
 
PROTOKOLL   
Sammanträdesdatum  

 2020-04-28 Dnr 2012 
Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 15:00-16:30 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Gärdby (C), ordförande 
Kim Svitzer (PF), 1:e vice ordförande 
Mikael Malm (S), 2:e vice ordförande 
Yvonne Långström (PF), ledamot 
Anette Lantz (M), ledamot 
Lis-Beth Wiberg (MP), ledamot 
Valter Titusson (S), ledamot 
Pia Galia (SD), ledamot 
 

Övriga deltagande 

 

 
Åke Svensson, förvaltningschef 
Gunilla Wall, nämndsekreterare 
Ann-Christine Sandell, ekonom 
Charlotte Joehns, utvecklingsledare 

Utses att justera Mikael Malm   
Justeringens datum och plats 2020-04-30 Kommunhuset 
   

Paragrafer 
20-28 

  

Ordförande   
 
  

 
Marie Gärdby  

 

Sekreterare   
 

 

 Gunilla Wall  
  

Justerare   
 Mikael Malm    

Anslaget publiceras 2020-04-30 Anslaget tas bort 
 

2020-05-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

 
 

  

1



 
PROTOKOLL   
Sammanträdesdatum  

 2020-04-28 Dnr 2012 
Barn- och utbildningsnämnden

Innehåll 
 

 Sammanträdet öppnas   

 Fastställande av röstlängd, upprop   

 Val av justeringsperson samt tidpunkt för justering   

§ 20 VB: Remiss från Skolinspektionen dnr 2020:415 Ansökan från 

Perstorp AB 

2020/24 3 - 4 

§ 21 Centrala mål april 2020 Trygghet och studiero samt elevers ansvar 

och inflytande 

2020/40 5 

§ 22 Ekonomisk rapport med budgetprognos 2020 2020/8 6 

§ 23 Patientsäkerhetsberättelse 2019 2020/42 7 

§ 24 Förvaltningschef informerar 2020/3 8 

§ 25 Ordförande informerar 2020/4 9 

§ 26 Anmälningsärende, Arbetsmiljörapport - KIA 2020/5 10 

§ 27 Delgivningar 2020/6 11 

§ 28 Delegering, Delegationsbeslut 2020/7 12 

 

 

2



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 20 
 
Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Perstorp AB 
2020/24 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10 att ge förvaltningen 
i uppdrag att skriva ett remissvar till Skolinspektionen. 
 
Yttrande över ansökan från Perstorp AB om godkännande som huvudman för en ut-
ökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Perstorp Gymnasium i Perstorps 
kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 (Dnr SI-2020:415) 
 
Ansökan avser utökning av befintlig gymnasieskola med Teknikprogrammet inriktning 
produktionsteknik om 15 elever per årskurs, totalt 45 elever vid fullt utbyggd 
verksamhet. 
Utbildningsstart planeras till läsåret 2021/2022, fullt utbyggt 2024. 
 
I Perstorps kommun organiseras ingen egen gymnasieskola och det finns inga planer på 
att starta några gymnasieprogram under överskådlig framtid. Alla program erbjuds ge-
nom samverkansavtal som är tecknat med alla kommuner i Skåne samt Sölvesborgs 
kom-mun gällande fritt sök på samtliga gymnasieprogram. Huvuddelen av 
gymnasieeleverna från Perstorps kommun studerar vid de kommunala 
gymnasieskolorna i Klippans och Hässleholms kommuner.  
 
Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2020 – 2025: 
 
2020 89 elever  
2021 95 elever  
2022 104 elever 
2023 102 elever 
2024 111 elever 
2025 108 elever 
 
Den fristående gymnasieskolan Perstorp Tekniska Gymnasium är den enda 
gymnasieskolan i Perstorps kommun och kommunen är oerhört nöjda med skolan som 
många elever i kommunen väljer att gå på. Utökningen av den redan etablerade 
fristående skolan medför inte några negativa följder på sikt för skolväsendet i 
kommunen utan vår uppfattning är att skolan bidrar väsentligt till kommunens 
utveckling och våra barn och ungdomar gynnas av att ha den här utbildningen i 
hemkommunen. 
Därför yrkas att ansökan gällande utökning av befintlig gymnasieskola med Teknikpro-
grammet inriktning produktionsteknik vid Perstorp Gymnasium (Perstorp AB) 
tillstyrks. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att ansökan gällande utökning av befintlig gymnasieskola med Teknikprogrammet 
inriktning produktionsteknik vid Perstorp Gymnasium (Perstorp AB) bifalles 
 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen
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§ 21 
 
Centrala mål april 2020 Trygghet och studiero samt elevers 
ansvar och inflytande  
2020/40 
 
Sammanfattning 
Samtliga skolenheter har en uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande 
behandling som går att nå via Perstorp kommuns hemsida. Varje avdelning på 
förskolorna har sina planer och publicerar dessa till vårdnadshavarna via InfoMentor 
och/ eller så är de tillgängliga i pappersform på förskolorna. På skolorna arbetas det hårt 
för att eleverna ska känna trygghet och ha studiero. I arbetet med en ökad trygghet är 
vuxennärvaro på raster och på ställen där eleverna känner sig otrygga en del av arbetet. 
 
Artur Lundkvist Utbildningscentrums arbete kring att förhindra kränkningar har gett 
resultat och fler känner till skolans likabehandlingsplan. 
 
Skolornas Jämställdhetsarbetet är i full gång utifrån respektives enhets plan. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 22 
 
Ekonomisk rapport med budgetprognos 2020 
2020/8 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar den ekonomiska rapporten med 
budgetprognos för mars månad. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 23 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
2020/42 
 
Sammanfattning 
Elevhälsans verksamhetschef Charlotte Joehns föredrar ärendet. 
Elevhälsan har upprättat en patientsäkerhetsberättelse utifrån lagen om patientsäkerhet 
(SPS 2010:659) som började gälla 1 januari 2011.  
 
Patientsäkerhetsarbetet ska bidra till att minska antalet vårdskador och risker i hälso- 
och sjukvården. Detta ska i första hand ske genom förebyggande åtgärder. 
Patientsäkerhetsarbete är viktigt för att uppnå en god kvalitet på hälso- och sjukvård. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen skall redogöra för hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vad man gjort för att identifiera, analysera, reducera risker 
och negativa händelser samt vilket resultat som uppnåtts i patientsäkerhetsarbetet.  
  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 24 
 
Förvaltningschef informerar 
2020/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson informerar: 

 
 Förskolan öppnar två nya avdelningar på Rosenhill när Munka folkhögskola 

flyttar. 
 Tillbyggnad Centralskolan. 
 Fritidsgården Ozvalds flytt till nya lokaler. 
 Familjens Hus med öppna förskolan har tillsvidare stängt. 
 Vuxenutbildningen i Perstorp ALUC - Artur Lundkvist Utbildningscentrum har 

all undervisning på distans tillsvidare. 
 Frånvaro elever och personal. 
 Plan för eventuell stängning av förskolan och grundskolan på grund av Corona 

pandemin finns. 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 25 
 
Ordförande informerar 
2020/4 
 
Sammanfattning 
Ordförande Marie Gärdby (C) informerar om: 
 

 Projektet tillsammans med Skolverket, ”Samverkan för bästa skola”, där varje 
verksamhet presenterade sina åtgärdsplaner för arbetsutskottet. 

 Arbetsutskottet och Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj ställs in 
grund av för få ärenden samt med anledning av Coronapandemin. 

 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Den information som går ut till vårdnadshavare följer 
myndigheternas riktlinjer och råd. Den finns tillgänglig på Infomentor. 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 26 
 
Anmälningsärende, Arbetsmiljörapport - KIA 
2020/5 
 
Sammanfattning 
a) Arbetsmiljörapport KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö: 2020-35, 

42, 44, 46, 47 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 27 
 
Delgivningar 
2020/6 
 
Sammanfattning 
a) Kommunfullmäktige § 23, 2020-03-25 Perstorps kommuns tvärsektoriella arbete mot 
segregation och för folkhälsa och inkludering 
b) Kommunfullmäktige § 17, 2020-02-26 Riktlinjer för Intern kontroll 
c) Kommunstyrelsen § 31, 2020-03-11 Äskande gällande förstärkning av 
personalorganisation på Centralskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 28 
 
Delegering, Delegationsbeslut 
2020/7 
 
Sammanfattning 
a) Beslut angående sovtid inför nattarbete, rektor förskolan. Dnr 2020/35 
b) Läsårstider grundskolan 2020/2021 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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