Utbildningsförvaltningen

Datum 2016-12-28
Dnr
16BUN102

Sammanställning av remissvar
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har utbildningsförvaltningen tagit fram
utredningsmaterial för södra området.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-10-25 § 132 att remittera utredningarna till
politiska partier, fackliga organisationer, föreningar och samrådsforum. Vid mötet tillkom
ytterligare en remisspunkt, remisspunkt 2, efter yrkande från Vänsterpartiet.
Remissvar kunde skickas in till och med den 15 december 2016.


Remisspunkt 1, Utredning - Framtida verksamhet i Blåsmarks skola
Elevprognoser framöver visar på 20-30 elever årligen i årskurs f-3. I skolan finns en
förskola med ca 30 barn. Utifrån kommunfullmäktiges beslutade policy har skolan
idag för få barn.



Remisspunkt 2, Skolverksamhet i Blåsmark
Hur kan man arbeta för att behålla skolverksamheten i Blåsmark?



Remisspunkt 3, Utredning - Förändrad stadieindelning mellan
Hortlax/Norrby och Bergsviksskolan
En analys av lokalerna visar att det är möjligt att göra Hortlax / Norrbyskolan till en 49 skola och Bergsviksskolan till en f-3 skola. Ur lokalsynpunkt så frigörs lokaler i
Hortlaxskolan som kan användas till ytterligare en textilslöjd och fler rum för
musikundervisning. Det ökade lokalbehovet i Bergsviksskolan kan tillgodoses genom
omstrukturering av befintliga lokaler samt att hyra lediga lokaler i närliggande
fastigheter.



Remisspunkt 4, Utredning - Analys av alternativ till renovering och
tillbyggnad av Bergsvikensförskola.
Som alternativ till tillbyggnad och renovering av Bergsvikens förskola har vi sett på
möjligheten att samla skola och förskola i Bergsviksskolan och fotbollshallen. En
analys av lokalytor visar att detta är möjligt. Det är också möjligt att skapa en säkrare
utemiljö än den som finns i dagsläget vid skolan och förskolan.

Remissvar
Remissinstanser
Förslaget skickades ut på remiss till 65 remissinstanser 9 st av dessa har inkommit med
remissvar. Ett remissvar har inkommit från Svenska kyrkan Hortlax församling som borde ha
varit en remissinstans. Ett remissvar har inkommit från Piteå Kommun kultur, Park och fritid.
En stor del av de remissvar som kommit in är emot det som föreslås i Remisspunkt 1 och 3.
PÅ remisspunkt 2 finns förslag på hur skolan i Blåsmark skulle kunna drivas vidare. När det
gäller remisspunkt 4 så är några positiva till förslaget, vissa har avstått från att lämna
synpunkter och några anser att det behöver utredas ytterligare.
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Från
1. Skärgårdsrådet samt Kultur, park och fritid (R)
4. Moderaterna (R)
68. Svenska kyrkan, Hortlax församling
81. Tolvmans Friskola (R)
114. Dalbackens Friskola (R)
121. Kristdemokraterna (R)
122. Landsbygdspolitiska rådet (R)
123. Centerpartiet (R)
128. Liberalerna (R)
132. Blåsmark EFS (R)
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Remissvar från enskilda personer och grupperingar
Följande remissvar har inkommit till förvaltningen från enskilda personer eller enskilda
grupperingar (se tabell nedan). Sammanfattningsvis så är i stort sett alla remissvar emot det
som föreslås i remisspunkt 1 och 3.
Ett antal förslag har lämnats för remisspunkt 2 angående vad som skulle kunna göras för att
behålla skolan I Blåsmark.
När det gäller punkt 4 så framförs en oro över att blanda yngre barn i förskoleåldern och
yngre elever med elever från fotbollsklassen. Det finns även synpunkter på att
trafiksituationen och närheten till industri i området behöver utredas. I övrigt så ställs frågan
om fotbollshallen har gåtts igenom byggnadstekniskt och om hänsyn tas till de resurser som
redan är satsade i röda huset som i dag är förskola.
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