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2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 13 
 
Sekretess 
2023/31 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare informeras av vikten gällande 
sekretessen. Samtliga ledamöter och ersättare är införstådda att de lyder under sekretess. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 14 
 
Elev- och barnomsorgspeng 2023 
2022/118 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige i Perstorpskommun beslutade 2022-12-31 om budgeten för 2023. 
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. 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 
grundskolan.  
För förskolan finns avsatt 1.8 % av total förskolebudget för socioekonomisk fördelning till de 
kommunala förskolor i kommunen belägna i områden med svaga föräldratäkter, för att 
kompensera intäktsbortfall. Hemkommunen fakturerar familjen föräldraavgiften. Kommunen 
kompenserar i elevpengen för interkommunala barn i andra kommuner och fristående 
förskolor, med en förskolepeng budgeterad utefter en normal föräldraintäkt.  

4



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

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 framtagen beräkningsgrund för fördelning och framräkning av peng på lika 
grunder internt och externt för budgetår 2023, 
 
att fastställa tilläggsbelopp för elev med modersmål till 604 kr per månad för kommunal 
elev och 640 kr per månad (inkl. 6% moms) för fristående huvudman, samt 
 
att för de gymnasie- och gymnasiesärprogram som kommunen inte bedriver i egen regi, 
tillämpas aktuell riksprislista enligt statens skolverks författningssamling (SKOLFS) 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunalt och enskilt bedrivna grundskolor 
Fritidshem 
Förskolor 
Pedagogisk omsorg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 15 
 
Bokslut 2022 
2023/22 
 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens verksamheter visar ett negativt utfall på 732 tkr för 
helåret 2022. 
 
Året inleddes med pandemieffekter där bland annat efterfrågan på förskoleplatser var 
lägre än normalt. Staten fattade beslut om en extra skolmiljardsatsning där barn och 
utbildningsnämnden beslutade vid 2021-års marsmöte att denna skulle satsas på en KAA 
tjänst, med uppföljningsansvar för gymnasieelever som hoppar av sina utbildningar. 
Statsbidraget förlängdes och betalades ut även under 2022. 
 
Under verksamhetsåret ökade antalet gymnasieelever kraftigt då de större elevkullarna nu 
lämnar grundskolan och går in i gymnasieåldern. Intresset för elever som väljer till 
Internationella Engelska skolans grundskoleutbildning har fortsatt att öka. Ett ökat antal 
elever har fått placeringar i särskola i annan kommun. Kostnaderna för interkommunala 
placeringar ökade kraftigt under 2022 vilket varit en bidragande orsak till underskottet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att godkänna barn och utbildningsnämndens årsredovisning för 2022 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 16 
 
Förvaltningschefen informerar 
2023/6 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om bland annat: 

• Kontaktpolitiker 
• Ugglehemmet 
• Utredning av samverkan och samlokalisering Vux-AME-försörjningsstöd 
• Läsårstider 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 17 
 
Ordförande informerar 
2023/7 
 
Sammanfattning 
Ordförande har ingen information. 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 18 
 
Delgivningar 
2023/9 
 
Sammanfattning 
Föreligger beslut från kommunfullmäktige. 
a.) Protokollsutdrag §18, 2023-02-15 Revidering av riktlinjer gällande 

kommunövergripande mål och målstyrningssystem. Dnr 2023/27. 
b.) Protokollsutdrag §19, 2023-02-15 Uppdatering av kommunövergripande mål och 

målstyrningssystem. Dnr 2022/198. 
c.) Protokollsutdrag §23, 2023-02-15 Inriktningsbeslut ekonomiska ramar budget 2024. 

Dnr 2023.16. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera delgivningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 19 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
2023/10 
 
Sammanfattning 
a.) Delegeringsbeslut enligt framtagna rapporter föreligger för perioden 2023-01-10 – 

2023-02-20.  
b.) Anställningsavtal, listor föreligger för perioden 2023-01-01 – 2023-01-31. 
c.) Förstudie gällande kommunens integrationsarbete, KPMG  
d.) Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildning, KPMG, dnr 2022/51 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 20 
 
Anmälningsärende, Arbetsmiljö KIA 
2023/11 
 
Sammanfattning 
Föreligger arbetsmiljörapporter ur KIA – Kommunernas informationssystem om 
arbetsmiljö ärendenummer 2023–1,10,13,15,18,21 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera rapporten 
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