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Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.30

Beslutande

Madeleine Atlas (C), ordförande
Helena Dådring (M)
Fredrik Hammarstrand (M)
Bodil Andersson (KD)
Gunnel Johansson (C)
Olle Nilsson (S)
Roland Åkesson (S)
Gun Samuelsson (S)
Matthias Rausbo (SD)

Övriga närvarande

Kristin Grenås (MP), ej tjänstgörande ersättare, ej närvarande vid beslut.
Eva Jönsson (FP), ej tjänstgörande ersättare
Lena Lundgren (S), ej tjänstgörande ersättare
Anders Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Brämhagen (S), ej tjänstgörande ersättare
JanEric Assarsson, skolchef
Charlotta Hasselberg, nämndsekreterare
Per Dahl, verksamhetschef frivilliga skolformer
Staffan Broddesson, rektor ej närvarande vid beslut.
Mats Salomonsson ej närvarande vid beslut.
Matts Skoog, rektor ,ej närvarande vid beslut.
Mikael Johansson, rektor, ej närvarande vid beslut.
Mattias Säflund, rektor, ej närvarande vid beslut.
Helena Esbjörnsson ej närvarande vid beslut.
Esa Rajala, personalföreträdare
Gun Samuelsson

Utses att justera

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2012-03-19 kl 15.30.
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§ 49
Organisation av gymnasieskolan hösten 2012.
BUN 2011.311.612

Ärendet
Per Dahl informerar om det ekonomiska läget på gymnasieskolan som vid februari
månads slut visar en prognos på ett underskott om 9,5 miljoner kronor. Vid den
första preliminära ansökningen har 285 elever sökt till 337 platser på Klippans
gymnasieskola hösten 2012, och som ett resultat av detta föreslår Per Dahl att det
programutbud som erbjuds på gymnasieskolan i Klippan bör begränsas då varje tom
utbildningsplats är kostsam, bilaga Bun § 49/12 A. Sammanlagt lägger
gymnasieförvaltningen förslag på en minskning med 74 utbildningsplatser i
organisationen.
Mattias Säflund ger en information om sökbilden 2012 jämfört med 2011. Cirka 67%
av Klippan egna elever vill gå på gymnasiet i Klippan, en siffra som står sig väl i
jämförelse med andra kommuner. Idag beräknas 2/3 av dessa elever vara behöriga
och ytterligare hälften av resterande tredjedel beräknas bli behöriga till skolstarten
2012. Med hänsyn till sjunkande elevantal är prognosen att antalet elever i Klippans
gymnasieskola som lägst kommer att uppgå till cirka 600 elever, att jämföra med
dagens 984 elever.
År 2012 har 34 elever från Klippan sökt fria gymnasieprogram. JanEric Assarsson
informerar att man i Skåne Nordväst planerar att hålla en gemensam gymnasiemässa
2013 med syfte att underlätta marknadsföringen för regionens gymnasieskolor
gentemot elever.
De rektorer som lyft fram förslag om förändringar i sin organisation presenterar
dessa. Efter varje presentation finns möjlighet till frågor från nämnden:
Naturbruksgymnasiet:
Staffan Broddesson informerar om sina förslag, med fokus på alternativ 2 bilaga Bun
§ 49/12 B 1 och 2. Förslagen har tagits fram då sökbilden till Naturbruksskolan är
svag med totalt elva behöriga elever som sökt efter första ansökningen 2012. Om inte
kompensation för ökade hyror och arrenden erhålls saknas det ca 2-2,5 miljoner i
2012 års budget för Naturbruksgymnasiet. Underskottets storlek beror även på om
skolan får lämna de lokaler som Barn- och utbildningsnämnden sagt upp, enligt
beslut fattat i nämnden Bun § 7/12. Frågan om vilka byggnader som är
försäljningsbara ligger hos Tekniska förvaltningen men i de fall man inte kan lämna
lokalerna slipper man uppvärmningskostnader. Om marken tillhörandes
Naturbruksgymnasiet avyttras påverkar detta underskottet.
Då kostnader för lärare och en del byggnader kommer att finnas kvar och en del
resekostnader eventuellt ökar med resor mellan Klippan och Östra Ljungby enligt
förslaget påverkas vinsten genom minskade programkostnader. Även om
huvudparten av de teoretiska kurserna kan förläggas på Åbyskolan, finns det vissa
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kurser som inte kan flyttas utan svårighet såsom biologi specialiserat för naturbruk.
EU-bidragen till skolan baseras på produktionen och inte på det faktum att
verksamheten bedrivs i utbildningssyfte.
Industritekniska programmet (IN):
Barn- och utbildningsnämnden beslutade Bun § 126/11 att inte erbjuda
industriprogrammet hösten 2012. Mats Salomonsson informerar om konsekvenserna
som eventuella beslut att erbjuda eller inte erbjuda industriprogrammet år 2013
medför, bilaga Bun § 49/12 C. Våren 2012 går 23 elever på industriprogrammet och
till hösten kommer 12 elever gå kvar och skolan kommer då att försöka finna
lösningar för dem att kunna avsluta sin skolgång på ett bra sätt. Då
industriprogrammet inte erbjudits som program hösten 2012 finns det inte några
söksiffror att tillgå.
Ann-Charlotte Brämhagen från Socialdemokraterna har sammanställt ett förslag på
hur man skulle kunna utveckla industriprogrammet till 2013 vilket delas ut på mötet.
Estetiska programmet- inriktning musik
Rektor Mats Salomonsson föreslår nedläggning av estetiska programmet med
inriktning musik med bakgrund av dåliga söksiffror då endast två behöriga elever har
sökt programmet till 2012, bilaga Bun § 49/12 D.
Handels- och administrationsprogrammet (HA), inriktning administration och
service
Rektor Mats Salomonsson föreslår nerläggning av inriktningen Administration och
service på Handels- och administrationsprogrammet då endast tre elever i årskurs ett
har valt programmet inför hösten 2012, bilaga Bun § 49/12 E.
Humanistiska programmet (HU)
Mats Salomonsson föreslår nedläggning av humanistiskt program på Åbyskolan då
programmet 2012 har en behörig sökande, bilaga Bun § 49/12 F. Varje elev på
samhällsprogrammet ger i dagsläget en förlust på 20 000 kr/elev.
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)
Rektor Mats Samuelsson informerar om kostnaden för lokalerna Brickan och Celest
samt den dåliga sökbilden med två behöriga sökande till hösten 2012 efter första
ansökningen, bilaga Bun § 49/12 G. Om programmet läggs ner kommer det att
fördyra för komvux som tvingas ta hela lokalkostnaden själv. Men statsbidragen på
lärlingsvux kommer att dras ner och eventuellt inte beviljas för 2014.
Beslutsunderlag
Förslag till organisation av Klippans gymnasieskolor hösten 2012, Per Dahl, 201203-05.
Antagningsstatistik för gymnasieprogram i Klippan 2007-2012.
Program på närliggande orter, Per Dahl
Naturbruksgymnasiet, Östra Ljungby Staffan Broddesson, 2012-02-26
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Naturbruksgymnasiet, Östra Ljungby, alternativ 2, Staffan Broddesson 2012-03-01
Framtida Program- och inriktningsutbud Industritekniska (IN)Programmet, Estetiska
Programmet –inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet (HA)
inriktning administration och service, Humanistiska Programmet (HU), Restaurang
och livsmedelsprogrammet, Mats Salomonsson, 2012-03-04
Beslutsgång
Naturbruksgymnasiet:
Ordföranden yrkar på bifall av rektors förslag nr 2, med tillägget att nämnden
uppdrar åt rektor på Naturbruksgymnasiet att återkomma med en ekonomisk
redogörelse, efter det att beslut är tagna i kompletteringsbudgeten angående lokaler
och hyror.
Olle Nilsson (S) yrkar bordläggning.
Bodil Andersson (KD) yrkar att beslut ska fattas på innevarande möte.
Ordförande ställer proposition på bordläggningsyrkandet och finner att frågan ska
avgöras på innevarande möte.
Omröstning begärs av Socialdemokraterna. Följande propositionsordning godkänns:
Den som stödjer Bodil Anderssons förslag röstar Ja
Den som stödjer Olle Nilssons förslag röstar Nej
Vid därefter följande omröstning avges följande röster:
5 Ja-röster, nämligen Helena Dådring (M), Fredrik Hammarstrand (M), Bodil
Andersson (KD), Gunnel Johansson (C), Madeleine Atlas (C).
4 Nej-röster, nämligen Olle Nilsson (S), Roland Åkesson (S), Gun Samuelsson (S),
Mattias Rausbo (SD).
Ajournering begärs av Socialdemokraterna och beviljas 22.19-22.23.
Industritekniska programmet
Madeleine Atlas med flera (C) yrkar att industriprogrammet inte ska erbjudas 2013
och därmed betraktas som nedlagt.
Olle Nilsson (S) yrkar att programmet återupptas hösten 2013.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att industriprogrammet ska
läggas ned.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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Den som stödjer ordförandes förslag röstar Ja
Den som stödjer Olle Nilssons förslag röstar Nej.
Vid därefter följande omröstning avges följande röster:
6 Ja-röster, nämligen Helena Dådring (M), Fredrik Hammarstrand (M), Bodil
Andersson (KD), Gunnel Johansson (C), Madeleine Atlas (C), Mattias Rausbo (SD).
3 Nej röster Olle Nilsson (S), Roland Åkesson (S), Gun Samuelsson (S).
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Verksamheten vid Naturbruksgymnasiet förändras enligt alternativ 2, bilaga
Bun § 49/12 B2 till hösten 2012.



Rektor på Naturbruksgymnasiet får i uppdrag att återkomma med en
ekonomisk redogörelse efter det att beslut är tagna i kompletteringsbudgeten
angående lokaler och hyror.



Industriprogrammet erbjuds ej hösten 2013 och betraktas därmed som
nedlagt.



Estetiska programmet med inriktning musik på Åbyskolan ska inte erbjudas i
programutbudet från och med hösten 2012.



Inriktning Administration och service på Handels- och
administrationsprogrammet på Åbyskolan ska inte erbjudas i programutbudet
från och med hösten 2012.



Humanistiskt program på Åbyskolan ska inte erbjudas i programutbudet från
och med hösten 2012.



Restaurang och livsmedelsprogrammet på Åbyskolan ska inte erbjudas i
programutbudet från och med hösten 2012.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att ej erbjuda industriprogrammet
hösten 2013 och att programmet därmed betraktas som nedlagt.
___
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