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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdet avslutas
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 76

Pedagogisk kost
2019/67

Sammanfattning
Kostchef Alexander Hovander deltar på mötet för att informera nämnden om matsvinnet.
Förvaltningen önskar att införa smakportioner, diskussioner fördes.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 77

Projektverksamhet Mobilt team
2019/193

Sammanfattning
Jessika Nilsson, Josefine Svensson och Andreas Mårtensson deltar på mötet för att 
redovisa mobila teamets arbete under sommaren. Sex personer med olika bakgrund ingår 
i det Mobila teamet där syftet är att arbeta uppsökande och relationsbyggande med 
ungdomarna där sociala medier är ett viktigt verktyg för att kommunicera.
Under 10 veckor i sommar har det anordnat ca 20 olika aktiviteter som samlat ca 300 
ungdomar i åldrarna 5-21 år.
Samverkan är nyckeln i verksamheten med stor hjälp av föreningar och näringsidkare.
Mobila Teamet vill möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och unga oberoende av deras 
socioekonomiska bakgrund.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 78

Centrala mål september
2019/155

Sammanfattning
Huvudmannen har utifrån tillgänglig data i lärportalen, pedagogers läsårsutvärderingar 
samt rektorernas summeringar och analyser gjort en analys med förslag till åtgärder för 
en ökad måluppfyllelse.

Huvudmannens analys och förslag till åtgärder BUN 190924

Samtliga verksamheter måste förbättra sina rutiner vad det gäller uppföljning och 
rapportering av elevernas/barnens utveckling och resultat. 
Förvaltningens förslag till åtgärd: 
• Förvaltningen kallar rektorerna till månatliga möten med fokus på det systematiska 
kvalitetsarbetet. Förvaltning och rektorer träffas varannan vecka och vartannat möte 
kommer att ägnas åt det systematiska kvalitetsarbetet och allt vad som ingår i det. I 
Skolverkets projekt, Samverkan för bästa skola, pågår för närvarande en nulägesanalys 
på samtliga enheter och huvudman vilket också bidrar till ett förbättrat systematiskt 
kvalitetsarbete.

Generellt är läsförståelsen i grundskolan låg. I åk 1 är det 20% av eleverna som inte når 
målen för läsgarantin. Av dessa är 75% nyanlända. Det arbete som har gjorts i 
Förskolan med språkutveckling t ex med hjälp av läslyftet och ”Polyglutt” har gett 
resultat och det är viktigt att det arbetet fortsätter. I Förskoleklass arbetar man medvetet 
med högläsning och studiehandledning på modersmål.
Förvaltningens förslag till åtgärd: 
• Enheterna bör utöka samarbetet mellan klasslärare, speciallärare, svenska som 
andraspråkslärare och studiehandledare. 
• Enheterna bör fortsätta och ev utöka läxhjälpen. Framförallt vad gäller nyanlända 
elever.
• Förskolans rektorer prioriterar ett språkutvecklande arbetssätt på samtliga förskolor.
Rektorerna lyfter fram frågan om undervisning vad gäller läs- och skrivinlärning.

Utveckla lärandet i fritidshemmen till en mer inbjudande miljö med kreativt skapande 
och lek. 
Andelen fritidspedagoger på fritidshemmen är väldigt låg. Därför är det viktigt att den 
personal som arbetar på fritidshemmen får stöd, handledning och kompetensutveckling. 
Samtidigt måste kommunen fortsätta erbjuda stöd till de som önskar utbilda sig till 
lärare i fritidshem på distans och intensifiera rekrytering av personalkategorin. 
Förvaltningens förslag till åtgärd: 
• Kompetensutveckling av fritidshemmens personal. Rektor får i uppdrag att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Artur Lundkvist utbildningscentrum saknar tydliga nyckeltal för uppföljning och analys 
på lång sikt. 
Förvaltningens förslag till åtgärd: 
• Verksamheten behöver förbättra redovisningen och ta fram underlag och nyckeltal för 
samtliga vuxenutbildningar på ALUC, så att huvudmannen kan följa upp och analysera 
verksamheten. Rektor får i uppdrag att tillse att så sker.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att förvaltningen kallar rektorerna till månatliga möten med fokus på det systematiska 
kvalitetsarbetet

att enheterna bör utöka samarbetet mellan klasslärare, speciallärare, svenska som 
andraspråkslärare och studiehandledare

att enheterna bör fortsätta och eventuellt utöka läxhjälpen. Framförallt vad gäller 
nyanlända elever

att förskolans rektorer prioriterar ett språkutvecklande arbetssätt på samtliga förskolor

att rektorerna lyfter fram frågan om undervisning vad gäller läs- och skrivinlärning

att rektor får i uppdrag att kompetensutveckling av fritidshemmens personal sker

att rektor på ALUC ser till att förbättra verksamhetens redovisning och ta fram underlag 
och nyckeltal för samtliga vuxenutbildningar.

Beslutet skickas till
Rektorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 79

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
2019/171

Sammanfattning
Vid sammanträdet 2019-06-19 beslutade kommunstyrelsen om ekonomiska 
nettoramar för år 2020, 2021 och 2022. Kommunfullmäktige fastställer de 
ekonomiska nettoramarna vid sitt sammanträde 2019-11-27.

De ekonomiska nettoramarna för 2021 och 2022 är preliminära. Barn och 
utbildningsnämndens ekonomiska nettoramar för år 2019, 2020 och 2021 
fastställdes enligt följande;

2020 190 055 tkr ökning med 4,67 %
2021 192 985 tkr ökning med 1,54 %
2022 195 725 tkr ökning med 1,42%

Nämnd/Styrelse     2020 2020      2021     2022
       kkr %         kkr        kkr

Kommunfullmäktige, revision     1 430 0,3 %     1 460     1 490
Kommunstyrelsen   49 739 11,6 %   50 329   53 929
Räddningsnämnden     5 219 1,2 %     5 239     5 259
Byggnadsnämnden     4 476 1,1 %     4 506     4 536
Barn- och utbildningsnämnden 190 055 44,5% 192 985 195 725
Kultur- och fritidsnämnden   27 031 6,3 %   27 431   27 831
Socialnämnden  149 324 35,0% 149 714 150 014
Totalt 427 274 100 % 431 664 438 784

Kompletterande budgetbehov för 2020 med flerårsplan.
Förskoleverksamheten:

Under 2019 har barnantalet i förskoleålder ökat mer än prognosticerat. Det 
finns barn i kö till hösten och platserna väntas vara fullbesatta till årsskiftet. 
Detta innebär att det behövs ytterligare lokaler och personal från årsskiftet 

Kommunfullmäktige, revision
Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
Byggnadsnämnden
Barn-och utbildningsnämnden

Fördelning av ekonomiska ramar för Perstorps Kommun 
år2020 (427 274 tkr)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

2019/20 med motsvarande en ny tvåavdelningsförskola. Det finns ingen 
plats i befintliga förskolor för de barn som står i kö och ska garanteras plats 
våren 2020. 

Under 2019 har man lokalisera den nya förskolan Opalen vid Nalle Puh:s 
förskola där det tidigare funnits en tillfällig förskola. För att 
kostnadsberäkna en motsvarande utökning använder vi Opalens budget som 
underlag enligt nedan: 

Kostnadsberäkning för utökning med två förskoleavdelningar, baserat 
på Opalens helårsbudget.

Antal barn två avdelningar:                     38 platser:
Barnomsorgsavgifter:   218 000
Antal personal två avdelningar: 6 heltidstjänster:       -3 095 000
Lokalhyra (enligt den faktiska hyran Opalen):           -1 436 000
Lokalvård (uppskattning beror på lokallösning):           -200 000
Förbrukningsmaterial och tillsynsavgifter:    -25 000
Lekmaterial:                          -20 000
Livsmedelskostnader.    -50 000
Mattransporter:    -37 000
Internt datanät    -15 000
Köp färdigrätter (luncher)                        -140 000
Summa:                     -4 800 000          -

Sammanfattningsvis komplettera 2020 års budget med 4 800 tkr för en 
utökning med två förskoleavdelningar vid årsskiftet 2019/20 

Mobila Teamet
Barn och utbildningsförvaltningen äskar medel för en förstärkning av Mobila Teamet 
med totalt 325 tkr för år 2020. Resursförstärkningen avser omkostnader för 
verksamheten för att förebygga och främja insatser för barn och unga i form av 
aktiviteter och föreläsararvoden med 100 tkr samt 225 tkr för timanställd personal 
motsvarande en 75% tjänst. Mobila Teamet samfinansieras av Socialnämnden, vilket 
innebär att 50% av 650tkr bekostas av vardera nämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att godkänna budget 2020 och dess ramförslag för 2021 och 2022, samt 

att komplettera 2020 års budget med 4 800 tkr för en utökning med två 
förskoleavdelningar vid årsskiftet 2019/2020, samt

att utöka med socialnämnden det samfinansierade mobila teamet med 325 tkr, samt

att godkänna för nämnden föreslagna målvärden och överlämna budgetförslaget med 
kompletteringar till kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 80

Ekonomisk rapport med budgetprognos
2019/44

Sammanfattning
Den ekonomiska rapporten avseende barn och utbildningsnämnden visar i dagsläget på 
ett totalt prognostiserat negativt utfall om 900 tkr. Där fördelar sig de positiva utfallen 
på förskoleverksamheten med 500tkr och Lillarydsverkstaden med 700tkr. Negativa 
utfall väntas på grundskolan med -700tkr tillsammans med Arthur Lundkvist 
utbildningscentrum -500tkr och interkommunala ersättningar med -900. Då 
totalprognosen inte är balanserad väntas barn och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen inkomma med åtgärdsförslag för budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att som åtgärd för att nå budget i balans ska all nyanställning, återbesättning av personal 
och större inköp beslutas av förvaltningschef, samt 

att verksamheterna skall vara ytterst återhållsamma

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 81

Ansökan att bedriva förskola i Er kommun
2019/125

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått in en ansökan från Norlandia Förskolor som 
ansöker att bedriva förskola i Perstorps kommun.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 190820 att bordlägga frågan till nämnden i 
september.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att bjuda in Norlandia Förskolor till arbetsutskottet

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 82

Delegationsärenden
2019/8

Sammanfattning
a) Ansökan skolskjuts på grund av särskilda skäl 2019-08-20 Dnr 2019/149

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 83

Anmälningsärende
2019/12

Sammanfattning
Arbetsmiljörapport KIA: 2019-72, 2019-73, 2019-77, 2019-78, 2019-79, 2019-80, 2019-
82

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 84

Delgivningar
2019/13

Sammanfattning
a) Kommunfullmäktige § 51, 2019-08-28 Avsägelse som ordförande i Perstorps 

Näringslivs AB samt ersättare i BUN
b) Kommunfullmäktige § 45, 2019-08-28 Riktlinjer mål- och resultatstyrning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att notera informationen

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 85

Förvaltningschef informerar
2019/58

Sammanfattning
Förvaltningschef Åke Svensson  informerar om:

 Lokalbehovet på förskolan och Centralskolans behov av fler klassrum
 Oderljunga skola 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-24

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 86

Ordförande informerar
2019/59

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar om:

 Överenskommelse tillsammans med Skolverket ”Samverkan för bästa skola” 
under perioden 2019-06-20 – 2020-05-08

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att notera informationen
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