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§ 43
Framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Nämnden beslutade sommaren 2015 att uppdra åt förvaltningen att utreda hur
Framtidens skola ska se ut i Klippans kommun. Arkitekt Lars Karud anlitades som
extern konsult och presenterade i december 2015 olika förslag för grundskola och
förskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen hade i april 2016 färdigställt utredningen där
konsultens förslag kostnadsberäknades samt belystes ur olika perspektiv.
Nämnden har under processens gång träffat både professionen samt allmänheten för
att efterhöra synpunkter. Ett temamöte ägde rum i april, där nämnden bereddes
möjlighet att diskutera samtliga infallsvinklar.
Förvaltningen sammanställde, utifrån diskussioner som varit under hela processens
gång, ett förslag till beslut.
Förslag och yrkande
Förskola Klippans tätort
Förvaltningens förslag är att bygga en ny förskola vid Badvägen i Klippan med 6-8
avdelningar (vilket kan förändras till 10-12 avdelningar pga. Skolverkets nya
riktlinjer avseende barngruppernas storlek.) Denna förskola kommer även att
inrymma förskola på obekväm tid och ersätta Förskolan Nejlikan samt Nattmössan.
Kostnaden för byggnation av ny förskola bedöms, enligt tidigare beräkningar, bli ca
27 500 tkr och ska belasta investeringsbudget i huvudsak år 2017.
Helena Dådring (M) m.fl. yrkar på att ändra ”vid Badvägen” till ”i Östra Klippan”,
samt att 8-10 avdelningar ska byggas.
Cecilia Örnemark (MP) yrkar på att ändra till 8 avdelningar och därmed ta bort
fotnoten gällande 10-12 avdelningar enligt Skolverkets nya riktlinjer.
Nämnden beslutar enligt ovanstående yrkanden, att hemställa om att Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att uppföra förskola i Östra Klippan med
8 avdelningar med färdigställande 2017 som ersätter förskolan Nejlikan och
Nattmössan.
Kostnaden för ny förskola finansieras genom anslag i kommunens investeringsbudget 2017.
Pilagårdsskolan samt Pilagårdens förskola
Förvaltningen anser att ytterligare utredningen avseende behov och kostnader
föreligger och nämnden föreslås därmed besluta att uppdra åt förvaltningen att utreda
detta och redovisa i augusti 2016.
För att lösa det akuta behovet vid läsåret 2017/2018 start kommer moduler
motsvarande två klassrum behöva hyras.
Rune Persson (S) m.fl. yrkar på att i första hand bygga permanent, i andra hand hyra
moduler. I det fall moduler hyres ska det klargöras att detta görs detta i avvaktan på
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permanent lösning.
Nämnden beslutar, i enlighet Rune Perssons yrkande, att hemställa om att
Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att i första hand bygga
permanenta lokaler på Pilagårdsskolan enligt förslaget, samt om detta inte är möjligt
fram till terminsstart 2017, projekterar för att uppföra moduler på Pilagårdsskolan
motsvarande två klassrum inför höstterminen 2017, i avvaktan på permanent lösning.
Därmed upphävs förvaltningens förslag om att utreda behov och kostnader på
Pilagårdsskolan samt Pilagårdens förskola.
Skolchef Rose-Marie Bergman påpekar att det är otydligt vilket förslag som avses i
beslutet, då behovet ännu inte till fullo är utrett.
Skola Klippans tätort
Utifrån diskussioner på nämndens temamöte 2016-04-27 då nämnden, av
förvaltningen, uppfattades enig, föreslås att ny skola med utrymme för två paralleller
F-6, med beredskap för utökning, byggs på lämplig plats och ersätter modulerna på
Bofinkenskolan.
Kostnadsbedömning, enligt underlag i utredningen (128 430 tkr), ska belasta
investeringsbudget år 2017 och 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i lokalutredningen förordat att en ny F-9
skola med plats för minst två paralleller byggs, samt att den nya skolan ersätter
nuvarande Bofinkenskolan och Vedby skola.
Charlotta Eliasson Anderberg (KD) yrkar på att ”ersätta Bofinkenskolan” tas bort i
beslutssatsen.
Nämnden beslutar enligt Charlotta Eliasson Anderbergs förslag.
Helena Dådring (M) yrkar på att två paralleller ändras till tre paralleller.
Rune Persson (S) yrkar bifall till liggande förslag om två paralleller.
Ordförande Rune Persson ställer proposition på Helena Dådrings förslag om tre
paralleller mot Rune Perssons förslag om två paralleller och finner att nämnden
beslutat enligt Rune Perssons yrkande.
Nämnden beslut blir därmed: Hemställer om att Kommunstyrelsen uppdrar åt
tekniska förvaltningen att uppföra F-6-skola med plats för två paralleller i östra delen
av Klippans tätort. Preliminär kostnad om 128 430 tkr finansieras genom anslag i
kommunens budget/kompletteringsbudget investeringar 2017.
Helena Dådring (M), Charlotta Eliasson (KD), Tonny Svensson (M), Irene Dahl (L)
och Kristian Seger (M) reserverar sig mot beslutet avseende två paralleller och deltar
därmed inte i beslutet gällande finansiering av den nya skolan.
Vedby skola
Förvaltningen har i lokalutredningen föreslagit att Vedby skola läggs ner och ersätts
av ny F-9 skola. Då nämnden varit tydlig med att inte ha för avsikt att avveckla
Vedby skola föreslår förvaltningen att behov och kostnader för en
tillbyggnad/ombyggnad/renovering av Vedby skola utreds ytterligare. Detta ska
redovisas i augusti 2016 och kostnaden för ombyggnationen ska belasta investeringsSignatur justerare
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budget 2017.
Helena Dådring (M) yrkar på att nämnden uppdrar åt förvaltningen att, till augusti
2016, redovisa kostnader för ombyggnation av Vedby skola, för att uppfylla
arbetsmiljöverkets krav.
Nämnden beslutar enligt Helena Dådrings förslag.
Förskola Ljungbyhed
Förvaltningen ser att beslut för framtiden gällande förskola i Ljungbyhed kan
avvakta något, men beslut behöver tas under hösten 2016 för att kunna läggas in i
budget 2018. Dock kommer, på grund av tidigare beslut, inga större förändringar
kunna äga rum innan 2019.
Rune Persson (S) yrkar på att nämnden i ärendet avseende förskolor i Ljungbyhed
beslutar att uppföra två förskolor en centralt och en i naturskön miljö, för att ersätta
Heden och Värdshuset.
Gunnel Johansson (C) yrkar på att kostnaden för förskolor Ljungbyhed läggs in i
investeringsbudgeten.
Nämnden beslutar enligt Rune Perssons och Gunnel Johanssons förslag.
Grundsärskolan
Förvaltningen har föreslagit att grundsärskolan i nuläget bibehålls i sin nuvarande
form på Antilopensskolan.
Helena Dådring (M) informerar att de efterhört grundsärskolans personals
synpunkter på en eventuell flytt och därmed anser Klippanalliansen inte att särskolan
bör flyttas till ny skola.
Rune Persson (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att
bygga särskola/träningsskola integrerad med den nya skolan.
Helena Dådring (M) m.fl. yrkar avslag på Rune Perssons yrkande.
Ordförande Rune Persson ställer proposition på sitt eget yrkande mot Helena
Dådrings yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar enligt Rune Perssons
yrkande.
Helena Dådring (M), Charlotta Eliasson (KD), Tonny Svensson (M), Irene Dahl (L)
och Kristian Seger (M) reserverar sig mot beslutet.
Övriga yrkande
Rune Persson (S) yrkar på att i samtliga falla bygga så utbyggnad är möjligt.
Nämnden beslutar enligt Rune Perssons yrkande.
Cecilia Örnemark (M) yrkar på att ovanstående byggnader uppförs miljövänligt och
energisnålt såsom med solcellspaneler.
Nämnden beslutar enligt Cecilia Örnemarks yrkande
Helena Dådring (M) yrkar på att samtliga grundskolor ska ha minst två paralleller på
sikt.
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Nämnden beslutar enligt Helena Dådrings yrkande
Helena Dådring (M) yrkar på att arbetet med Framtidens skola fortsätter och att vi i
fortsättningsvis diskuterar kvalitén i kommunens samtliga skolformer.
Nämnden beslutar enligt Helena Dådrings yrkande.
Helena Dådring (M) påpekar att nämndens presidie bör får löpande information om
kostnader och yrkar därmed på att en tvärarbetsgrupp med Barn- och
utbildningsnämndens presidie och Kommunstyrelsens presidie bildas i syfte att få
insyn i kostnader.
Nämnden beslutar enligt Helena Dådrings yrkande.
Beslutsunderlag
Lokalutredning Klippan, Framtidens skola, 2016-04-12
Skolchefs tjänsteskrivelse - Förslag till beslut gällande Framtidens skola Klippans
kommun, 2016-05-17
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Hemställer om att Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att
uppföra förskola i Östra Klippan med 8 avdelningar med färdigställande 2017 som
ersätter förskolan Nejlikan och Nattmössan.
2. Kostnad för ny förskola finansieras genom anslag i kommunens
investeringsbudget 2017.
3. Hemställer om att Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att i första
hand bygga permanenta lokaler, enligt förslaget, på Pilagårdsskolan, samt om detta
inte är möjligt fram till terminsstart 2017 projekterar för att uppföra moduler på
Pilagårdsskolan motsvarande två klassrum inför höstterminen 2017, i avvaktan på
permanent lösning.
4. Finansiering för Pilagårdskolans tillbyggnad i beslut 3, anslås i kommunens
budget 2017.
5. Hemställer om att Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att
uppföra F-6-skola med plats för två paralleller i östra delen av Klippans tätort.
6. Preliminär kostnad för ny skola om 128 430 tkr finansieras genom anslag i
kommunens budget/kompletteringsbudget investeringar 2017.
7. Uppdrar åt förvaltningen att, till augusti 2016, redovisa kostnader för
ombyggnation av Vedby skola, för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav.
8. I ärendet avseendet förskolor i Ljungbyhed uppförs två förskolor en centralt och
en i naturskön miljö, för att ersätta Heden och Värdshuset samt att detta förs in i
investeringsbudgeten.
9. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga särskola/
träningsskolan integrerad med den nya skolan.
10. I samtliga ovanstående fall bygga så utbyggnad är möjligt.
11. Ovanstående byggnader uppförs miljövänligt och energisnålt såsom med
exempelvis solcellspaneler.
12. Samtliga grundskolor ska ha minst två paralleller på sikt.
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13. Arbetet med Framtidens skola fortsätter och att vi i fortsättningsvis diskuterar
kvalitén i kommunens samtliga skolformer.
14. En tvärarbetsgrupp med BUN-presidium och KS-presidium bildas i syfte att få
insyn i kostnader avseende ovanstående.
Deltar ej i beslut
Helena Dådring (M), Charlotta Eliasson (KD), Tonny Svensson (M), Irene Dahl (L)
och Kristian Seger (M) deltar ej i beslut 6.
Reservationer
Helena Dådring (M), Charlotta Eliasson (KD), Tonny Svensson (M), Irene Dahl (L)
och Kristian Seger (M) reserverar sig mot beslut 5, bilaga Bun § 43/16 A.
Helena Dådring (M), Charlotta Eliasson (KD), Tonny Svensson (M), Irene Dahl (L)
och Kristian Seger (M) reserverar sig mot beslut 9, bilaga Bun § 43/16 B.
____
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§ 44
Samverkan med Perstorps kommun gällande kommunal
gymnasieverksamhet
BUN 2016.0130.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att förvaltningen har fått en förfrågan
om möjligheten till samverkan med Perstorps kommun för att fullfölja deras
skyldigheter att erbjuda sina medborgare utbildning vid Introduktionsprogram.
Mattias Säflund har på uppdrag utrett möjligheterna och i samarbete kanslichef LarsÅke Svensson tagit fram bifogat avtalsutkast.
Avtalet omfattar samverkan mellan parterna avseende introduktionsprogram med de
fem utbildningar som är till för elever som ännu inte uppnått behörighet till något av
de nationella programmen. Avtalet syftar till att Perstorps kommun genom
samverkan skall fullgöra sin skyldighet, i enlighet med 16 § i Skollagen, att alla
behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds preparandutbildning, yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion. Avtalet grundas på en gemensam
strävan att genom utökad samverkan erbjuda elever som bor i de avtalsslutande
kommunerna likvärdig och attraktiv utbildning avseende introduktionsprogram.
Genom samverkan optimeras resursanvändning och kostnadseffektiviteten förbättras.
Eleverna får under sin introduktionsprogramsutbildning en möjlighet att ta del av
Klippans gymnasieskolors utbildningsutbud, i del av eller hela kurser. Efter avslutad
utbildning kan eleverna välja fritt sök inom Skåne.
Samverkan omfattar introduktionsprogram med dess fem utbildningar som är
preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt
alternativ och språkintroduktion.
Tanken är att eleverna utifrån val och behörighet till olika Introduktionsprogram ska
studera vid Åbyskolan och Tegelbruksskolan. Den långsiktiga avsikten är att så
många elever som möjligt ska bli behöriga för gymnasiestudier vid någon av våra
skolenheter.
Klippans gymnasieskolor behöver för att fullgöra erbjudande om utbildning anställa
mer personal och tillgång till fler lokaler. Förslaget är att byggnad B eller del av
byggnaden återförs till frivilliga skolformer. Även lokalerna på Tegelbruksskolan
behöver ses över. Den ökade elevvolymen och skalfördelar finansierar förändringen.
Verksamheten är kostnadsneutral då den finansieras av de elevavgifter som
framräknas enlig självkostnadsprincipen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 48/16
Förslag till avtal om samverkan introduktionsprogram
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Upprättar avtal med Perstorps kommun gällande samverkan kring utbildning av
elever vid introduktionsprogram.
____
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§ 45
Riksrekrytering flygplatstekniker
BUN 2016.0015.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Skolverket har godkänt
Tegelbruksskolans ansökan om riksrekryterande yrkesutbildning för fordons- och
transportprogrammet inriktning transport.
Detta innebär att upptagningsområdet för utbildningen kommer att bli hela landet.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 49/16
Beslut gällande ansökan om riksrekryterande yrkesutbildning, Skolverket,
2016-05-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 46
Tertialuppföljning 2016
BUN 2016.0111.042

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för tertialrapport 1.
Den ekonomiska prognosen pekar mot ett nollresultat vid årets slut.
De flesta av nämndens mål är ljus- eller mörkgröna, vilket betyder att de är helt eller
på gränsen till helt uppfyllda. De målen som inte är tillfredställande uppfyllda gäller
bland annat grundskolans resultat, elevernas upplevelse av trygghet och trivsel och
delaktighet och inflytande, samt andelen högskoleutbildad personal, framförallt i
förskolan.
Arbetsutskottet har påpekat att skolpengen bör fördelas med annan socioekonomisk
hänsyn och föreslår att förvaltningschefen utreder möjligheterna till detta.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 50/16
Tertialrapport 1 Barn- och utbildningsnämnden, 2016-05-16, bilaga Bun § 46/16
Barn- och utbildningsnämnden beslut
1. Uppdrar åt skolchef att utreda möjligheterna till en annan socioekonomisk
fördelning av pengen
2. I övrigt noteras informationen.
_____
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§ 47
Skolutvecklingsprojekt Klippans kommun 2016
BUN 2016.0156.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att upphandling av skolutvecklingsprojekt är initierad.
Nämnden föreslås besluta att godkänna bedömningskriterierna som finns beskrivna i
avsnitt E i anbudsförfrågan.
Skolchef Rose-Marie Bergman bedömer totalkostnaden för projektet till mellan 250 500 tkr, vilken kommer att finansieras inom ram.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 56/16
Anbudsförfrågan – Stöd till Skolutveckling, 2016-05-13, bilaga Bun § 47/16
Barn- och utbildningsnämnden beslut
Godkänner bedömningskriterierna enligt avsnitt E i bilaga Bun § 47/16 samt
uppdrar åt förvaltningen att påbörja upphandlingen.
____
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§ 48
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Inga rapporter föreligger.
Barn- och utbildningsnämnden beslut
Noterar informationen.
____
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§ 49
Delegationsärenden
BUN 2016.0013.002

Ärendet
Ordförande Rune Persson informerar om fattat delegationsbeslut avseende Klippans
Friskolas (nuvarande PeterSvensskolan) ansökan om tillstånd att etablera friskola i
kommunen.
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:

2016-04-21

2016-04-27

Dnr 2016.0125
Beslut om skolskjuts
beviljat
Dnr 2016.0094
Revidering av grundskolans timplan 2016

Skolskjutssamord.

Verksamhetschef
grundskola

2016-04-27

Dnr 2016.0145
Ställföreträdande rektor Antilopenskolan
2016-05-09 – 2016-05-12

2016-05-02

Dnr 2015.0812
Yttrande på remiss gällande Klippans
Friskolas etablering

Ordförande

2016-05-09

Dnr 2015.0381
Ändring av kompetensutvecklingsdag
grundskolan

Skolchef

Verksamhetschef
grundskola

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2016-04-01 – 2016-04-30

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 04:16-1

Barn- och utbildningsnämnden beslut
Noterar informationen.
____
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§ 50
Informationsärenden
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Dnr 2016.0094
Grundskolans timplan 2016

Dnr 2016.0086
Protokollsutdrag § 74/16 – Statsbidrag för mottagande av
flyktingar

Kommunstyrelsen

Dnr 2016.0134
Protokollsutdrag § 53/16 – Hantering av statsbidrag från
migrationsverket

Skolverket

Dnr 2016.0153
Obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav i
läsförståelse i åk 1.

Skolinspektionen

Fristående förskolor

Dnr 2015.0812
Beslut gällande ansökan om godkännande som
huvudman för fristående skola, Klippans friskola
(nuvarande PeterSvenskolan)
Dnr 2016.0151
Verksamhetsberättelser och årsredovisningar
- Skaparverkstan
- Villa Villerkulla

Barn- och utbildningsnämnden beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

