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Fotö  15  mars  2020
Undertecknade  föreningar  och  företag  vill  med  denna  skrivelse  bestämt  protestera  
mot  det  liggande  förslaget  innebärande  flytt  av  åk  3-6  från  Fotö  skola  till  
Bergagårdsskolan  på  Hönö.  Vi  anser  på  nedan  angivna  grunder  att  förslaget  har  
arbetats  fram  med  klara  brister  utan  att  närmast  berörda,  främst  föräldrar  och  andra  
boende  på  Fotö,  har  beretts  tillfälle  att  yttra  sig,  samt  att  tiden  från  förvaltningens  
förslag  till  beslut  i  Barn  och  Utbildningsnämnden  är  alldeles  för  kort.  
Mer  rådrum  i  denna  viktiga  fråga  är  absolut  nödvändig  för  att  kunna  belysa  fler  
aspekter  av  förslaget.
Främst  invänder  vi  mot  följande:
•  

Riskanalysen  är  ofullständig  eftersom  den  enbart  tar  upp  riskerna  med  flytt  av  
åk  6.  Vi  anser  att  riskerna  är  väsentligt  större  och  mer  vittgående  om  man  
också  inkluderar  åk  3-5.  

•  

Vi  efterlyser  en  långsiktig  plan  för  skolorna  i  kommunen  som  ger  stabilitet  till  
föräldrar  och  boendebeslut.  

•  

Vi  anser  att  det  är  viktigt  att  barnen  får  behålla  sina  klasskamrater.  Vi  ser  inte  i  
förslaget  hur,  eller  ens  om,  detta  kan  ordnas.    

•  

Vi  anser  att  ett  beslut  av  den  här  omfattningen  och  med  så  stor  påverkan  på  
boendevillkoren  på  Fotö  skall  tas  i  Kommunfullmäktige  och/eller  
Kommunstyrelsen  och  inte  i  Barn-  och  utbildningsnämnden.    

•  

Analysen  och  föreslagna  åtgärder  följer  inte  rådande  lagar  för  barnens  rätt  till  
trygg  skolgång  och  rätten  att  barnens  röster  ska  bli  lyssnade  på  enligt  
barnkonventionen,  skollagen  samt  skolverket.      

•  

Genom  att  genomföra  åtgärderna  från  konsekvensanalysen  följs  inte  de  
utvecklingsmål  som  är  satta  för  Fotö  skola.    

•  

Enligt  kommunallagen  skall  nämnden  verka  för  att  samråd  sker  med  dem  som  
brukar  deras  tjänster  innan  aktuellt  beslut  tas,  vilket  inte  anses  gjort.    

•  

Vi  ifrågasätter  om  denna  förändring  kan  ske  helt  utan  kostnader  vilka  i  så  fall  
borde  redovisas  i  besparingskalkylen,  ex  kostnader  för  lokaler  och  annan  
anpassning  avsedda  för  omorganisationen,  planläggning  och  kostnader  för  
utbyggd  skolskjutsverksamhet,  planering  och  tillhandahållande  av  “Fritids”  till  
barnen  i  åk  3.  

•  

Fotö  har  enligt  SCB  2019  lägst  andel  äldre  över  65  år  i  hela  kommunen.  Det  
borde  ligga  i  kommunens  intresse  att  värna  skolan  på  Fotö  eftersom  den  är  en  
viktig  orsak  att  många  barnfamiljer  bor  på  ön.  Det  aktuella  förslaget  kommer  
påtagligt  minska  attraktiviteten  för  barnfamiljer  att  bo  på  Fotö,  vilket  i  
förlängningen  också  drabbar  Öckerö  kommun.    

Vi  begär  härmed  att  frågan  bordläggs  och  att  berörda  undertecknade  bereds  minst  
60  dagars  rådrum  för  närmare  utvärdering  av  konsekvenserna.
Kontakt  med,  och  information  till,  undertecknade  intressenter  förmedlas  via:  
fotoorad@gmail.com
Med  vänlig  hälsning
Företrädare  för:  
Aktionsgruppen  Fotö  skola,  Fotö  Samhällsförening,  Fotö  GIF,  Fotö  Hamnförening,  
Mekia  AB,  Fotö  Grävtjänst,  Fotö  Marin  Service,  Zillstar,  Byggval  AB,  Johannes  bygg  
och  betong  AB,  Sandefjord  fiske  AB,  Jörnestrand  bygg  AB,  Fotö  file  AB,  GG  100  AB,  
Fotö  redovisning  AB,  Lobster  AB,  Västfjord  fiskeri  AB,  Albert  G  fisk  AB,  Per-Anders  
mureri  AB,  EGES  fiskeri  AB,  Gamla  hamnens  fiske  AB,  Stella  Nova  fiskeri  AB,  
Fiskeri  AB  Ingun,  Fiskeri  AB  Danafjord,  FK  fiskeri  AB,  GG  Fiskeri  AB,  Jarander  
shipping  AB,  Albert  Jönsson  AB,  Titania  fiskeri  AB,  Expolio  Yacht  Caring,  Boutique  
Lille  Skutt  KB,  Hönö  Tourist  &  Fishing  AB	
  

