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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-06-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-17.45 

 

Beslutande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande 
Mikael Malm, (S) ledamot 
Helene Svensson, (S) ledamot 
Pehr Magnusson, (M) ledamot  
Kim Svitzer, (PF) ledamot  
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot 
Kristina Hovander, (MP) tjänstgörande ersättare 
Tommy Nordkvist (PF), tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, sekreterare  
Ingrid Ekdal, Lärarförbundet 
Gunilla Bohman, Lärarförbundet 
Ewa Waldt Kommunal 
Håkan Eriksson, driftsingenjör (§ 41) 
Lisbeth Reimers, grundskolechef 

Utses att justera Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-06-25 

   
Paragrafer 

37-43 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Kent Holmer 

  

 Justerande   
  Mikael Mailm Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-06-25 

Datum för anslags uppsättande 2015-07-01 Datum för anslags nedtagande 2015-07-23 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Agneta Henriksson 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-06-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
  
  
 § 37 
 

Gymnasielinjer, ALUC 2016/2017 Dnr 2015.82 
 
Från rektor Per Storck har inkommit ett förslag att barn- 
och utbildningsnämnden uppdrar åt Artur Lundkvist 
Utbildningscentrum att läsåret 2016/2017 anordna tre 
varianter av Introduktionsprogrammet. 

 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta  
 
att uppdra åt Artur Lundkvist Utbildningscentrum att 

under läsåret 2016/2017 erbjuda följande varianter 
av Introduktionsprogrammet:  

             - Preparandutbildning 
             - Språkintroduktion 
             - Individuellt alternativ samt 
att samtliga varianter skall vara sökbara även för 

elever som bor i andra kommuner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 

 Delgivning 
 Studie- och yrkesvägledare  
 Gymnasieantagningen Helsingborg 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-06-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 38 
 
Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015.84  
 
Förvaltningschefen redogör för sitt förslag gällande när och hur 
det systematiska kvalitetsarbetet skall följas upp av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta  
 
att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet enligt 

förvaltningschefens förslag.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Delgivning 
Rektorer 
Förskolechef 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-06-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

 § 39 
 

Genomförande av Grön-flagg-certifiering Dnr 2015.86 
 

Rubricerat ärende har väckts av ordföranden som efterfrågar 
om Perstorps kommun har några ”Grön-flagg-certifierade” 
skolor eller förskolor. 
 
Ärendet har tidigare diskuterats i barn- och utbildningsnämnden 
med anledning av att Irena Långberg (MP) 2011-02-15 till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion med förslaget   
att den första förskolan/skolan i Perstorps kommun blir Grön-
flagg-certifierad under 2011/2012 samt att minst en ny 
kommunal förskola/skola i kommunen blir Grön Flagg certifierad 
om året. 
Efter att ha begärt in yttrande från barn- och 
utbildningsnämnden beslutade kommunfullmäktige 2011-09-21 
att tillstyrka motionen. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att tillse att samtliga 

förskolor skall vara Grön-flagg-certifierade 2016 
och att samtliga skolor skall vara det 2018  

  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag samt 
 

 att vid nästa nämndssammanträde utse 
kontaktpolitker som skall fungera som länk mellan 
skola/förskola och kommun. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-06-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 40 
 

 Årlig revision av arbetsmiljöarbetet - ÅRA 2014  
 Dnr 2015.92 

 
Förvaltningschefen har inkommit med en sammanställning över 
barn- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete för 2014. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att    godkänna förvaltningschefens sammanställning 

över barn- och utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljöarbete för 2014. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-06-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
§ 41 
 
Rapporter 
 
Grundskolechefen rapporterar om hur arbetet med 
omorganisationen av grundskolan inför läsåret 
2015/2016 fortskrider. (Dnr 2015.33) 
 
Driftsingenjör Håkan Eriksson redogör för hur arbetet 
med anpassning och försörjning av lokaler inför 
omorganisationen fortskrider. (Dnr 2015.47) 

 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2015-05-31 (Dnr 2015.8) 

 
Från förvaltningschefen har inkommit beslut enligt 
delegation för juni 2015. (Dnr 2015.1) 
 
Från kostchefen har inkommit beslut enligt delegation 
för juni 2015. (Dnr 2015.7) 

 
Förvaltningschefen redogör för aktuella 
arbetsmiljöärenden inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. (Dnr 2015.27) 
 
Mikael Malm, Inge-Gerd Olsson, Tommy Nordkvist, Viveca 
Dahlqvist och Kristina Hovander redogör för sina iakttagelser 
som deltagare i Lärarförbundets projekt ”Skugga en lärare”.  

(Dnr 2015.53) 
 

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

handlingarna. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-06-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 42 
 
Informationsärenden 
 
Förvaltningschefen informerar om inkomna statsbidrag. (Dnr 
2015.88,93) 

 
Förvaltningschefen informerar om aktuella elevärenden. (Dnr 
2015.89,90,91)  
 
Förvaltningschefen informerar om ”Pedagog Skåne Nordväst” 
som är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne Nordväst. 
(Dnr 2015.85) 

 Syftet med Pedagog Skåne Nordväst är att: 
- inspirera pedagoger i sitt arbete 
- synliggöra det som händer i regionens skolor  

  och förskolor 
- skapa en naturlig plats för pedagoger i  

  regionen att fortbildning för inspiration och  
  vidare utveckling. 

 
Förvaltningschefen redogör för det svar som inkommit från 
kommunstyrelsens arbetsutskott avseende ärende 
”Skolkostnader för familjehemsplacerade barn” (Dnr 2015.73) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-06-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 43 
 
Övriga ärenden 
 
Ordföranden önskar nämndens ledamöter och 
förvaltningens tjänstemän glad sommar och framför 
även den ordinarie ordförandens sommarhälsning till 
nämnd och förvaltning. 
 
Ordföranden framför också nämndens tack till 
lokalvårdarna i kommunhuset som ordnat jordgubbar 
med tillbehör till dagens sammanträde. 
 
Delgivning 
Lokalvårdarna i kommunhuset 


