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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.35 

 

Beslutande 
Marie Gärdby (C), ordförande 
Kent Holmer (S), 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Mikael Malm (S), ledamot 
Helene Svensson (S), ledamot 
Kim Svitzer (PF), ledamot  
Inge-Gerd Olsson (SD), ledamot 
Lis-Beth Wiberg (MP), ledamot 
Veronicha Pettersson (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande 
 
Valter Titusson (S), ej tjänstgörande ersättare  
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, avgående sekreterare  
Gunilla Wall, sekreterare 
Gunilla Boman, Lärarförbundet 
Ingrid Ekdal, Lärarförbundet 
Eva-Marie Svensson, förskolechef (§ 66) 
Sassa Gullberg, biträdande förskolechef, biträdande rektor (§ 66) 
Charlotte Joehns, rektor (§ 66) 
Mathias Jostvik, rektor (§ 66) 
Lisbeth Reimers, rektor (§ 66,67) 
 

Utses att justera Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-11-30 

   
Paragrafer 

64-68 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Gunilla Wall 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

  

 Justerande   
  Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-11-24 

Datum för anslags uppsättande 2015-12-02 Datum för anslags nedtagande 2015-12-23 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Gunilla Wall 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
  
 § 64 
 

Sammanträdesdatum för barn- och 
utbildningsnämnden 2016 Dnr 2015.146  
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att avhålla sammanträden för 2016 vid följande 

tillfällen: 26 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 
maj, 21 juni, 23 augusti, 27 september, 25 
oktober, 22 november och 12 december med start 
kl. 16.00 för samtliga tillfällen med undantag för 
decembersammanträdet som startar kl. 13.00 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 65 
 
Icke uppfyllande av skolplikt Dnr 2015.162, 163,164 
 
Rubricerade ärenden har inkommit från rektor Andreas 
Mårtensson. 
Eleverna har sedan läsårsstart haft frånvaro i sådan omfattning 
att skolpliktens krav inte uppfylls och får därmed svårigheter att 
nå grundskolans mål. 
 
Skolan har vidtagit alla de åtgärder som skolan förfogar över 
utan att elevernas skolnärvaro ökat och önskar därför att 
nämnden vidtar de åtgärder den förfogar över. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda vilka 

ytterligare åtgärder som finns att vidta samt att 
vidta dessa samt 

att om inte de vidtagna åtgärderna leder till att 
elevernas skolnärvaro ökar skall ärendena ånyo 
tas till nämnden innan vite utdöms 

 
 

Delgivning 
Rektor Andreas Mårtensson 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

 § 66 
 
Rapporter 

 
Rektorer och förskolechef rapporterar om hur man 
arbetar med Skola och hem, utvecklingssamtal och IUP 
inom sina verksamheter. Dnr 2015.111 

 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2015-10-31. Dnr 2015.8 

  
Förvaltningschefen redogör för aktuella 
arbetsmiljöärenden inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Dnr 2015.27 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för rapporterna och lägga dem till 

handlingarna. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 67 
 
Informationsärenden 

  
Förvaltningschefen informerar om inkomna statsbidrag.  
Dnr 2015.161 
 
Förvaltningschefen och rektor Lisbeth Reimers informerar om 
aktuella elevärenden.  
Dnr 2015.155, 156, 157, 158, 159 

 
Ordföranden rekommenderar nämnden att ta del av 
informationen från Pedagog Skånenordväst genom att 
besöka deras hemsida.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att      beträffande Dnr 2015.157 uppdra åt rektor Lisbeth   
          Reimers att återkomma till nämnden med uppföljning i   
          ärendet samt 

 att  i övrigt tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 68 
 
Övriga ärenden 
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer fråga angående kostchefens 
uppsägning samt ställer fråga angående fritidsgårdens 
verksamhet 
 
Helene Svensson (S) ställer fråga angående hur man arbetar 
med ANDT-frågor 
 
Inge-Gerd Olsson (SD) ställer fråga angående Södra skolans 
toaletter samt ställer fråga angående där är många i årskurs 1, 
får dem plats när de kommer upp i årskurs 4 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att      kalla rektor Andreas Mårtensson till nämnden den 15  
          december att redogöra för hur man arbetar med  
          ANDT-frågor. 
 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 
 
 
 
Frågeställarna tackar för svaret. 

 
 


