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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-03-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-17.35 

 

Beslutande Marie Gärdby, (C) ordförande 
Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande 
Mikael Malm, (S) ledamot 
Pehr Magnusson, (M) ledamot  
Kim Svitzer, (PF) ledamot 
Lis-Beth Wiberg, (MP) ledamot 
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot 
Ljubica Marusic´(S) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Veronicha Pettersson, (S) ej tjänstgörande ersättare 
Valter Titusson, (S) ej tjänstgörande ersättare 
Anette Lantz (M) ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Hovander (MP) ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Nordkvist (PF) ej tjänstgörande ersättare 
Ulla Larsson (PF) ej tjänstgörande ersättare 
Åke Svensson, skolchef 
Agneta Henriksson, sekreterare  
Lenita Larsson Lärarförbundet 
Marc Thelandersson Lärarnas Riksförbund 
Stefan Zetterström Lärarnas Riksförbund 
 

Utses att justera Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-03-26 

   
Paragrafer 

18-24 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerande   
  Kent Holmer 

 
Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-03-24 

Datum för anslags uppsättande 2015-03-27 Datum för anslags nedtagande 2015-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Agneta Henriksson 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-03-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  

 
 
 
 § 18 
 

Val av ledamot i styrgruppen för 
vuxenutbildningssamverkan i Skåne Dnr 2015.51 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse en politisk 
representant för Perstorps kommun i styrgruppen för 
vuxenutbildningssamverkan i Skåne. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till Perstorps kommuns representant i styrgruppen 

för vuxenutbildningssamverkan i Skåne utse Marie 
Gärdby ( C ) 

 
Delgivning 
Kommunförbundet Skåne 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-03-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 § 19 
 

Val av ledamot i styrgruppen för 
gymnasiesamverkan i Skåne Dnr 2015.52 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse en politisk 
representant för Perstorps kommun i styrgruppen för 
gymnasiesamverkan i Skåne. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till Perstorps kommuns representant i styrgruppen 

för gymnasiesamverkan i Skåne utse Marie 
Gärdby ( C ) 

 
Delgivning 
Kommunförbundet Skåne 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-03-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
  
 
 § 20 

 
Lärarförbundets aktivitet: Skugga en lärare Dnr 
2015.53 

 
Lenita Larsson, Lärarförbundet, redogör för förbundets aktivitet 
”Skugga en lärare”. 
Aktiviteten riktar sig till skolpolitiker för att ge en inblick i hur en 
lärares vardag ser ut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att genomföra aktiviteten och att ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst skall utgå. 
 

 
Delgivning 
Lärarförbundet 
Rektorer 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-03-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
§ 21 
 
Icke uppfyllande av skolplikten Dnr 2015.54 
 
Rubricerat ärende har inkommit från rektor Lennart Persson. 
Elev har sedan läsårsstart haft frånvaro i sådan omfattning att 
skolpliktens krav inte uppfylls och får därmed svårighet att nå 
grundskolans mål. 
 
Skolan har vidtagit alla de åtgärder som skolan förfogar över 
utan att elevens 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 
elevens skolnärvaro ökar skall ärendet ånyo tas till 
nämnden innan vite utdöms 

 
 

Delgivning 
Rektor Lennart Persson 
Socialnämnden 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-03-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
§ 22 
 
Rapporter 
 
Förvaltningschefen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2015-02-28 (Dnr 2015.8) 
 
Ordföranden rapporterar från arbetsutskottets möte 
med samhällsbyggnadschefen gällande 
lokalförsörjningen för den nya skolorganisationen som 
träder i kraft läsåret 2015/2016.  
Vidare redogör förvaltningschefen för hur arbetet med 
den nya skolorganisationen fortlöper och det 
överklagande av BUN § 14 2015, som inkommit till 
Förvaltningsrätten.(Dnr 2015.33) 
 
Förvaltningschefen redogör för betygsstatistiken per 
ämne för höstterminen 2014. (Dnr 2015.26) 
 
Från förvaltningschefen har inkommit beslut enligt 
delegation för februari 2015. (Dnr 2015.1) 

 
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 
2015-03-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 23 
 
Informationsärenden 
 
Förvaltningschefen redogör för elevärende. Dnr 2015.45 

 
Förvaltningschefen informerar om att Perstorps kommun 
beviljats statsbidrag för omsorg på obekväm arbetstid med 
24 600 kronor för 2015. Dnr 2015.55. 
 
Nämnden delges aktuell information från Skolverket i 
form av en filmsekvens om barn- och elevombudets roll. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-03-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 24 
 
Övriga ärenden 

 
Barn- och utbildningsnämnden har delgivits en skrivelse ställd 
till tekniska kontoret från personalen på Norra Lyckan- och 
Parkskolan gällande förbud att sparka bollar mot skolväggarna. 
Personalen anser att förbudet medför större risk för 
konfrontationer mellan elever eftersom deras 
sysselsättningsmöjligheter på skolgården begränsas samt att 
det inte finns någon möjlighet att se till att detta förbud efterföljs. 
 
Ulla Larsson (PF) vill göra ett förtydligande avseende § 14 i 
barn- och utbildningsnämndens protokoll från 2015-02-23. 
Beslutstexten i mitten av andra stycket lyder: ”FB flyttar från 
Norra Lyckan till Parkskolan där de blir ettor.” 
Då förkortningen FB kan förväxlas med förberedelseklass 
föreslår Ulla Larsson att förkortningen skall ersättas med 
”förskoleklass B”. 

 
 Viveca Dahlqvist ställer följande frågor: 
 Framförhållning vid hälsokontroller  

Om separata sjukanmälningar krävs för fritidshem och 
skola 
Om det endast går att ansöka om ledighet i två dagar i 
sträck. 
Förvaltningschefen besvarar frågorna. 
Viveca Dahqvist tackar för svaren. 
 

 


