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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Motion om skolornas upptagningsområde
Sammanfattning
Margareta Andersson (C) lämnade in en motion om skolornas upptagningsområde i kommunen
den 4 mars 2013. I motionen föreslås att barn- och ungdomsnämndens ges i uppdrag att i samband
med utredning om skolorna i Hyltebruk även göra en övergripande utredning om skolornas
upptagningsområde samt att det utreds om skolskjutsarna kan skjutsa elever till andra skolor än idag,
alltså få en flexiblare organisation.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 att påbörja projektering för nybyggnation av Örnaskolans
låg- och mellanstadium under 2014 samt beslutar att genomföra nybyggnation av Örnaskolans lågoch mellanstadium med start 2015 och därmed skall en övergripande utredning om skolornas
upptagningsområde och en översyn av skolskjutsorganisationens flexibilitet att göras.
Barnantalet på kommunens skolor har ökat och kommer förmodligen att öka fortsättningsvis genom
ökad integration i Hylte Kommun. Detta tillsammans med att det i dagsläget finns behov för
utökningar av vissa skolors lokaler finner Barn- och ungdomskontoret att argumentet i motionen ” att
vi har flera skolor som börjar bli små” inte längre är aktuellt och att en utredning om skolornas
upptagningsområden därför inte kommer att göras.
Gällande skolskjutsorganisationens flexibilitet är denna verksamhet nyligen omorganiserad, avtal
med Hallandstrafiken tecknades 2014-03-19. Beslut och underlag till individuella bedömningar
skickas till varje enskild vårdnadshavare som sökt skolskjuts till sitt barn.

Beslutsunderlag
Statistik elevprognos 2014-11-14

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar över svar på motionen till kommunstyrelsen samt besked om att
önskade utredningar inte kommer att ske på grund av att de inte längre är aktuella.
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