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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2015-04-13

51

Plats och tid

Söderåsens miljöförbund i Klippan, kl. 13.00

Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Cecilia Örnemark (MP)
Maria Sjöberg (S)
Gunnel Johansson (C)
Helena Dådring (M)
Tonny Svensson (M)
Åsa Edvardsson (SD)
Neyssa Lundmark (S), tjänstgörande istället för Roland Åkesson (S) kl 13.00–14.10
Karin Enqvist (V), tjänstgörande istället för Roland Åkesson (S) från kl 14.10
Irene Dahl (FP), tjänstgörande istället för Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
kl 13.00–14.10
Charlotte Eliasson Anderberg (KD), från kl 14.10

Övriga närvarande

Neyssa Lundmark (S), ej tjänstgörande ersättare från kl 14.10
Thomas Thorné (S), ej tjänstgörande ersättare
Jan Tingecz (M), ej tjänstgörande ersättare
Irene Dahl (FP), ej tjänstgörande ersättare från kl 14.10

Utses att justera

Tonny Svensson (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, 2015-04-27 kl 19.00

Sekreterare
____________________________________________
Åsa Lönn
Ordförande
____________________________________________
Rune Persson
Justerare
____________________________________________
Tonny Svensson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-13

Datum för anslags
uppsättande

2015-04-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Åsa Lönn

Datum för anslags
nedtagande

2015-05-23
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§ 51
Barn- och utbildningsnämndens mål 2016
BUN 2015.0419.010

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson inleder sammanträdet med att informera om att
PeterSvensskolan har aviserat att de kommer lägga ner sin skolverksamhet i Klippan
från och med höstterminen 2017. PeterSvensskolan har i dagsläget 120 elever varav
57 st är högstadieelever.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och komma med synpunkter på nedläggning
och strategier för övertagande av elevunderlaget. Mötet diskuterar även ett eventuellt
övertagande av PeterSvensskolans lokaler.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning diskussionerna som
nämnden förde kring målen under konferensdagarna 2015-02-26 – 2015-02-27, samt
gjort så de koordinerar med de Kommunfullmäktigemålen vilka är adresserade åt
Barn- och utbildningsnämnden.
Nämnden bereds utrymme att kommentera, ändra och tillägga var och ett av målen
samt måtten.
Efter avslutade diskussioner enas nämnden att inte fatta beslut om målen idag utan
att uppdra åt förvaltningen att renskriva och finjustera nämndens mål utefter de
diskussioner som först under dagen. Dock kommer nämnden att, på
budgetberedningsmötet 2015-04-24, kunna använda det underlag som
verksamhetschef Mattias Säflund antecknat under dagens sammansträde.
Beslutsunderlag
Inriktningsmål 2016, Sammanfattning från 2015-02-27, Åsa Lönn 2015-03-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att renskriva och finjustera
nämndens mål i enlighet med dagens diskussioner. Beslut fattas på nämndens
kommande sammanträde.
2. Inga av Barn- och utbildningsnämndens protokoll ska i fortsättningen skickas ut i
pappersform till nämndens ledamöter och ersättare.
_____
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Utdragsbestyrkande

