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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-12-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

 

Plats och tid 
 

Kommunkontoret kl. 14.00 – 15.15 

 

Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Boel Rosdahl, (S) ledamot 
Catharina Tann, (S) ledamot 
Leif Andersson, (V) ledamot  
Kerstin Andersson, (C) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
Mikael Malm, (S) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Bengt Jarring, (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, sekreterare 
Eva-Marie Svensson, förskolechef 
Sassa Gullberg, utvecklingsledare förskola 
Ewa Waldt, Kommunal (ej § 59) 
Lenita Larsson, Lärarförbundet (ej § 59) 
Ingrid Ekdahl, Lärarförbundet (ej § 59) 
 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2014-12-19 

   
Paragrafer 

56-62 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerande   
  Lina Löfberg Kent Holmer 

 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-12-16 

Datum för anslags uppsättande 2014-12-22 Datum för anslags nedtagande 2015-01-13 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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 § 56 
 

Nattöppet på Solparkens förskola. Dnr 2014.138. 
 
Rubricerat ärende har inkommit från förskolechefen. 
 
Bakgrund: Under lång tid har dagbarnvårdarnas 
organisation varit mycket sårbar. Personalen har haft 
många övertidstimmar och det har förekommit 
långtidssjukskrivningar. Vid sjukdom eller annan 
frånvaro är det svårt att täcka upp för varandra.  
 
Nuläge: För att underlätta situationen så har det 
beslutats att alla barn i behov av omsorg på obekväma 
arbetstider skulle har en placering på en förskola. De 
dagar då barnet behöver omsorg på obekväm arbetstid 
dvs. kväll/helg eller nattid så vistas barnet hos 
dagbarnvårdare. I dagsläget arbetar tre stycken i 
pedagogisk omsorg.  
 
Trots att det inte är många barn som är i behov av ob-
tider så är det svårt att få fungerande arbetstider för 
dagbarnvårdarna. Det beror på att barnen har olika 
vistelsetider och ob-tiderna är sällan de samma för flera 
barn. Det gör organisationen fortsatt sårbar och 
kostsam.  
 
Förskolechefen föreslår därför att man istället skall ha 
en förskola öppen 24 timmar om dygnet 7 dagar (ej 
storhelg) i veckan efter behov. 
 
På Solparkens förskola finns möjlighet att göra en 
sovdel som inte ligger i direkt anslutning till 
avdelningarna och man kan få mat från centralköket.  
 
Verksamheten blir mindre sårbar då man har en lokal 
där barnen vistas och vid eventuell frånvaro kan vikarie 
sättas in. Dessutom blir det färre ställen för barnen att 
var på än i dagsläget då barnet har tre dagbarnvårdare 
och en förskola.  
 
Det innebär även större flexibilitet vid schemaändringar 
och samarbetet med fritidshemmen kan öka. 
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Som en följd av ovanstående förslag så kommer 
kommunen inte att ha kvar några dagbarnvårdare utan 
de kommer ha möjlighet att arbeta i förskolan. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att besluta i enlighet med förskolechefens förslag. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Delgivning 
Förskolechefen 
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§ 57 
 
Organisation för grundskolan 2015/2016 Dnr 
2013.151 
 
Förvaltningschefen redogör för förvaltningens förslag 
för organisation för grundskolans verksamhet för läsåret 
2015-2016. 
 

 Förslaget innebär att: 
Parkskolans nuvarande årskurs 2 och 3 flyttas till Norra 
Lyckanskolan läsåret 2015/2016 då de blir treor och fyror, 
 
Norra Lyckanskolans nuvarande förskoleelever flyttas till 
Parkskolan 2015/2016 då de blir ettor, 
 
Norra Lyckanskolans nuvarande årskurs 4 och 5 flyttas till 
Centralskolan läsåret 2015/2016 då de blir femmor och sexor. 
 
Förslaget innebär ingen förändring för Oderljunga skola. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden  
 
att besluta i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Leif Andersson deltar inte i beslutet. 
 
Delgivning 
Rektorerna 
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 § 58 

 
Revisorernas granskning av uppföljning, analys 
och åtgärder avseende Perstorps ställning. Dnr 
2014.143 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
om kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden har en ändamålsenlig uppföljning av de 
resultat och mätningar som uppvisas i de mätningar och 
rankningar som avseende Perstorps ställning, samt om 
resultatet analyseras. 
 
I granskningen ingår också att bedöma om utvecklings- och 
förbättringsåtgärder vidtas utifrån vad som framkommit. 
Revisorerna önskar svar från ovanstående nämnder angående 
hur man avser tillförsäkra att det finns nödvändiga 
förutsättningar ett långsiktigt och övergripande 
utvecklingsarbete som tar sikte på Perstorps ställning inom de 
respektive ansvarområdena. 
 
Gjorda iakttagelser är sammanställda i en rapport som bifogats 
kallelsen. 
 
Revisorerna önskar svar senast 2015-01-30. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-11-25 att uppdra åt 
ordföranden och förvaltningschefen att till dagens 
nämndssammanträde inkomma med ett förslag på svar 
på revisorernas frågor. 
 
Föreligger förslag till svar från ordförande och 
förvaltningchef. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att   anta svaret som sitt eget, samt 
att överlämna svaret till revisorerna. 
 
Delgivning 
Revisorerna 
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§ 59 
 
Informationsärenden 
 
Förvaltningschefen redogör för elevärenden. 
(Dnr 2014.152 och 2014.153) 
 
Förvaltningschefen informerar om den handlingsgsplan för 
riskanalys p g a ljudnivån på förskolan. (Dnr 2014.155) 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till samhällsbyggnadsförvaltningen uttrycka sitt 

missnöje över de nybyggda förskolorna Solparken 
och Pärlan som ur arbetsmiljöhänseende är 
felbyggda, då takhöjden är så väl tilltagen att den 
ökar bullernivån. 

att tacka för informationen 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 60 
 
Rapporter 
 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2014-11-30 (Dnr 2014.150) 
 
Förskolechef Eva-Marie Svensson föredrar rapport från 
förskoleverksamheten.(Dnr 2014.154) 

 
Från kostchef Ander Pernsell har inkommit beslut enligt 
delegation för november 2014. (Dnr 2014.8) 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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§ 61 

 
Nästa sammanträde 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå tillträdande barn- och utbildningsnämnd att 

hålla nästa nämndssammanträde den 27 januari 
2015 kl 14.00 
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§ 62 
 
Övriga frågor 
 
Kaj Seger ställer en fråga gällande betygskriterier för 
grundskolan. 
 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 
 
Kaj Seger tackar för svaret. 
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 Julhälsning och tack 
 

Ordföranden önskar ledamöter och tjänstemän god jul och 
gott nytt år samt tackar för deras insatser under den 
gångna mandatperioden. 
 

 


