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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-09-22 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-19.20 

 

Beslutande 
Marie Gärdby, (C) ordförande 
Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande (t o m § 57) 
Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande 
Mikael Malm, (S) ledamot 
Helene Svensson, (S) ledamot 
Pehr Magnusson, (M) ledamot (t o m § 57) 
Kim Svitzer, (PF) ledamot  
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot 
Kristina Hovander, (MP) tjänstgörande ersättare 
ValterTitusson (S), tjänstgörande ersättare (fr o m § 58) 
Ulla Larsson (PF), tjänstgörande ersättare (fr o m § 58) 
 

 

Övriga deltagande 

 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, sekreterare  
Ingrid Ekdal, Lärarförbundet 
Lenita Larsson, Lärarförbundet 
Stefan Zetterström, Lärarnas riksförbund 
Eva-Marie Svensson, förskolechef (§ 57) 
Charlotte Joehns, rektor (§ 57) 
Mathias Jostvik, rektor (§ 57) 
Andreas Mårtensson, rektor (§ 57) 
Lisbeth Reimers, rektor (§ 57) 

Utses att justera Mikael Malm Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-09-22 

   
Paragrafer 

51-59 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

  

 Justerande   
  Mikael Malm Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-09-22 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-24 Datum för anslags nedtagande 2015-10-15 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Agneta Henriksson 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-09-22 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
  
 § 51 
 

Budget 2016 med flerårsprognos 2017-2018  
Dnr 2015.110 
 

 Förvaltningsekonomen redogör för förslag till budget 2016 och 
 flerårsplan 2017-2018 (bilaga till § 51) 
 

Budgetförslaget har tagits upp i 
förvaltningssamverkansgruppen (FÖSAM) enligt FAS 05  
2015-08-24.  

 Inga yrkanden om vidare förhandling framkom. 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 att       till kommunfullmäktige ingiva budgetförslag för år 2016, 
            flerårsplan 2017-2018 samt verksamhetsmål. 
 
 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 Delgivning 
 Ekonomichefen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-09-22 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 52 
 
Utredning av pedagogiska luncher, förskola / skola 
Dnr 2015.118 
 
Förvaltningen har på uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden låtit genomföra en genomlysning 
av kostnader och konsekvenser av att införa fria 
pedagogiska luncher för pedagogisk personal. 
 
Föreligger förslag från förvaltningen på riktlinjer för 
pedagogisk måltid. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att fastställa riktlinjerna enligt förvaltningens förslag  
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av 

priset på en måltid i skolrestaurangen samt 
att med anledning av det ekonomiska läget inte införa 

några fria pedagogiska luncher i nuläget 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Delgivning 
Förskolechef 
Rektorer 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-09-22 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

 § 53 
 

Motion angående skolmat i Perstorps kommun Dnr 2015.74 
 
Rubricerad motion har inkommit från Miljöpartiet som föreslår 
fullmäktige besluta att kökspersonal kompetensutbildas 
kontinuerligt i bra skolmat, all skolmat ska vara av god kvalitet, 
näringsrik, varierad och inbjudande, mer mat ska vara ekologisk 
eller närproducerad i skolan, onödiga tillsatser begränsas i 
skolmaten, elever och pedagoger har en bra måltidsmiljö, 
pedagoger erbjuds kostnadsfri pedagogisk lunch. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-22 att 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att bereda motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-13 att uppdra åt 
förvaltningschefen att till dagens nämndssammanträde 
inkomma med ett förslag till svar till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har följande uppfattning gällande 
motionärens förslag: 
 
1/ Kökspersonalen utbildas efter behov med hjälp av externa  
    utbildningar men också med interna kunskapsförhöjande   
    träffar. 
 
2/ Vår uppfattning är att Perstorps skolmat överlag är mycket          
    bra med färska råvaror, nylagad mat och ytterst lite hel- eller     
    halvfabrikat. Vi menar också att vi har god kunskap om             
    näringsinnehåll via vårt kostdatasystem som exakt kan ange        
    vad varje måltid innehåller. 
 
3/ Kökspersonalen är mycket miljömedveten och man sätter      
    kvaliteten på maten främst. Inriktningen är att servera bra   
    svensk mat och det är ett plus om den dessutom är  
    ekologiskt odlad och närproducerad. 
 
4/ Förvaltningen menar att köken reducerar tillsatser till ett  
    minimum. Man använder så rena produkter som möjligt. 
 
5/ Det är förvaltningens ambition att alla som äter i våra  
    matsalar ska ha en bra måltidsmiljö. Skulle så inte vara fallet  
    måste vi omedelbart rätta till detta, oavsett motionens  
    intentioner. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-09-22 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
6/ Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en  
    utredning om kostnader och konsekvenser med att erbjuda  
    pedagogisk personal fria luncher. Förvaltningens     
    uppfattning är att förslaget i dagsläget är alltför kostsamt för    
    att kunna genomföras. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-09-22 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 54 
 
Motion: Ge barnen en giftfri vardag 2015.75 
 
Rubricerad motion har inkommit från Miljöpartiet som 
förslår fullmäktige besluta att kommunens samtliga 
förskolor ska göras fria från miljögifter och att därför 
påbörja miljödiplomering av förskolorna i enlighet med 
motionen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-22 att 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att bereda motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-13 uppdra åt 
förvaltningschefen att till dagens nämndssammanträde 
inkomma med ett förslag till svar till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har följande uppfattning i frågan: 
Förslaget innebär långtgående åtgärder om det ska 
genomföras i sin helhet och förslaget om att maten ska 
tillagas på plats kommer troligen inte att kunna genomföras 
under överskådlig tid eftersom Perstorps kommun nyligen 
genomfört en organisationsförändring och omfattande 
ombyggnation för att skapa ett centralkök. Att återgå till lokalt 
tillagad mat torde inte vara ekonomiskt försvarbart. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har den 25/6 2015 dessutom 
fattat beslut om genomförande av Grön-flagg-certifiering  
(Dnr 2015.86) av samtliga förskolor i kommunen senast 2016 
vilket innebär ett omfattande miljöarbete i förskolorna. Vår 
uppfattning är att det blir svårt att genomföra två så 
omfattande miljöprojekt samtidigt på förskolorna.  

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 

  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Delgivning  
Kommunstyrelsen 

 



 7 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-09-22 
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§ 55 
 
Granskning av Perstorps kommuns 
arbetsmarknadsåtgärder Dnr 2015.87 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Perstorps kommun granskat barn- och utbildningsnämnden 
med avseende på ändamålsenligheten i kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Gjorda iakttagelser har sammanställts i en rapport av vilken det 
framgår vilka bedömningar som gjorts. Däri lämnas också ett 
antal rekommendationer till nämnden. Revisorerna önskar svar 
från barn- och utbildningsnämnden angående hur man avser 
hantera detta senast 2015-09-30. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-08-14 att uppdra åt 
förvaltningschefen att inkomma med ett förslag på svar 
till dagens nämndssammanträde. 
 
Från förvaltningschefen har inkommit ett förslag på svar 
till revisorerna enligt bilaga till § 55. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta svaret som sitt eget  
att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med 

socialförvaltningen utarbeta system för att 
kartlägga, inventera möjligheter till 
subventionerade anställningar och kalkylera den 
kostnadsmässiga effekterna av att växla 
försörjningsstöd mot anställning 

att uppdra åt förvaltningen att utreda hur 
Lillarydsverkstaden kan utvecklas för ökad 
genomströmning och för att kunna tillgodose 
behov av mer temporära arbetsmarknadsinsatser. 
Förvaltningen får också i uppdrag att tillse att 
information om Lillarydsverkstadens tjänstebud 
finns tillgängligt för kommuninvånarna samt 

att uppdra åt förvaltningen att inom angiven tid skicka 
svaret till kommunrevisorerna 

 
 Delgivning 
 Kommunrevisorerna 

 



 8 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 56 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret Dnr 2015.126 
 
Rubricerat ärende har väckts av rektor för Artur Lundkvists 
utbildningscentrum som efterfrågar ett beslut från barn- och 
utbildningsnämnden på var i organisationen ansvaret för det 
kommunala aktivitetsansvaret skall ligga. 

  

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge rektor på Artur Lundkvist Utbildningscentrum i 

uppdrag att ansvara för det kommunala 
aktivitetsansvaret enligt Skollagen 29 kap 9 §. 

 
Delgivning 
Skolinspektionen 
Rektor på Artur Lundkvist Utbildningscentrum  
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 57 
 
Rapporter 
 
Rektorerna redogör för betygsstatistik och 
måluppfyllelse för läsåret 2014/2015 (Dnr 2015.108) 
 
Förskolechefen rapporterar om hur verksamheten på 
den nattöppna förskoleavdelningen Nattugglan 
fungerar. (Dnr 2015.123) 

  
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2015-08-31 (Dnr 2015.8) 
 
Från ordföranden har inkommit beslut enligt delegation 
för september 2015 (Dnr 2015.119) 

  
Från rektor Per Storck har inkommit beslut enligt 
delegation för juni 2015. (Dnr 2015.2) 
 
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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§ 58 
 
Informationsärenden 

 
Förvaltningschefen informerar om aktuella elevärenden.  
(Dnr 2015.122, 124, 125) 

 
Förvaltningschefen redogör för dom i Förvaltningsrätten 
gällande bidrag i form av tilläggsbelopp enligt skollagen till 
enskild pedagogisk omsorg. (Dnr 2015.44) 
 
Förvaltningschefen redogör för dom i Förvaltningsrätten 
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende 
organisation för grundskolan läsåret 2015/2016. (Dnr 2015.33) 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
 

 
 
 


