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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 56 
 
Elevärende skolplikten Centralskolan 4-6 
2020/109 
 
Sammanfattning 
Rektor Lena Andersson och kurator Elin Månsson föredrar ärendet muntligt. 
Skolans uppfattning är att vårdnadshavaren inte har fullgjort det de är skyldiga att göra 
enligt lag för att eleven ska fullgöra sin skolplikt. Skolan anser att vårdnadshavaren 
hindrar barnet att gå i skolan och anmodar därmed att barn- och utbildningsnämnden 
förelägger vårdnadshavare om fullgörande av skolplikten förenat med föreläggande av 
vite. 
Vårdnadshavare menar att bästa lösningen är hemundervisningen om inte skolan går med 
på det flyttar de till sitt hemland. 
 
Bakgrund 
Elev har en 100% frånvaro sedan 2020-03-09. Elev hålls hemma på grund av 
styvförälders sjukdom och rädsla för att smittas av covid 19. Eleven får inte fullgöra sin 
skolgång. Elev uppger till skolan att hen saknar skola och klasskamrater. Trots upprepad 
uppmaning att eleven ska komma till skolan, vägrar vårdnadshavare att se till att barnet 
kommer till skolan. Skolan har gjort en anmälan till sociala myndigheter, då de ser att 
barnets rättigheter enligt Barnkonventionen inte säkerställs. 
Skolchef har tillskrivit vårdnadshavare 2020-10-23 att omedelbart tillse att elev återgår 
till skolan. Vårdnadshavare ges möjlighet att yttra sig på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2020-12-15 innan nämnden tar definitiv ställning till föreläggande av 
skolplikten och eventuellt beslut om vitesföreläggande. 
Det är den som har vårdnaden om ett barn som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt 
(7 kap. 20 § skollagen). Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror 
på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denna är skyldig att göra för att barnet 
ska gå i skolan får kommunen där eleven och vårdnadshavaren bor förelägga 
vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter (7 kap. 23 § skollagen). Detta kan ske när 
en elev har en betydande frånvaro. Ett sådant föreläggande får förenas med vite (7 kap. 
andra stycket skollagen). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att förelägga vårdnadshavare att tillse att elev omedelbart kommer tillbaka till skolan för 
att fullgöra skolplikt enligt bestämmelserna i skollagen 7 kap. 20 §, samt 
Att om inte detta sker kommer nämnden att överväga eventuellt beslut om 
vitesföreläggande 
 
 
Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare 
Rektor Centralskolan 4-6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 57 
 
Budget 2021  
2020/89 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar muntligen och skriftligen ärendet. 
Budget för barn och utbildningsnämnden 2021, efter förändring i kommunfullmäktige 
20201125.  
Kommunfullmäktige valde att utöka barn och utbildningsnämndens ram med 500tkr 
avseende en förlängning av projektet med biträdande rektor på Centralskolan. 
Kommunfullmäktige valde att minska barn och utbildningsnämndens budget för 
investeringar med 200tkr. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att godkänna upprättat budgetförslag för 2021 efter fullmäktiges förändringar, samt  
 
Att godkänna att kompensation för lönerevisionen 2020 och 2021 justeras i efterhand 
med faktiskt belopp. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 58 
 
Socioekonomisk fördelning 
2019/221 
 
Sammanfattning 
Förvaltningskonom Ann-Christine Sandell föredrar ärendet muntligt. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att inte ha någon socio-ekonomisk fördelning för grundskolan, 
 
Att fortsätta använda socio-ekonomisk fördelning för förskolan, samt 
 
Att fördelningen kommer viktas utifrån den inbetalade avgiften. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 59 
 
Elev- och barnomsorgspeng 2021 
2020/147 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar ärendet muntligen och skriftligen. 
Kommunfullmäktige i Perstorpskommun beslutade 2020-11-25 om budgeten för 2021. 
I samband med detta fastställdes tilldelning av medel för barn och utbildningsnämnden. 
Barn och utbildningsnämnden beslutar om bidragsnivåer för enskilt bedrivna förskolor 
och fritidshem samt fristående grundskolor. Resursfördelningen inkluderar 
kompensation för lönerevision. Likabehandlingsprincipen ligger till grund för 
beräkningen vilket innebär att bidraget är bestämt på samma grunder och utifrån samma 
resursfördelningsmodeller som kommunen tillämpar när resurser fördelas till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 
 
Bidragsreglerna regleras enligt Skollagen (2010:800) i följande lagrum: 
Fristående grundskola, år 1-9,har fattats enligt 10 kap. 37-39 §§ 
Fristående förskola har fattats enligt 8 kap 21-24 §§ 
Friståendeförskoleklass har fattats enligt 9 kap. 19-21 §§  
Fritidshem har fattats enligt 14 kap 15-17 §§  
Fristående pedagogisk omsorg har fattats enligt 25 kap 10-14 §§  
Fristående gymnasieskola: 16 kap 52-55§§ skollagen. 
 
Bidraget består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.  
Grundbeloppet innefattar ersättning för: 
• Undervisning (pedagogisk verksamhet och omsorg i förskolan) 
• Utrustning och läromedel 
• Elevvård (gäller inte förskolan) 
• Måltider (avser livsmedelskostnad för förskolan då kokerska finns i kommunens            
egen verksamhet och är inkluderad i kostnad för pedagogisk verksamhet). 
• Lokalkostnader 
• Administration (3% och pedagogisk omsorg 1%) 
• Mervärdesskatt (6%) 
 
Tilläggsbelopp avser elever med omfattande behov av särskilt stöd och för elever som ska 
delta i modersmålsundervisning. Vid beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd måste en 
ansökan göras avseende varje enskilt barn/elev. 
 
Perstorps kommun fördelar belopp för obligatorisk lovskola i grundbelopp.  
Perstorps kommun har ingen avsatt del för fördelning av socioekonomiskt tillägg inom 
grundskoleverksamheten.  
För förskolan finns avsatt 1,97% av total förskolebudget för socioekonomisk fördelning till de 
förskolor i kommunen belägna i områden med svaga föräldratäkter för att kompensera 
intäktsbortfall. Hemkommunen fakturerar familjen och kompenserar i elevpengen för 
interkommunala barn i andra kommuner och fristående förskolor med en förskolebudget 
budgeterad efter en normal intäkt.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
Beslutet är fattat i enlighet med beslut taget i barn och utbildningsnämnd enligt bilagt 
beräkningsunderlag. 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att anta bilagd beräkningsgrund för fördelning och framräkning av peng på lika 
grunder internt och externt för budgetår 2021, 
 
Att fastställa tilläggsbelopp för elev med modersmål till 584 kr per månad för 
kommunal elev och 619 kr per månad (inkl. 6% moms) för fristående huvudman. 
 
Att för de gymnasie- och gymnasiesärprogram som vi inte bedriver i egen regi, 
tillämpas aktuell riksprislista enligt statens skolverks författningssamling (SKOLFS) 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunalt och enskilt bedrivna grundskolor, fritidshem, förskolor samt pedagogisk omsorg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 60 
 
Ekonomisk rapport med budgetprognos 2020 
2020/8 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar ärendet. 
I dagsläget visar den ekonomiska prognosen på ett positivt resultat om 1400tkr med 
följande omfördelningar. Förskolan väntas lämna ett positivt resultat då det i budget 
tilldelades medel för ny förskoleavdelning men som inte börjat komma igång förrän 
under hösten 2020. Nämnden har haft färre möten än budgeterat vilket ger ett överskott.  
För grundskolan ser vi en trend i ökande personal och vikariekostnader under hösten. 
Främsta orsaken är den pågående pandemin. SFI och vuxenutbildningen ser inte ut att 
lyckas nå en budget i balans utan pekar i dagsläget mot ett underskott för helåret. 
Interkommunala ersättningar har balanserat upp under höstterminen och väntas för 
totalen stänga i linje med budgeterat.  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 61 
 
Aktuellt elevantal i gymnasium 
2020/57 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom föredrar ärendet muntligt. 
Aktuell statistik för gymnasieelever och en jämförelser mellan åren 2017 och 2020 på 
antalet interkommunala grundskoleelever. 
 

Gy 20201015 Totalt: Varav 
IMS: 

ÅK 1 103 3 
ÅK2 91 8 
ÅK3 99 8 

ÅK4 6 5 
Summa: 299 24 

 
I ovan tabell ser ni antalet gymnasieelever mätt per den 15:a oktober. Totalt har vi 299 
elever varav 24 elever går IMS som är Språkintroduktionsprogrammet.  

 
Nedan finns en jämförelse på antalet interkommunala grundskoleplatser hösten 2017 
med hösten 2020.  

Elever i vår verksamhet skrivna i annan kommun (elever vi fakturerar ) 
Tabell 1 

Höstterminen: 2017 2020 Diff: 
F 2 2 0 
Åk1 1 2 1 
Åk2 1 1 0 
Åk3 2 3 1 
Åk4 2 2 0 
Åk5 3 2 -1 
Åk6 1 2 1 
Åk7 1 2 1 
Åk8 1 1 0 
Åk9 3 3 0 

Summa: 17 20 3 
Elever skrivna hos oss som går i annan skola (elever vi betalar för) 

Tabell 2 
Höstterminen 2017 2020 Diff: 
F 1 2 1 
Åk1 2 6 4 
Åk2 5 4 -1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

Åk3 5 3 -2 
Åk4 6 14 8 
Åk5 3 9 6 
Åk6 4 11 7 
Åk7 11 15 4 
Åk8 7 10 3 
Åk9 9 14 5 

Summa: 53 88 35 
 
Som ni ser i tabellerna ovan har antalet elever som går i vår verksamhet, men är 
folkbokförda i annan kommun, ökat med 3st från hösten 2017 till hösten 2020. (Se 
tabell 1). Antalet elever som är folkbokförda i vår kommun, men som av olika 
anledningar går i skola i annan kommun/friskola, har ökat med 35st från hösten 2017 
till hösten 2020. (Se tabell 2).  
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 62 
 
Aktuellt barnantal i förskola och grundskola 
2020/56 
 
Sammanfattning 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns föredrar ärendet. 
Redovisning av barnantalet i förskolan och grundskolan. Tabellen visar hur många 
barn/elever som är inom våra verksamheter och Christella, samt hur många av dem som 
är asylsökande. 
 
 

Antal barn/elever 201015 
Födelseår Ålder Antal enligt Årskurs Antal (inkl. TF) i Perstorps Antal TF 

    folkbokf.   grundskola/barnom.   

2020 0 76  0  

2019 1 84    48   

2018 2 95  81 1  

2017 3 85  85  2 

2016 4 92  97 7 

2015 5 90  84 3 

2014 6 93 F 105 10 

2013 7 84 1 91 7 

2012 8 91 2 95 8 

2011 9 98 3 100 2 

2010 10 84 4 81 5 

2009 11 106 5 101 3 

2008 12 115 6 109 7 

2007 13 104 7 96 4 

2006 14 102 8 106 9 

2005 15 94 9 86 4 

Totalt 1-16 år   1417   1365 72 
Totalt 1-5 år   446   395 13 
Totalt F-9   971   970 59 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 63 
 
Centrala mål november 2020: Trygghet och studiero 
2020/125 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns föredrar ärendet. 
På Centralskolan 7-9 har 82% av eleverna svarat på enkäten gällande trivsel och studiero. 
Svaren visar på att det har skett en positiv förändring på enheten och fler elever upplever att 
ordningsregler följs, färre elever stör lektioner, det är färre elever som är rädda för andra 
elever eller för någon personal. 72% av eleverna upplever att de känner sig trygga i skolan 
och fler elever vet nu vem de ska kontakta om någon varit elak mot någon elev. 

 
På Centralskolan 4-6 har ca 70% av eleverna svarat på enkäten och det kan konstateras att 
eleverna upplever högre grad av trygghet och studiero detta år, både i klassrummet och 
utanför. Nästan 90 % känner sig trygga i skolan och siffrorna är överlag högre detta läsår. 

 
På Oderljunga skola, Norra Lyckanskolan och Parkskolan har svarsfrekvensen varit ca 94%. 
Enkäterna visar att de flesta av eleverna känner sig trygga och mår bra, även på 
fritidshemmen. Eleverna känner sig mest trygga i klassrummen och där det finns vuxna som 
kan stötta dem. Generellt känner sig eleverna mest otrygga på toaletterna.  

 
Svarsfrekvensen på fritidshemmen har varit lågt så det är svårt att dra några slutsatser. Dock 
trivs förskoleklassbarnen bättre än barnen i åk 1 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Klicka här för att ange text. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 64 
 
Sammanträdesdagar nämnden år 2021 
2020/139 
 
Sammanfattning 
Förslag finns att barn- och utbildningsnämnden avhåller sammanträde under 2021 enligt 
följande: 
 
19 januari  kl. 15.00 
16 februari  kl. 15.00 
23 mars  kl. 15.00 
20 april  kl. 15.00 
18 maj  kl. 15.00 
15 juni  kl. 15.00 
24 augusti  kl. 15.00 
21 september   kl. 15.00 
19 oktober  kl. 15.00 
16 november  kl. 15.00 
14 december  kl. 13.00 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att fastställa sammanträdesdagar enligt liggande förslag, samt 
 
att ärenden med tillhörande handlingar ska inlämnas till nämndsekreterare senast tio 
dagar innan sammanträdet 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 65 
 
Förvaltningschefens information 
2020/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson informerar muntligen att: 
 

 Norrlandia Förskolor AB är intresserad av etablering i kommunen. 
 

 ALUC, vuxenutbildningen har tittat på nya lokaler. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 66 
 
Ordförandens information 
2020/4 
 
Sammanfattning 

 
Ordförande Marie Gärdby (C) och förvaltningschef har varit och informerarat revisonen 
om aktuella frågor från barn- och utbildningsnämnden så som ekonomin och det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera inforamtionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 67 
 
Anmälningsärende, Arbetsmiljörapport - KIA 
2020/5 
 
Sammanfattning 
a.) Riskbedömning gällande covid-19 Parkskolan, Norra Lyckan och Oderljunga. 
b.) Riskbedömning gällande covid-19 förskolorna. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 68 
 
Delgivningar 
2020/6 
 
Sammanfattning 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 80, 2020-11-25: Avsägelser som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden, Christer Ausfelt (PF) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
At notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Klicka här för att ange text. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 69 
 
Delegering, Delegationsbeslut 
2020/7 
 
Sammanfattning 
Inga beslut har inkommit. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera infrmationen 
 
 

18



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 70 
 
Distansundervisning 
2020/148 
 
Sammanfattning 
Skolchef Åke Svensson föredrar ärendet. 
Samråd med smittskyddsläkare i Skåne och dennes rekommendation gör det möjligt för 
huvudmannen att fatta beslut om att bedriva undervisningen i form av 
distansundervisning. Ett sådant beslut kan fattas med stöd av förordning (2020:115) om 
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 
smitta (nedan förordningen). 
 
 
Rättslig reglering 
Enligt 7 § i förordningen får en huvudman för grundskolan besluta att elever ska ges 
undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda 
både i rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen 
(2011:185). 
Bestämmelserna i förordningen får, enligt 2 § 2, tillämpas om det behövs för att en elev 
i grundskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800) 
om en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet 
stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som 
orsakar Covid-19. 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att årskurs 4-9 vid Centralskolan i Perstorps kommun kommer under perioden från den 
21 december 2020 till och med den 22 december 2020 bedriva undervisning i form av 
distansundervisning, samt  
 
Att all undervisning inom grundsärskolan inte omfattas av beslutet. Anledningen är att 
grundsärskolans elevgrupp bedöms ha stora behov av närundervisning på plats i skolans 
lokaler. Beslutet omfattar inte heller elever som utifrån rektors bedömning är i behov av 
extra stöd för sitt lärande i den aktuella situationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Rektorer Centralskolan 4-9
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