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Sammanträdesdatum
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2010-03-15
Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, 16.30-17.15

Beslutande

Tommy Cedervall (FP), ordförande
Ingrid Fredriksson (M)
Fredrik Hammarstrand (M)
Per-Olof Byrlén (KD)
Madeleine Atlas (C)
Gun Samuelsson (S)
Jan Lindqvist (S), tjg istället för Björn Lundin (S)
Olle Nilsson (S)
Roland Åkesson (S)

Övriga närvarande

Anette Huss (M), ej tjänstgörande ersättare
Annette Lahti (M), ej tjänstgörande ersättare
Eva Jönsson (FP), ej tjänstgörande ersättare
Anders Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Carina Andersson (V), ej tjänstgörande ersättare
JanEric Assarsson, skolchef
Bengt Eriksson, personalföreträdare

Utses att justera

Per-Olof Byrlén

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2010-03-15

Sekreterare
____________________________________________
Hanna Nicander
Ordförande
____________________________________________
Tommy Cedervall
Justerare
____________________________________________
Per-Olof Byrlén
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-15

Datum för anslags
uppsättande

2010-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Hanna Nicander

Datum för anslags
nedtagande

2010-04-07
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Signatur justerare

Lokaler för Antilopens rektorsområde.
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§ 46

Dnr BUN 2010.0042

Lokaler för Antilopens rektorsområde
Ärendet
Områdeschef Kristina Brink Nilsson informerar i skrivelse om lokalbehov för
Antilopens rektorsområde. Antilopens rektorsområde bedriver verksamhet i lokaler i
byggnad 47:an. Dessa lokaler är inte anpassade för undervisning och skyddsombud
har övervägt att stänga lokalerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Antilopens rektorsområde hyr
moduler som kan ställas på skolgården istället för lokalerna i 47:an. Den ökade
hyreskostnaden kommer att rymmas inom budget.
Beslutsunderlag
Fakta om lokalbehov i samband med organisation och placering av klasser på
Antilopenskolan inför läsåret 2010/2011, 2010-02-16.
Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Antilopens rektorsområde,
2010-02-15.
Ekonomiska konsekvenser om inte stora delar av etapp två av skolpaketet verkställs,
2010-03-12.
Riskbedöming för Snyggatorps rektorsområde om inte etapp två av skolpaketet
genomförs enligt beslut, 2010-03-04.
Riskbedöming för Antilopens rektorsområde om inte etapp två av skolpaketet
genomförs enligt beslut, 2010-03-04.
S-gruppens förslag, 2010-03-15.
Beslut
Olle Nilsson (S) föreslår avslag för hyra av moduler och yrkar istället att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att undanröja beslutet att lägga ner
Norrekrok respektive flytta träningsskolan då det är i praktiken kostnadsneutralt.
Ordförande ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag mot
OlleNilssons förslag och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Den som stöder förvaltningens förslag röstar Ja.
Den som stöder Olle Nilssons (S) förslag röstar Nej.
Vid därefter följande omröstning avges 5 Ja-röster, nämligen av Ingrid Fredriksson,
Fredrik Hammarstrand, Per-Olof Byrlén, Madeleine Atlas och Tommy Cedervall och
4 Nej röster, nämligen av Gun Samuelsson, Jan Lindqvist, Olle Nilsson och Roland
Åkesson.
Signatur justerare
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Barn- och utbildningsnämnden har därmed bifallit förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således
att godkänna att Antilopens rektorsområde använder sig av paviljonger istället för de
delar som hyrs i byggnad 47:an samt
att den ökade hyreskostnaden ska rymmas inom budget.
att inte föreslå kommunfullmäktige att undanröja beslutet att lägga ner Norrekrok
respektive flytta träningsskolan då det är i praktiken kostnadsneuralt.
att justera paragrafen omedelbart.
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

