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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Framtidens skola i Klippans kommun 
BUN 2015.0574

Ärendet
Tekniska utskottet har begärt att Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig avseende 
byggnation av ny grundskola i Klippan samt om/tillbyggnation av Vedby skola. 
Nämnden har bett förvaltningen att utreda de olika alternativen. Resultatet av utredningen 
har presenterats för nämnden inför sammanträdet.
Förvaltningen förordar att det uppförs en treparallellig F-6-skola som även kan användas 
som tvåparallellig F-9-skola, vilken byggs i två våningar (alternativ 3 i Tekniska 
utskottets skrivelse). Den nya skolan ska tas i bruk senast ht 2020. För detta ska ca 200 
miljoner kronor avsättas i investeringsbudgeten. Vidare föreslås även att förvaltningen 
uppdras att ta fram lokalprogram för skolans behov.
I utredningen framkommer även att förvaltningen föreslår att nämnden i nuläget avvaktar 
att fatta beslut gällande eventuell renovering och/eller tillbyggnad av Vedby skola .
 
Nämnden bereds möjlighet att diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetutskott 2017-04-06, § 38
Utredning gällande Framtidens skola i Klippan, 2017-04-12
 
Yrkanden
Charlotte Eliasson Anderberg (KD), Helena Dådring (M), Irene Dahl (L) och Åsa 
Edvardsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Gunnel Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg gällande 
renovering och tillbyggnad av Vedby skola samt avseende storleken på den nya skolan. 
Gunnel Johansson förslag är således:
1. Förorda att en ny flexibel skola som ersätter Bofinkenskolan uppförs. Den nya skolan 
ska tas i bruk senast ht 2020.
2. Förordar att Vedby skola renoveras och byggs till för att bli två-parallellig.
3. I investeringsbudget avsätta ca 200 miljoner kronor för byggnation av ny skola samt ca 
100 miljoner kronor för renovering och tillbyggnation av Vedby skola.
4. Uppdrar åt förvaltningen att ta fram lokalprogram för den nya skolans behov.
 
Cecilia Örnemark (MP) yrkar bifall till Gunnel Johanssons förslag.
 
Mötet ajourneras.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

När mötet återupptas ställer ordförande Rune Persson (S) proposition på förvaltningens 
förslag och Gunnel Johanssons förslag och finner att nämnden fattat beslut enligt Gunnel 
Johanssons förslag.
 
Barn- och utbildningsnämdens beslut
1. Förordar att en ny flexibel skola som ersätter Bofinkenskolan uppförs. Den nya skolan 
ska tas i bruk senast ht 2020.
2. Förordar att Vedby skola renoveras och byggs till för att bli två-parallellig.
3. I investeringsbudget avsätta ca 200 miljoner kronor för byggnation av ny skola samt ca 
100 miljoner kronor för renovering och tillbyggnation av Vedby skola
4. Uppdrar åt förvaltningen att ta fram lokalprogram för den nya skolans behov.
 
 
Reservation
Klippanalliansen (M, L och KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga Bun §36/17. 
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt mot beslutet.
____
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                                                                                          RESERVATION 2017-04-24 
                                                                                          BARN OCH UTB. NÄMNDENS ÄRENDE 2 
                                                                                          §  36       I PROTOKOLL 

                 
 

       

Reservation:  Ärende 2 Framtidens skola i Klippans Kommun 

Idag tog nämnden ett beslut om investeringsbudget för den nya skolan. Ett nödvändigt och 

efterlängtat beslut som borde ha tagits för länge sedan - men som nu äntligen möjliggör att 

arbetet med byggprocessen kan påbörjas. Ärendet ska nu till Kommunstyrelsen och sedan 

slutligen beslutas på Kommunfullmäktige. 

Däremot reserverar sig Klippan Alliansen mot majoritetens förslag som innefattade att 

utöver medel till den nya skolan avsätta ytterligare 94 miljoner för Vedby skolas ombyggnad. 

Detta innebära att vi totalt skulle avsätta nästan 300 miljoner på nybyggnation och 

ombyggnad under samma budgetperiod. Frågan om medel för ombyggnation av Vedby skola 

fanns inte med som förslag till beslut vid dagens möte. Vår bedömning var att detta möte 

förutom beslut om ny skola även skulle möjliggöra diskussioner om framtidens samlade 

lokalbehov för alla våra förskolor och skolor.  Diskussionerna förväntades vara en 

förutsättning för att få ett helhetsgrepp om lokalfrågan och de framtida utvecklingsbehoven 

- för att därefter förankras i respektive partigrupp. Majoritetens agerande innebär en tydlig 

prioritering av Vedby skola framför övriga befintliga skolor och utan hänsyn till helheten. 

Att utan möjlighet till diskussion och förankring till respektive parti besluta om hur 94 

miljoner ska användas är inte att ta ansvar, inte heller är det en acceptabel demokratisk 

process.  

För att ha kommuninvånarnas bästa i fokus måste ett samlat grepp tas där alla befintliga 

skolors behov lyfts fram samt att behoven kopplas samman med befolkningsprognoser och 

detaljplaner mm - det för att klarlägga det framtida behovet av platser och 

investeringsbehov. Beslut beträffande 94 miljoner till Vedby skola har tagits helt utan sådant 

beslutsunderlag.  

För oss är det angeläget att alla barn och elever i Klippans kommun har tillgång till en 

likvärdig och kvalitativ skola. Det kräver en helhetssyn på skolan och att resurserna fördelas 

ansvarsfullt och optimalt ur ett elevperspektiv - något annat kan vi inte acceptera.   

Dag som ovan 

Klippan Alliansen 

Irené Dahl (L)  

Helena Dådring (M) 

Charlotte Eliasson Anderberg (KD)                 
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§ 37

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2017.0044

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kortfattat för den beräknade ekonomiska 
prognosen vid årets slut, där ett antal enheter visar en beräknad förlust. Förvaltningen 
arbetar tillsammans med ekonomiavdelningen och extern konsult i syfte att ta fram 
handlingplaner för att uppnå budget i balans.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 32/17
Ekonomisk månadsuppföljning mars 2017, Anja Grönvall och Heléne Stoltz, 2017-04-12, 
bilaga Bun § 37/17
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Prognos vid årets slut 

Period: Januari - mars 2017

Budget 2016 Bokslut 2016 Resultat 2016 Budget 2017

Årsprognos  

2017-12-31

Avvikelse mot 

budget vi 

årets slut
Kommentarer

6201 Centralt fsk -5 433 -5 152 281 -4 924 -4 924 0

6202 Elevavg int Fsk -54 053 -54 274 -221 -56 616 -56 616 0

6203 Elevavg ext Fsk -16 395 -14 975 1 420 -17 480 -17 480 0

6301 Centralt grundskola -14 644 -15 294 -656 -14 550 -14 550 0

6302 Elevavg int grskola, Fth -124 007 -118 417 4 927 -119 040 -119 040 0

6303 Elevavg ext  grskola, Fth -25 895 -32 795 -7 006 -32 661 -32 661 0

6401 Nd o gem adm -741 -1 237 -497 -606 694 1 300

6403 Skolskjutsar -7 870 -7 943 -73 -7 975 -7 975 0

Delsumma -249 038 -250 087 -1 825 -253 852 -252 552 1 300

6211 Antilopens förskola 0 -314 -314 0 -70 -70

6214 Gasellen -370 -366 0 0 0

6215 Impalen 30 -35 0 -40 -40

6212 Pilagården 0 46 46 0 0 0

6213 Skogsbrynet 0 -170 -170 0 -60 -60

6221 Heden 0 600 708 0 0 0

6222 Värdshuset 0 0 27 0 0 0

6223 Täppan 0 -380 -672 0 -100 -100

6231 Nejlikan 0 340 271 0 0 0

6232 Linnéa 0 -340 -336 0 -50 -50

6233 Bofinken 0 -250 -103 0 0 0

6241 Pedagogisk omsorg -8 486 -7 836 596 -8 140 -7 970 170

6242 Pedagogisk omsorg/obekväm tid -1 900 -955 1 071 -1 920 -1 770 150

6251 Familjens Hus -448 -391 57 -408 -408 0

Delsumma -10 834 -9 990 780 -10 468 -10 468 0

6311 Antilopen -49 -49 238 0 -800 -800 -

6321 Bofinken -28 -28 96 0 0 0

6322 Vedby -50 -50 227 0 0 0

6331 Nya Snyggatorp F-6 -98 -1 198 -609 0 0 0

6332 Nya Snyggatorp 7-9 0 0 0 0 -2 800 -2 800

6341 Ljungbyhed -52 -352 -24 0 -1 600 -1 600

6351 Ö:a Ljungby -24 -24 114 0 0 0

6307 SvA -1 665 -1 665 200 -1 665 -1 665 0

6308 Modersm und -1 747 -1 747 -27 -1 747 -1 747 0

6309 Matematik projekt -1 425 -1 425 421 -1 845 -1 845 0

Delsumma grundskolan -5 138 -6 538 636 -5 257 -10 457 -5 200

6102 Elevavgifter gymnasieskola -73 999 74 111 -112 -77 639 -77 989 -350

Delsumma elevagifter gymnasieskola -73 999 74 111 -112 -77 639 -77 989 -350

6120 Åbyskolan 1 0 0 0 -125 -125 0

6121 Åbyskolan 2 445 789 344 0 -340 -340

6122 Tegelbruksskolan -570 -427 143 0 0 0

6123 Åbyskolan 3 IM 0 0 0 0 0 0

6141 Flygteknisk utb 65 129 64 0 0 0

6148 Internat Ljungbyhed -315 -364 -49 -250 -250 0

6151 Kommunalt aktivitetsansvar 0 -312 -312 0 0 0

6191 Vuxenutbildning -7 220 -6 635 588 -7 445 -7 445 0

6801 YH Flygteknik 0 49 49 0 0 0

6802 Uppdragsutbildning övrigt 0 59 59 0 0 0

6803 Uppdragsutbildning Flygteknik 0 655 655 0 0 0

Delsumma gymnasieskola produktion -7 595 -6 057 1 541 -7 820 -8 160 -340

Summa gymnasieskola -81 594 68 054 1 429 -85 459 -86 149 -690

6502 Elevavgifter särskola -10 597 -11 282 -685 -10 325 -10 325 0

6512 Grundsärskola -55 1 052 1 050 0 0 0

6522 Gymnasiesärskola 0 -891 -825 0 0 0

6532 Vuxsärskola -437 -430 0 -522 -522 0

Delsumma särskola -11 089 -11 551 -460 -10 847 -10 847 0

6601 Mottagningsenheten -500 953 1 453 -500 -500 0

Summa mottagningsenheten -500 953 1 453 -500 -500 0

6701 Elevhälsa -5 052 -5 052 -1 -5 933 -5 483 450

6711 Resursskolan -2 178 -2 091 88 -2 246 -1 971 275

6721 Ventilen -2 893 -2 826 67 -3 175 -3 450 -275

6702 Tilläggsbelopp elevstöd -5 200 -5 940 -740 -5 200 -5 650 -450

Delsumma -15 323 -15 909 -586 -16 554 -16 554 0

Totalt BUF -373 516 -225 068 1 427 -382 937 -387 527 -4 590

 

Ack budget för 

perioden

Ack utfall för 

perioden

Avvikelse för 

perioden

Total  BUF -95 734 -97 937 -2 203
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§38

Gemensam förvaltningsplan - information

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att ärendet lyfts på nästkommande nämndsmöte.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lyfter ärendet vid nästkommande sammanträde.
____
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§ 39

Utredning avseende enhetstaxa barnomsorgen 
BUN 2017.0076

Ärendet
Verksamhetschef förskola Anneli P Dalberg informerar att i Klippans kommun tillämpas 
idag differentierad avgiftstaxa för barnomsorgen. Detta innebär att vårdnadshavare 
betalar en taxa om de lämnar barnen i barnomsorg upp till 15 timmar/vecka, en taxa om 
de lämnar upp till 28 timmar/vecka samt en taxa vid lämnande mer än 28 timmar/vecka. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns fördelar med att införa en enhetstaxa, 
det vill säga att föräldrar betalar samma taxa oavsett antal timmar de lämnar barnen i 
barnomsorgen. Detta avser inte de avgiftsfria 15 timmar/vecka för barn 3-5 år, så kallad 
Allmän Förskola. Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att uppdra åt förvaltningen att 
utreda förutsättningar, fördelar och nackdelar, att införa enhetstaxa.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera ärendet.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-06 § 35/17
Jämförelser av barnomsorgsavgift i Familjen Helsingborg, Anneli P Dalberg, 2017-03-30
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningar, fördelar och nackdelar med att införa 
enhetstaxa inom barnomsorgen.
____
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§ 40

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2017.0009

Ärendet
Karin Enqvist (V) rapporterar från verksamhetsbesök på förskolorna Heden och 
Värdshuset i Ljungbyhed. Karin ber nämnden att inom en snar framtid påbörja 
processen kring framtida lokalförsörjning för förskoleverksamheten i Ljungbyhed.
 
Irene Dahl (L) påpekar att skolgården på Antilopenskolan har problem med 
nedskräpning.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 41

Delegationsärenden 
BUN 2017.0007

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:
                
                      Dnr 2017.0080
2017-04-11   Beslut om beslutsattesträtt                      Skolchef
 
                      Dnr 2017.0066
2017-03-17   Beslut om skolskjuts – avslag                  Skolskjutssamord.
 
 
Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
 
2017-03-01 – 2017-03-31   Personalärenden enligt gällande delegationsordning antagen 
av Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 03:17-1
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§42

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Verksamhetschef grundskola Mattias Adolfsson informerar om den nya 
rektorsorganisationen, vilken kommer att innebära en viss utökning, som kommer att 
finansieras genom intern omfördelning.
Rektorsorganisationen för grundskolan kommer fr o m höstterminen 2017 organiseras 
enligt nedan:
Snyggatorpskolan – En rektor, två biträdande rektorer.
Vedby + Bofinken – En rektor, en biträdande rektor
Antilopenskolan – En rektor
Pilagårdskolan – En rektor
Ljungbyhedskolan – En rektor, en biträdande rektor
Samtliga rektorer och biträdande rektorer kommer att sortera under grundskolans 
verksamhet och arbetsledas av verksamhetschef grundskola.
 
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:
 
BUN 2017.0056-1 
Sommaren 2017 på förskolor och fritidshem
 
BUN 2017.0060-1
Protokollsutdrag 22 § från kommunfullmäktige 2017-02-28 22 för beslut angående skälig 
ersättning för barntillsyn
 
BUN 2015.0738-7
Protokollutdrag Kommunstyrelsen 2017-03-01, § 38
 
BUN 2016.0333-10  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 34 Ny organisation arbetsmarknad och 
integrationsfrågor
 
BUN 2016.0333-11
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-03-28 § 35 Ändring av BUNs reglemente i 
samband med ny organisation
 
BUN 2017.0023-2
Reviderat beslutsmeddelande för ansökan om karriärtjänster för bidragsåret 2107/2018
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BUN 2017.0024-3
Beslut om beviljad handledarrekvisition för statsbidrag för Specialpedagogik 2017/2018
 
BUN 2015.0637-6
Beslut om återkrav för statsbidrag för Lågstadiesatsningen 2015/2016
 
BUN 2016.0290-2
Beslut gällande ansökan om att ingå i yrkeshögskolan och beviljade statsbidrag
 
BUN 2017.0025-3
Protokoll Kyrkorådet 2017-01-24 angående nedläggning av Lillhem och Regnbågen
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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