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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

Plats och tid Folkets Park kl. 14.00-17.25 

 

Beslutande 
Marie Gärdby, (C) ordförande 
Kent Holmer (S) 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande 
Mikael Malm, (S) ledamot 
Helene Svensson, (S) ledamot 
Kim Svitzer, (PF) ledamot  
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot 
Lis-Beth Wiberg (MP) ledamot 
Anette Lantz (M) ledamot 
 

Övriga deltagande 
 
Veronicha Pettersson (S) ej tjänstgörande ersättare 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Gunilla Wall, sekreterare 
Mathias Jostvik, rektor (§ 74) 
Andreas Mårtensson rektor(§ 69,74,75) 
Eva-Marie Svensson, förskolechef (§ 74) 
Sassa Gullberg, biträdande förskolechef, biträdande rektor (§ 74) 
Charlotte Joehns, rektor (§74) 
Annica Sankilampi Kultur- och Bibliotekschef (§ 74) 
 

Utses att justera Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-12-21 

   
Paragrafer 

69-77 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Gunilla Wall 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

  

 Justerande   
  Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-12-15 

Datum för anslags uppsättande 2015-12-23 Datum för anslags nedtagande 2016-01-14 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Gunilla Wall 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 § 69 

 
Icke uppfyllande av skolplikt Dnr 2015.170 
 
Rubricerade ärende har inkommit från rektor Andreas 
Mårtensson. 
Eleven har sedan läsårsstart haft frånvaro i sådan omfattning 
att skolpliktens krav inte uppfylls och får därmed svårigheter att 
nå grundskolans mål. 
 
Skolan har vidtagit alla de åtgärder som skolan förfogar över 
utan att elevernas skolnärvaro ökat och önskar därför att 
nämnden vidtar de åtgärder den förfogar över. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda vilka 

ytterligare åtgärder som finns att vidta samt att 
vidta dessa  

att om inte de vidtagna åtgärderna leder till att 
elevens skolnärvaro ökar skall ärendena ånyo tas 
till nämnden innan vite utdöms 

 
 

Delgivning 
Rektor Andreas Mårtensson 
Socialnämnden 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 70 
Elev- och barnomsorgspeng Dnr 2015.168 
 
Från förvaltningsekonomen har inkommit ett förslag på 
elev- och barnomsorgspeng för 2016 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att anta förvaltningsekonomens förslag, samt 
 
att för de gymnasie- och gymnasiesärprogram som vi 

inte bedriver i egen regi, tillämpas aktuell 
riksprislista enligt statens skolverks 
författningssamling (SKOLFS) 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

 § 71 
 
Val av ny ersättare till arbetsutskottet Dnr 2015.179 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till ersättare utse Anette Lantz. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 § 72 

 
Upprustning av skolgården Centralskolan Dnr 
2015.166 

 
 

På arbetsutskottets möte den 4 december 2015 
informerade driftsingenjör Håkan Eriksson och rektor 
Lisbeth Reimers om arbetet med upprustningen av 
Centralskolans skolgård. 

 
 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta 
 
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med eleverna 

starta upp renoveringen av skolgården på 
Centralskolan, samt 

 
att motverka genomfartstrafiken på skolgården, samt 
 
att handikappanpassa skolgården 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 73 
 
 
Budget Familjens hus Dnr 2015.167 
 
På arbetsutskottets möte den 4 december 2015 
informerade förskolechef Eva-Marie Svensson om 
arbetet och budgeten på Familjens hus. 

  
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta.   

  
  

att     uppdra åt förskolechefen att i enlighet med  
Kommunfullmäktiges beslut om socialsatsning 
utreda och genomföra uppdraget, samt  

att    förskolechefen återkommer till arbetsutskottet för rapport 
den 15 april 2016. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 § 74 

 
Rapporter 
 
Kultur- och bibliotekschef redogör för hur de arbetar 
med Kulturgaranti Dnr 2015.49 
 
Rektorer och förskolechef rapporterar om hur man 
arbetar med Skolplikt och närvaro inom sina 
verksamheter. Dnr 2015.112 
 
Rektor informerar hur man arbetar med Måluppfyllelse i 
idrottsämnet Dnr 2015.181 
 
Rektor Andreas Mårtensson redogör hur de arbetar 
med ANDT-frågor Dnr 2015.109 
 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2015-11-30 Dnr 2015.8 
 
Från förvaltningschef Åke Svensson har inkommit 
beslut enligt delegation för december 2015.1 
 
Förvaltningschefen redogör för aktuella 
arbetsmiljöärenden inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Dnr 2015.27 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att   uppdra åt rektorerna att sammanställa 
närvarostatistik till nästa rapporttillfälle,  samt 
 
att tacka för rapporterna och lägga dem till 

handlingarna. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 § 75 

 
Informationsärenden 

 
Förvaltningschefen informerar om att Perstorps 
kommun beviljats statsbidrag för omsorg på obekväm 
arbetstid. Dnr 2015.31 
 
Förvaltningschefen och rektor informerar om aktuella 
elevärenden. Dnr 2015.171, 172 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-25 att välja Anette 
Lantz som ledamot i nämnden och Håkan Abrahamsson som 
ersättare. Dnr 2015.174  
 
Förvaltningschefen informerade om skolinspektionens 
granskning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
 § 76 
 
 Övriga ärenden 
 

Inge-Gerd Olsson (SD) ställer frågan varför lärarna på 
CT (Norra och Östra skolan) inte har några skrivare i 
sina klassrum. 
 
Inge-Gerd Olsson (SD) ställer frågan om det kan vara 
30 hela sträckan utanför Parkskolan dygnet runt. 
 
Viveka Dahlqvist ställer frågan varför där står så mycket 
kartonger i Parkskolans korridor. 
 
Förvaltningschefen svarar på frågan. 
 
Ordförande svarar på frågan. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 § 77 
 

Julhälsning och tack 
 

Ordföranden önskar ledamöter och tjänstemän god jul och 
gott nytt år samt tackar för deras insatser under det 
gångna året. 
 
Nämnden framför också sitt tack till personalen på 
Skolrestaurangen Folkets Park som ordnat en god 
jullunch. 
 
Delgivning 
Personalen Skolrestaurangen Folkets Park 

 


