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Bildnings- och omsorgsnämnden

Svar på medborgarförslag om ny skola vid redan befintligt
upptagningsområde
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden anser härmed att medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet
Mathias Carlzon föreslår i ett medborgarförslag den 20 april 2017 att kommunen
aktualiserar översiktsplanen från 2002 och undersöker om det skulle kunna vara möjligt
att bygga en likadan skola som man nu byggt fast bredvid Gadden. Förslagsläggaren
framför att kommunen ska återanvända ritningar och annat material och bygga en likadan
skola vilket bör spara pengar. Han menar även att kommunen ska äga fastigheten men att
Gadden sköter den pedagogiska undervisningen, vilket borde vara en win win för alla
parter.
Förvaltningens utredning
Befolkningsökningen i Bollebygds kommun har de senaste två åren varit strax över 3 %
per år och den beräknas att fortsätta. 2020 beräknas Bollebygds kommun passera 10 000
invånare varav antalet barn i förskoleålder (1-5 år) då är ca 800 och elever i grundskolan
(7-15 år) 1300. Den främsta befolkningsökningen har skett och beräknas ske i Bollebygds
tätort.
Bildnings- och omsorgsnämnden ser att det finns ett stort behov av en ny skola och
förordar en skola med årskurserna 7-9. Redan idag är Bollebygdskolan 7-9, en skola med
allt för många elever i varje klass. Flera av skolans salar rymmer inte dagens klasser med
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upp till 30 elever. På sikt kommer skolan att behöva ha fem klasser i varje årskurs. Redan
hösten 2017 kommer det att finnas fem klasser i årskurs 7. Sammantaget innebär detta
krav på nybyggnation.
Var skolan ska ligga är ett uppdrag för samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram utifrån
den aktualitetsförklaring av den nuvarande översiktsplanen och tillhörande dokument som
godkändes av kommunfullmäktige 2017-02-09.
Alla som vill starta eller utöka en fristående skola måste ansöka hos Skolinspektionen. Det
åligger inte kommunen att lägga ett uppdrag på en fristående verksamhet. Om
Gaddenskolan vill utöka sin verksamhet gör de en ansökan till Skolinspektionen som
prövar ansökan och gör en helhetsbedömning. Skolinspektionen skickar ansökan på
remiss till den kommun där skolan eller utbildningen är tänkt att starta. Kommunen får då
möjlighet att yttra sig om effekterna för den kommunala skolan. Under handläggningen
kontrolleras och bedöms bland annat innehållet i ansökan, kommunernas yttranden,
ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter.
Skolinspektionen tar beslut om ansökan senast den 30 september året innan skolan ska
starta, om det är möjligt. När en enskild huvudman har godkänts för en utbildning ska
utbildningen starta senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkännandet.

Beslutsunderlag


Svar på medborgarförslag om ny skola vid redan befintligt upptagningsområde,
Tjänsteskrivelse 2017-06-27



Medborgarförslag om ny skola vid redan befintligt upptagningsområde,
Kommunfullmäktige §54, 2017-04-27



Medborgarförslag om ny skola vid redan befintligt upptagningsområde, 2017-0420

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-06-27

3 (3)
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Mathias Carlzon
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