Sida

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

1 (5)

Sammanträdesdatum
Paragrafer

2015-06-24

90

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, kl. 18.30

Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Cecilia Örnemark (MP)
Maria Sjöberg (S)
Thomas Thorné (S)
Gunnel Johansson (C)
Kristian Seger (M), tjänstgörande istället för Helena Dådring (M)
Tonny Svensson (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Åsa Edvardsson (SD)

Övriga närvarande

Neyssa Lundmark (S), ej tjänstgörande ersättare
Karin Enqvist (V), ej tjänstgörande ersättare
Anette Nellvi (SD), ej tjänstgörande ersättare
JanEric Assarsson, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Helen Viebke, verksamhetschef grundskola
Helene Berggren, rektor bofinkenskolan
Lennart Nordström, fastighetschef

Utses att justera

Cecilia Örnemark (MP)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-06-25, kl 10.00

Sekreterare
____________________________________________
Åsa Lönn
Ordförande
____________________________________________
Rune Persson
Justerare
____________________________________________
Cecilia Örnemark

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

Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-06-24

Datum för anslags
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2015-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Åsa Lönn

Datum för anslags
nedtagande

2015-07-20

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2015-06-24

Innehållsförteckning:
§ 90
Bofinkenskolans lokaler

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (5)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

3 (5)

Sammanträdesdatum

2015-06-24

§ 90
Bofinkenskolans lokaler
BUN 2015.0286.291

Ärendet
Bofinkenskolan är byggd i moduler på 1960-talet och tanken var då att den skulle
vara en tillfällig byggnad tills en ny permanent skola skulle byggas. Idag är
paviljongerna ca 45 år gamla. Det har under flera tillfällen utförts åtgärder
beträffande fukt, dålig ventilation m.m. Under våren 2015 har Feelgood gjort
mätningar beträffande luftkvalitén, då både elever och personal har klagat på
allergiska besvär samt torr luft.
Barn- och utbildningsnämnden föreslog 2015-06-15 Kommunstyrelsen att riva östra
och norra delarna av Bofinkenskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-17 att godkänna Barn- och
utbildningsnämndens uppsägning av lokaler för östra och norra delen av
Bofinkenskolan. De beslutade även att uppdrar åt teknisk förvaltning att, som en
tillfällig lösning för Bofinkenskolan, beställa 7 moduler (två skolsalar) och i samråd
med barn- och utbildningsförvaltningen utreda nedanstående alternativ för
Bofinkenskolan. Utredningen ska omfatta byggnadstekniska och
verksamhetsmässiga kostnader och konsekvenser.
1.
2.
3.
4.

Ersätta delar av Bofinkenskolan med moduler.
Ersätta hela Bofinkenskolan med moduler.
Flytta delar av verksamheten vid Bofinkenskolan till Åbyskolan.
Flytta hela verksamheten vid Bofinkenskolan till Åbyskolan med tillägg av
moduler.

Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har genomfört en
utredning och Söderåsens miljöförbund har tillfrågats och lämnat yttrande i frågan.
För alternativ 1 och 2 (Bofinkenskolan) är barn- och utbildningsförvaltningens
förslag att bibehålla västra delen samt stänga norra och östra delen. Dessa ska då
ersättas med moduler på skolgården. Modulerna kan finnas på plats till skolstart
hösterminen 2015.
Fördelarna med detta alternativ är att skolan och arbetslagen förblir intakta.
Idrottshall och matsal finns på skolgården, inga förflyttningar för eleverna utöver de
vanliga behövs.
Söderåsens miljöförbund har ingen erinran mot detta förslag till lösning på
Bofinkenskolan.
Kostnaderna för att ersätta östra och norra delarna beräknas till 850 tkr under 2015.
Utav dessa kan barn- och utbildningsnämnden hantera 600 tkr inom ram och behöver
därmed begära 250 tkr från Kommunstyrelsen 2015.
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I denna beräkning är hyresreducering ej inräknad. Hyreskostnaden för norra och
östra delen är 400 tkr/år, dvs 200 tkr/halvår. Detta skulle då innebära att om barnoch utbildningsnämnden kan bli befriade från hyreskostnader fr.o.m. 2015-07-01
behöver inga medel begäras från Kommunstyrelsen 2015.
Budgetpåverkan för 2016 skulle bli 810 tkr, vilket kommer att begäras i
kompletteringsbudget 1 2016.
Om modulerna plockas bort under slutet av 2017 medför detta en kostnad på
1 100 tkr vilket kommer begäras i budget 2017.
Detta kostnadsförslag förutsätter att modulerna placeras på Bofinkenskolans
skolgård.
För alternativ 3 och 4 (Åbyskolan) finns möjlighet att nyttja byggnad F, D eller K i
kombination med moduler på Åbyskolans skolgård, eller enbart moduler på
Åbyskolan skolgård.
Utredning visar att Åbyskolan överlag inte är ett lämpligt alternativ då det innebär
många förflyttningar per dag för eleverna, till matsal och idrottshall. Åbyskolan
innebär även ökade kostnader p.g.a. att ombyggnationer och handikappanpassning
måste genomföras. Kostnader beräknas till drygt 2 000 tkr.
Söderåsens miljöförbund anser att Åbyskolans östra delar inte bör nyttjas till
skolverksamhet för barn. Skyddsavståndet till bensinstationen är ett fåtal meter och
understiger med råge de 100 meter som rekommenderas.

Barn- och utbildningsnämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera de
alternativ som barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen
presenterat.
Ordförande Rune Persson yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag
om att ersätta norra och östra delen med moduler omedelbart men med på tillägget
att även ersätta västra delen under hösten 2015.
Totaltkostnaderna 2015 för detta uppgår, enligt beräkningar från tekniska
förvaltningen, till ca 1 250 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är av vikt att vid placeringen av
modulerna, i så stor utsträckning som möjligt, hänsyn tas till framtida
handlingsfrihet. Förslagsvis kan modulerna placeras på grönområdet öster om skolan.
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-06-15 beslutat uppdra åt förvaltningen att
utreda hur framtidens skola i Klippans kommun kommer se ut. I denna utredning
kommer Bofinkenskolans framtida placering att beaktas särskilt.
Yrkande
Ordförande Rune Persson yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag
att ersätta Bofinkenskolan norra och östra delar med moduler omedelbart men med
tillägget att även ersätta västra delen med moduler under hösten 2015.
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Beslutsunderlag
Bofinkenskolans framtid betr. lokaler, JanEric Assarsson 2015-06-17
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-06-17
Yttrande från Söderåsens miljöförbund, Helena Holmgren, 2015-06-24
Bofinkenskolan – alternativa ersättningslokaler, Tekniska förvaltningen, 2015-06-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen att ersätta hela Bofinkenskolan med moduler, de norra
och östra delarna ersätts omedelbart (skolstart ht 15), den västra delen ersätts snarast
(dock innan årsskiftet 2015/2016), samt att planeringen för byggnation av ny skola
fortskrider.
____
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