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§ 27
Framtidens skola i Klippans kommun
KS 2015.0806.600

Ärendet
Skolchef Rose-Mari Bergman redovisar lägesrapport avseende arbetet med
”Framtidens skola” som påbörjades den 10 augusti 2015.
Den största av de pågående utredningarna avser skolor i Klippans tätort och rör
Antilopen-, Snyggatorp-, Bofinken- och Vedby skola. Under arbetets gång har
förutsättningarna ändrats genom en stor ökning av antalet nyanlända.
Rose-Mari Bergman redovisar även resultat av forskningsöversikt med för- och
nackdelar med en liten respektive stor skola.
Det finns en konsult som tillsammans med tekniska förvaltningen arbetar med att
beräkna investeringskostnader för byggnader. Det finns därutöver kostnader
avseende driften av verksamhet vilket mer svårberäknat för en liten respektive stor
skola.
Tidplanen för handläggning av ”Framtiden skola” är att barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet den 14 april 2016 och
Kommunstyrelsen i juni 2016. Det råder viss osäkerhet om tidplanen för
genomförandet av byggnationer men bedömningen är att ny skola kan vara uppförd
till 2018.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
____
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§ 28
Bostadsförsörjningsprogram för Klippans kommun
KS 2014.1204.210

Ärendet
Planarkitekt Martin Tång informerar om kommunens bostadsförsörjningsprogram
och de områden i kommunen som är planlagda för byggnation.
Såvida de av Treklövern AB planerade byggnationerna i Klippans tätort fortlöper
planenligt är befintligt planerade områden bebyggda till år 2019. Det är därför
intressant att titta på möjligheter till byggnation söder om järnvägen mot Klippans
pappersbruk.
Arbetet framöver bör inriktas mot att revidera bostadsförsörjningsprogrammet och
utifrån detta påbörja arbete med utformande av detaljplaner. För att påbörja arbetet
med detaljplaner behöver Kommunstyrelsen efter beslut om revidering av
bostadsförsörjningsprogrammet lämna uppdrag till plan- och byggkontoret att
utarbeta detaljplaner för aktuella områden. Det finns färdiga detaljplaner för ÖstraLjungby och Ljungbyhed.
Det är planerat att revidering av bostadsförsörjningsprogrammet skall behandlas på
kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2016.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
____
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§ 29
Lägesbeskrivning för flyktingmottagande
KS 2014.0807.133

Ärendet
Flyktingsamordnare Jonathan Viksten informerar om statusläge för Klippans
kommuns flyktingmottagande. De senaste 7 dagarna (första veckan i mars 2016) har
det till Sverige kommit 548 flyktingar varav 38 ensamkommande barn.
Migrationsverkets prognos för 2016 uppgår till 70 000 – 140 000 flyktingar varav
12 000 – 27000 ensamkommande barn. Klippan har under 2015 tagit emot 49
personer med uppehållstillstånd varav 9 via anvisning. Det har hitintills 2016 enligt
Migrationsverket tagits emot 13 flyktingar i Klippan. Det pågår arbete med
uppföljning av Migrationsverkets statistik genom kundtjänst.
Klippans kommun har ansvar för totalt 90 ensamkommande. Barn- och
utbildningsförvaltningens mottagningsenhet har 99 inskrivna elever.
Bosättningslagen (2016:38) innebär för Klippan kommun att Migrationsverket under
2016 kommer att anvisa totalt 40 flyktingar vilka fördelas med 4-5 per månad.
Kommunen har två månader på sig att lösa uppdraget att ordna bostad från
Migrationsverkets anvisningsbeslut. Det första beslutet om anvisning kommer i april
och behovet av boende ska då vara tillgodosett inom två månader dvs i juni.
Utredare bostadsfrågor Josefin Fischer informerar om sitt arbete om utredning
avseende olika insatser för att finna boenden för flyktingar. Arbetet består av tre
delar och den första delen utgörs av inventering av utbudet av bostäder, hyresvärdar
m.m. Den andra delen utgörs av en komparativ del med studie av hur andra
kommuner arbetat för att finna eller skapa bostäder. Den sista delen av arbetet utgörs
av att lämna konkreta förslag till organisering av boende, nybyggnation m.m.
Kommundirektör Tomas Rikse informerar om kommande förslag till byggnation av
permanentboende där lägenheterna kan bli en del av det ordinarie bostadsutbudet i
Klippan.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
____
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