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§ 134
Framtida planer för Bofinkenskolans lokaler
KS 2013.1222.291

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-17 § 132 att godkänna
uppsägning av östra och norra delen av Bofinkenskolan samt att uppdra åt tekniska
förvaltningen att, som en tillfällig lösning, beställa sju moduler (två lektionssalar) för
att ersätta skollokalerna i den östra och norra delen. Utöver detta beslutades även att
uppdra åt teknisk förvaltning att i samråd med barn- och utbildningsnämnden utreda
fortsatt verksamhet på Bofinkenskolan alternativt flytta hela eller delar av
verksamheten till Åbyskolan. Utredningen skulle omfatta byggnadstekniska och
verksamhetsmässiga kostnader.
Tekniska förvaltningen har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen tagit
fram följande förslag på alternativa lösningar vilka presenterats för Barn- och
utbildningsnämnden 2015-06-24.
• Förslag 1 innebär att tre rum i östra delen stängs. Temporär byggnad anordnas
med två lektionssalar, ett kontorsrum, två grupprum och toaletter. Övriga delar av
lektionssalsbyggnaden används. Förslaget innebär en kostnad om 905 000 kronor
för år 2015.
• Förslag 2 innebär att sex rum i östra delen, en lektionssal och kontorsrum i norra
delen stängs. Temporär byggnad anordnas med sex lektionssalar, tre kontorsrum,
sex grupprum och toaletter. Förslaget innebär en kostnad om 1 465 000 kronor för
år 2015.
• Förslag 3 innebär att lektionssalsbyggnaden stängs, temporär byggnad anordnas
med sju-åtta lektionssalar, fyra kontorsrum, åtta grupprum och toaletter. Förslaget
innebär en kostnad om 1 865 000 kronor för år 2015.
För alla tre alternativen gäller att gymnastiksal, matsal, kök, lekplats och parkering
används på nuvarande sätt.
Enligt Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-06-24 § 90 föreslås
Kommunstyrelsen att ersätta hela Bofinkenskolan med moduler. De norra och östra
delarna ska enligt beslutet ersättas omedelbart (skolstart ht 15) och den västra delen
ersättas snarast (dock innan årsskiftet 2015/2016). Planering för byggnation av ny
skola fortskrider parallellt.
Förslag 3 innebär en kostnad om 1 865 000 kronor (rivning, markarbete, montering
och hyra av moduler) för år 2015 av vilka 600 000 kronor finns inom ram för barnoch utbildningsnämnden. Av de resterande 1 265 000 kronor föreslås 1 100 000
kronor finansieras genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2015 och
150 000 genom Kommunfullmäktiges anslag till förfogande för år 2015. De
återstående 15 000 kronorna hanteras inom ram för barn- och utbildningsnämnden.
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Kostnader för år 2016 om 1 050 000 kronor hanteras i budget 2016.
Driftskostnaderna om 600 000 kronor för modulerna (värme, el etc.) bedöms till
samma nivå som på befintlig byggnad.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-24 § 90.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2015-06-25.
Ekonomichef Jan Tingecz´s skrivelse 2015-07-01, bilaga Au § 134/15.
Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslag 3 vilket innebär att
lektionssalsbyggnaden stängs, temporär byggnad anordnas med sju-åtta lektionssalar,
fyra kontorsrum, åtta grupprum och toaletter.
Kenneth Dådring (M) och Tommy Cedervall (FP) yrkar bifall till förslag 1
innebärande att tre rum i östra delen stängs. Temporär byggnad anordnas med två
lektionssalar, ett kontorsrum, två grupprum och toaletter. Övriga delar av
lektionssalsbyggnaden används.
Ordföranden ställer proposition på Johan Pettersson yrkande om bifall till
förslag 3 och Kenneth Dådrings yrkande om bifall till förslag 1.
Ordföranden finner att Arbetsutskottet bifallit förslag 3.
Votering begärs och följande propositionsordning godkänns.
Den som stödjer Johan Petterssons förslag röstar Ja.
Den som stödjer Kenneth Dådrings och Tommy Cedervalls förslag röstar Nej.
Vid votering avges 3 Ja- röster från Johan Pettersson, Carl- Axel Wilhelmsson och
Kerstin Persson och 2 Nej-röster från Kenneth Dådring och Tommy Cedervall.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit Johan Pettersson förslag.

Arbetsutskottets beslut
1. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att uppföra tillfälliga lokaler för
Bofinkenskolan enligt förslag 3 innebärande att lektionssalsbyggnaden stängs,
temporär byggnad anordnas med sju till åtta lektionssalar, fyra kontorsrum, åtta
grupprum och toaletter (beräknas vara klart till vårterminens start 2016).
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att till Arbetsutskottets sammanträde
2015-09-16, efter samråd med Söderåsens Miljöförbund, presentera möjligheter
och begränsningar i miljölagstiftningen av betydelse för kommunens nyttjande av
sina fastigheter.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Uppförandet av tillfälliga lokaler för Bofinkenskolan till en kostnad om
1 265 000 kronor finansieras med 1 100 000 kronor av Kommunstyrelsens
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anslag till förfogande och 150 000 kronor av Kommunfullmäktiges anslag till
förfogande. Anslagen är därmed i sin helhet förbrukade. De återstående 15 000
kronorna hanteras inom ram för Barn- och utbildningsnämnden.
2. Uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att till Kommunstyrelsens senast den
30 oktober 2015 redovisa barn- och utbildningsförvaltningens utredning av hur
framtidens grundskola skall se ut i Klippans tätort.
Reservation
Kenneth Dådring (M) och Tommy Cedervall (FP) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
_____
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