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§ 21 
 
Äskanden om medel inför budget 2022 
2021/51 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell och skolchef Åke Svensson föredrar ärendet. 
 
För att öka måluppfyllelsen i grundskolan är det av stor vikt att öka andelen undervisande 
personal. Ett sätt att göra detta är att införa ett tvålärarsystem, till att börja med på 
mellanstadiet, 4-6 på Centralskolan.  
En sådan satsning beräknas till ca 8 500 tkr per helår. För år 2022 skulle det innebära ett 
äskande om budgetförstärkning med 4 250 tkr och följande år med hela summan 8 500 
tkr. 
 
Inför 2021 drogs investeringsbudgeten för Barn och utbildningsnämnden ner med 200tkr. 
Nu finns förslag på att dra ytterligare 200tkr. Barn och utbildningsnämnden står inför en 
omfattande skolrenovering på Centralskolan och behovet av inventarieanskaffning väntas 
öka när de nya lokalerna står klara. 
 
Härav är det av stor vikt att investeringsbudgeten återställs till åtminstone tidigare nivå 
om 1,2 Mkr för att kunna säkerställa nödvändiga inventarieinköp. 
 
Socialdemokraterna deltar inte i första att satsen av beslutet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att inför budget 2022 äska om budgetförstärkning om 4 250 tkr och därpå följande år 
ytterligare 4 250 tkr. 
 
att i kommande budgetarbete be kommunstyrelsen ta hänsyn till investeringsbehov i 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för Centralskolans lokaler. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 22 
 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 
2021/26 
 
Sammanfattning 
Syftet med bidraget är att ge goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn 
och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. 
 
Perstorps kommun har fått tilldelat 788tkr i tillfälligt stöd 2021. Covid-19-pandemin 
har bidragit till att svaga elever med hemstudier kan befaras fara illa. I grundskolan 
finns en naturlig uppföljning genom skolplikten och elevhälsan. Däremot ger den 
frivilliga form som gymnasiestudier bedrivs i, en ökad risk till att det är lätt att missköta 
eller avsluta sina studier. Psykisk ohälsa befaras också öka i spåren av 
distansundervisning. Behov finns att följa upp elever som avslutar sina studier utan att 
färdigställa dem. Möta dem med information och handledning om vidare möjligheter att 
uppta studier, kompletterande utbildningar eller på annat sätt få en meningsfull 
sysselsättning. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att för Perstorps kommuns del rikta medel till Artur Lundkvist Utbildningscentrum för 
tillfällig förstärkning och finansiering av en tjänst för kommunala uppföljningsansvaret 
(KAA) samt till den myndighetsutövning och information som krävs kring uppdraget. 
 
 
Beslutet skickas till 
Rektor ALUC
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§ 23 
 
Tillämpningsregler förskola och fritidshem 
2021/23 
 
Sammanfattning 
Bakgrund  
Barn-och utbildningsnämnden beslutade den 16 februari att anta de reviderade 
tillämpningsreglerna för förskola och fritidshem. Rektor på förskolan fick i uppdrag av 
nämnden att texten gällande kravhanteringen skulle ändras enligt gällande policy i 
kommunen. 
 
Gällande avgifter har delen om kravhantering ändrats i enlighet med det som står i 
kommunens policy. 
Betalningspåminnelse skickas ut tidigast sju dagar efter förfallodatum. Endast en 
betalningspåminnelse går ut och betalning skall ske inom tio dagar. Dröjsmålsränta 
debiteras enligt räntelagen. Avgifter för krav och avbetalningsplan debiteras enligt 
inkassolagen. (Lag om ersättning för inkassokostnader mm 1981:739 (SFS 2013:56)). 
Om betalning uteblir efter påminnelse skickas inkassokrav och debiteras i enlighet med 
inkassolagen. Inkassokrav skickas ut 11 dagar efter betalningspåminnelsen. 
Om betalning inte sker efter att gäldenären har erhållit ett inkassokrav skal rättsliga 
åtgärder vidtas i form av betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. 
Kostnader avseende ansökningsavgift , samt arvode hos Kronofogdemyndigheten 
tillkommer gäldenären. 
Vid upprepade betalningsförsummelser kan barnomsorgsplatsen komma att sägas upp. 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att bifalla ändringen gällande texten av kravhanteringen som är i enlighet med gällande 
policy i Perstorpskommun 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förskolechef
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§ 24 
 
Ekonomisk rapport med budgetprognos 2021 
2021/8 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar den ekonomiska uppföljningen för 
februari 2021. 
För perioden visar barn och utbildningsnämnden på ett totalt resultat i balans. För 
förskolan är efterfrågan fortsatt låg p.g.a. rådande pandemi och vi väntar oss ett 
överskott. Arthurlundkvist utbildningscentrum bedriver vuxenutbildning och SFI. För 
SFI ser vi en fortsatt underbudgetering och ett underskott väntas då vi redan efter två 
månader ser att kostnaderna är höga mot väntade intäkter. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att tacka för informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 25 
 
Förvaltningschef informerar 
2021/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson informerar muntligen om: 
 

 Perstorps lönehantering kommer från och med 2021-04-01 förvaltas av HR-
servicecenter Helsingborg. 
 

 Förskolan Opalen, kontraktet för lokalerna går ut och förvaltningen ska svara på 
om man önskar förlänga avtalet. 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 26 
 
Ordförande informerar 
2021/4 
 
Sammanfattning 
 
Vice ordförande Kim Svitzer (PF) har ingen information att delge nämnden. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 27 
 
Anmälningsärende Arbetsmiljö 
2021/5 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljörapport KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö: 2021-28, 
2021-30, 2021-32, 2021-42, 2021-43, 2021-45, 2021-46, 2021-47, 2020-172, 2021-6, 
2021-44 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 28 
 
Delgivningar 
2021/6 
 
Sammanfattning 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 16, 2021-02-17: Ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, Jakob Ströbeck (M). 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 29 
 
Delegering 
2021/7 
 
Sammanfattning 
Enligt gällande delegationsordning (Dnr 2019.110) anmäles följande beslut fattade på 
barn- och utbildningsnämndens uppdrag: 
 
a.) Distans/fjärrundervisning högstadiet Centralskolan 7-9, 1 mars 2021 till och med den 

26 mars 2021, delegat ordförande. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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