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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-10.45 

 

Beslutande 

 
Marie Gärdby (C), ordförande 
Kent Holmer (S), 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ronny Nilsson, (S) kommunstyrelsens ordförande (§ 19) 
Patrik Ströbeck, (M) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen (§ 19) 
Bo Dahlqvist (PF) 2:vice ordförande kommunstyrelsen (§ 19) 
Ulla-Britt Brandin, folkhälsosamordnare (§ 19) 
Åke Svensson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndsekreterare 
Per Almström, kommunchef (§ 19) 
Bengt Andersson, socialchef (§ 19) 
 
 

Utses att justera Viveca Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-05-19 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

19-23 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerare   
  Viveca Dahlqvist 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-05-13 

Datum för anslags uppsättande 2015-05-20 Datum för anslags nedtagande 2015-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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§ 19 

  
Revisorernas granskning av samverkan om barns och 
ungas hälsa Dnr 2015.64 
 
Revisorerna i Perstorps kommun har tillsammans med Region 
Skåne och 10 andra kommuner uppdragit åt KPMG att göra en 
granskning över hur Region Skåne samverkar med 
kommunerna avseende barn och ungas hälsa. 
 
Gjorda iakttagelser har sammanställts i en rapport. 
Revisorerna önskar svar på rapport och missiv senast  
2015-06-01. 

   
Arbetsutskottet beslutade 2015-04-17 att uppdra åt 
förvaltningen att inom angiven tid svara på rapporten 
samt att till arbetsutskottet den 13 maj 2015 kalla 
representanter från KPMG för att redogöra för 
rapporten och svara på frågor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-04-29 att till 
arbetsutskottets sammanträde 2015-05-13 kl. 09.00 i stället 
bjuda in kommunrevisorerna, socialnämndens arbetsutskott, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och berörda tjänstemän för 
en gemensam diskussion kring granskningen, samt att 
uppdra åt förvaltningen att inom angiven tid svara på 
rapporten. 
 
Ärendet diskuteras med inbjudna politiker och tjänstemän. 

 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka de inbjudna gästerna för deras närvaro  
att uppdra åt ordföranden att kalla till ett inledande 

samverkansmöte mellan arbetsutskotten för barn- 
och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kommunstyrelsen samt berörda tjänstemän. 
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§ 20 
 
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 beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att till barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-22 
inkomma med ett förslag till svar till 
kommunstyrelsen. 

 
 



4 (7) 

 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 21 
 
Motion: Ge barnen en giftfri vardag 2014.166 
 
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 beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att till barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-22 
inkomma med ett förslag till svar till 
kommunstyrelsen. 
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§ 22 
 
Skolkostnader för familjehemsplacerade barn Dnr 2015.73 
 
Rubricerat ärendet har inkommit från socialnämnden 
som hänvisar till dom i Kammarrätten i Sundsvall  
2014-01-09 som ändrat på rättstillämpningen när det 
gäller skolkostnader för familjehemsplacerade barn. 
Enligt Kammarrätten är det placeringskommunen och 
inte, som tidigare, vistelsekommunen som ansvarar för 
extra stödinsatser såsom tilläggsbelopp. 
 
Socialförvaltningen anser att nyordningen ska få 
genomslag i Perstorps kommun genom att 
familjehemsplacerade barns skolkostnader enbart blir 
en fråga för barn- och utbildningsnämnden, då dessa 
barn är att betrakta som andra elever med skolgång i 
Perstorps kommun. 
 
Socialnämnden beslutade 2015-04-21 att informera 
barn- och utbildningsnämnden om nyordningen, 
föranledd av normerande dom 2014-01-09 och överlåta 
ansvaret för familjehemsplacerade barns totala 
skolkostnad till barn- och utbildningsnämnden, att 
domen ska ha retroaktiv verkan i Perstorps kommun 
från det att domen avkunnades samt att vid 
meningsskiljaktigheter angående socialnämndens 
beslut ska ärendet diskuteras mellan respektive 
förvaltningschefer. 
 
Föreligger skrivelse från förvaltningschefen angående 
socialnämndens beslut. Förvaltningschefen menar, till 
skillnad från socialnämnden, att Kammarrättens i 
Sundsvall utslag inte har prejudicerande verkan, då 
dom inte ändrar lag. I skrivelsen hänvisas till Malmö 
stadsjurists kommentar av domen samt till 
Socialstyrelsens och Skolverkets skrift ”Placerade 
barns och skolgång och hälsa – ett gemensamt 
ansvar”. 
 
Med stöd av ovanstående föreslår förvaltningschefen 
barn- och utbildningsnämnden besluta 

 
att lämna socialnämndens beslut utan hänsyn 
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att barn- och utbildningsnämnden fortsatt kommer att 

följa skollagens anvisningar oavsett denna 
kammarrättsdom eller socialnämndsbeslut. 

  
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta i enlighet med förvaltningschefens förslag. 
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§ 23 
 
Elevärende Dnr 2015.78 
 
Förvaltningschefen redogör för elevärende vid Artur Lundkvists 
utbildningscentrum, enligt 17 § och 19 § i Skollagens kapitel 5. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för informationen. 

 
 

 


