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Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00

Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Cecilia Örnemark (MP)
Maria Sjöberg (S)
Thomas Thorné (S)
Gunnel Johansson (C)
Helena Dådring (M), §§ 138-141 samt §§ 144-145
Tonny Svensson (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Åsa Edvardsson (SD)
Irene Dahl (FP), tjänstgörande istället för Helena Dådring (M) §§ 142-143

Övriga närvarande

Neyssa Lundmark (S), ej tjänstgörande ersättare
Jan Wallgren (S), ej tjänstgörande ersättare
Irene Dahl (FP), ej tjänstgörande ersättare §§ 138-141 samt §§ 144-145
Rose-Marie Bergman, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer
Helen Viebke, verksamhetschef grundskola
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola
Lars Karud, arkitekt och utredare § 138/15
Cornelia Ericsson, personalföreträdare

Utses att justera

Charlotte Eliasson Anderberg (KD)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-12-17, kl 10.00

Sekreterare
____________________________________________
Åsa Lönn
Ordförande
____________________________________________
Rune Persson
Justerare
____________________________________________
Charlotte Eliasson Anderberg
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Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
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Ekonomisk månadsuppföljning
§ 140
Införande av mottagningsenhet
§ 141
Extra nämndssammanträden 2016 för fördjupade diskussioner kring
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§ 138
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog 2015-06-15 åt förvaltningen att utreda hur
framtidens skola i Klippans kommun skall se ut.
Arkitekt Lars Karud från Arkitektgruppen i Malmö har anlitats som extern konsult.
Han redogör för utredningen, vilken har gjorts i två delar:
1. Inventering av befintliga lokaler avseende yttre och inre pedagogiska miljöer
2. Planering samt behovsinventering av framtida lokaler avsedda för förskola och
skola.
Fokus har legat på grund- och förskola. Gymnasieskola har inte inbegripits i
utredningen.
Lars Karud har arbetat fram fem förslag för framtidens grundskola i Klippans tätort,
där de huvudsakliga spåren innebär huruvida det ska finnas ett eller två högstadium i
tätorten samt placering av nödvändig nybyggnation.
Han presenterar även förslag för nybyggnation av förskola i Klippan samt lösningar
för Ljungbyhed och Östra Ljungby.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för pedagogiska för- och nackdelar med
respektive förslag.
Barn- och utbildningsnämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera
informationen.
Yrkande
Gunnel Johansson (C) yrkar på att nämnden i framtiden enbart fokuserar och arbetar
vidare på förslag C, D och E, med möjlighet till korsbefruktningar.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden fastslår följande tidsplan:
2015-01-07
samråd mellan skolledare, pedagoger och politiker, kl 15-17
2015-01-20
medborgardialog
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 102/15
Presentation Framtidens skola i Klippan, Lars Karud, 2015-12-01, bilaga Bun
§ 138/15 A
Fördelar och nackdelar med förslagen i lokalutredning Framtidens skola, Rose-Marie
Bergman, 2015-12-10, § 138/15 B
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Arbetar vidare med förslag C, D och E, med möjlighet till korsbefruktningar.
2. Antar tidsplan för vidare arbete med Framtidens skola enligt följande:
2015-01-07
samråd mellan skolledare, pedagoger och politiker, kl 15-17
2015-01-20
medborgardialog
____
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§ 139
Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2015.0284.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning t o m november 2015. Vid november månads slut visar
helårsprognosen, efter elevvolymjusteringar, ett överskott om ca 3 600 tkr.
Skolchef Rose-Marie Bergman kommenterar månadsuppföljningen och nämndens
bereds möjlighet att kommentera och ställa frågor.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 103/15
Ekonomisk månadsuppföljning t o m november 2015, Delveen Ali och Heléne
Stoltz, 2015-11-09, bilaga Bun § 139/15.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 140
Införande av mottagningsenhet
BUN 2014.1432.611

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om nuläget kring uppstarten av
mottagningsenhet, vilken kommer att placeras i byggnad F på Åbyskolan. Hanna
Lönegård är anställd som rektor och övrig personal rekryteras.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar vidare om de boende för asylsökande som
har öppnat i kommunen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 104/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 141
Extra nämndssammanträden 2016 för fördjupade diskussioner kring
boksluts/delårsbokslut
BUN 2015.0694.010

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) har föreslagit att nämnden håller extra sammanträden
nästkommande år, i samband med färdigställandet av bokslutet i februari samt
delårsbokslutet i september.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår 2016-02-18 samt 2016-09-28, båda
mötena kl 19.00
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 105/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer extra sammanträdestider med anledning av bokslut 2016-02-18 kl 19.00
samt 2016-09-28 kl 19.00 med anledning av delårsbokslut.
____
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§ 142
Information kring kö till förskola Klippans tätort samt utbyggnad av
Täppans förskola
BUN 2015.0675.630

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om nuläget kring nybyggnationen av
moduler på Bofinkenskolan. Enligt planeringen kommer verksamheten på Förskolan
Bofinken att öppna 2016-01-29.
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar vidare om tillbyggnationen av
förskolan Täppan. Placeringen av Täppan 3 har, pga. markförutsättningar, förändrats
något utifrån det ursprungliga förslaget.
Helena Dådring (M) påpekar att Barn- och utbildningsnämnden och
Kommunstyrelsen inte har tagit beslut gällande förskolan Täppan på samma
information och att detta är oacceptabelt. Skolchef Rose-Marie Bergman tar
synpunkten med sig och återkommer.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 105/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 143
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2015.0761.600

Ärendet
Irene Dahl (FP) rapporterar från KEFU-seminarium kring den nya kommunallagen
som ägde rum i Lund 2015-12-02.
Rune Persson (S) rapporterar kortfattat från dialogmöte mellan FUB Klippan/Åstorp,
politiker och tjänstemän gällande särskolans framtid, som ägde rum 2015-11-17 i
Klippan.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från dialogmöte 2015-11-17, Lena Landin, 2015-11-17
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 144
Delegationsärenden
BUN 2015.0069.002

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:

2015-11-04

Dnr 2014.1464
Beslut om bidragsbelopp till
fristående gymnasieskolor

Skolchef

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
2015-10-01 – 2015-10-31

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 11:15-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 145
Informationsärenden
BUN 2015.0071.600

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Skolverket

Dnr 2015.0143
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare 2015/2016

Skolverket

Dnr 2014.1223
Statsbidrag för utbildning av yrkesförare inom
kommunal vuxenutbildning bidragsåret 2015

Kommunstyrelsen

Dnr 2015.0169
Protokollsutdrag § 202/15
Utbyggnad av Täppans förskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 146
Kurser och konferenser
BUN 2015.0072.027

Ärendet
Ordförande Rune Persson föreslår att två representanter från majoriteten samt två
från oppositionen bereds plats att delta vid Välfärdskonferensen, vilken äger rum
2016-02-04 - 2016-02-05 i Lund.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bereder plats åt två representanter från majoriteten samt två från oppositionen till
Välfärdskonferensen 2016.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

