö och behoven, hur blir konsekvenserna där?
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BESÖKSADRESS

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby
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0372-78 90 00 v.v

ORGNR

212000-0670
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Svar på medborgarförslag om att invånarna i Hölminge
vill att barnen ska gå i skola i Angelstad istället för på
Bolmsö
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra
en noggrann utredning av konsekvenserna för att ändra upptagningsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit fyra medborgarförslag från familjer i Hölminge som handlar
om att Hölminge borde tillhöra Angelstad skola alternativt att det ska vara fritt
val att gå på Bolmsö skola eller Angelstad skola. Det finns redan idag möjlighet
att välja skola men skolskjutsbesluten sker separat. 2016 förändrades
upptagningsområdet för placeringsskola och om en ny förändring ska göras så
kräver en noggrann utredning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Om en förändring av upptagningsområdet skulle genomföras blir konsekvensen
att elevunderlaget på Bolmsö skola minskar eller helt upphör. Då det finns ett
beslut i Bam- och utbildningsnämnden att det ska byggas en ny skola på eller i
närheten av Bolmsö så behöver en mer noggrann utredning göras av
konsekvenserna. Följande behöver utredas: Hur skolskjutsarna påverkas.
Restiden för eleverna. Påverkan på Angelstad skola och Åbyskolan. Även
högstadieskolorna i tätorten kan påverkas vilket också måste beaktas. Förskolan
i Bolmsö och behoven, hur blir konsekvenserna där?

Finansiering
Utredning kring kostnader av renovering, och/eller eventuell utbyggnad av
Angelstad skola och Åby skola.
Kostnad för skolskjutsarna. Hur mycket minskar kostnaden för att inte bygga en
ny skola.

Beslutsunderlag
•
•
•

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-27.
Medborgarförslag, 2019-10-03.
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 § 17.

Skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Juslerandes sign

