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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-03 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-20.05 

 

Beslutande 
Marie Gärdby, (C) ordförandee 
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 
Veronicha Pettersson (S) tjänstgörande ersättare 
Anette Lantz (M) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande 
 
ValterTitusson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Nordkvist (PF) ej tjänstgörande ersättare (t o m § 61) 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, sekreterare  
Gunilla Wall, tillträdande sekreterare 
Tove Larsson Lärarförbundet 
Lenita Larsson, Lärarförbundet 
Eva-Marie Svensson, förskolechef (§ 61-62) 
Sassa Gullberg, biträdande förskolechef, biträdande rektor (§ 61-62) 
Charlotte Joehns, rektor (§ 61-62) 
Mathias Jostvik, rektor (§ 61-62) 
Andreas Mårtensson, rektor (§ 61-62) 
Lisbeth Reimers, rektor (§ 61-62) 
 

Utses att justera Mikael Malm Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-11-03 

   
Paragrafer 

59-63 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

  

 Justerande   
  Mikael Malm Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-11-03 

Datum för anslags uppsättande 2015-11-05 Datum för anslags nedtagande 2015-11-26 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Agneta Henriksson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-03 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
  

 
 
  
 § 59 
 

Presentation 
 
Gunilla Wall, som tillträder som nämndsekreterare den 
23 november 2015, presenterar sig och hälsas 
välkommen till sina nya befattning av nämnden. 

 
 
 



 3 (7) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-03 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 60 
 
Utredning angående eventuell profilering av Perstorps 
kommuns för-och grundskolor Dnr 2015.140 
 
Rubricerat ärende har väckts av ordföranden mot 
bakgrund av att elever på förskolan och grundskolan, 
inom ramen för det fria skolvalet, allt mer tenderar att 
välja förskolor och skolor som har en särskild profil. Det 
innebär att kommuner som saknar särskild profilering, 
på sikt riskerar att tappa barn och elever till andra 
kommuner utan att få in motsvarande elevantal från 
andra kommuner. 
 
För att motverka en sådan utveckling i Perstorps 
kommun vill ordföranden att en utredning genomförs för 
att undersöka vilka profileringsmöjligheter som finns för 
förskolorna och skolorna I Perstorps kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra en 

utredning om vilka profileringsområden som kan 
finnas för förskolorna och skolorna i Perstorps 
kommun, som även innehåller en beskrivning över 
vilka pedagogiska, ekonomiska, organisatoriska 
konsekvenser profileringarna för med sig samt 

att presentera resultatet av utredningen på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde i maj 2016. 
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 § 61 
 
Rapporter 
 

Rektor Mathias Jostvik rapporterar om hur arbetet med 
det kommunala aktivitetsansvaret fungerar i Perstorps 
kommun. Dnr 2015.127 
 
Rektor Mathias Jostvik redogör för Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med 
det kommunala aktivitetsansvaret. Dnr 2015.137 
 
Biträdande rektor Sassa Gullberg och rektor Charlotte 
Joehns rapporterar om hur verksamheten på 
kommunens fritidshem fortlöper.  
Dnr 2015.138 

  
Rektorer och förskolechef rapporterar om hur man 
arbetar med normer, värden, trygghet och studiero inom 
sina verksamheter. Dnr 2015.109 
 
Rektorer och förskolechef rapporterar om hur 
säkerhetsplanen för de olika verksamheterna fungerar. 
Dnr 2015.141 
 
Rektorer och förskolechef rapporterar om hur 
mottagande av nyanlända fungerar i de olika 
verksamheterna. Dnr 2015.142 
 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2015-09-30. Dnr 2015.8 
 
Från ordföranden har inkommit beslut enligt delegation 
för oktober 2015. Dnr 2015.119 

  
Förvaltningschefen redogör för aktuella 
arbetsmiljöärenden inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Dnr 2015.27 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att beträffande verksamheten på fritidshemmen kalla 

berörda rektorer till sammanträdet i mars 2016 för 
att lämna ny rapport från fritidshemmen, 
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att beträffande verksamheternas säkerhetsplan 

uppdra åt rektorer och förskolechef att till  
         nämndssammanträdet i februari 2016 inkomma 

med en plan för inrymning vid externa hot,  
att beträffande mottagandet av nyanlända uppdra åt 

förvaltningen att inkomma med fortlöpande 
information till nämnden samt 

att i övrigt tacka för rapporterna och lägga dem till 
handlingarna. 
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§ 62 
 
Informationsärenden 

  
Förvaltningschefen informerar om inkomna statsbidrag.  
Dnr 2015.136 
 
Ordföranden redogör för inkommen skrivelse från Kommunal 
angående arbetskläder i förskolan. Dnr 2015.144 
 
Ordföranden redogör för inkommen skrivelse från Kommunal 
angående hastighetsbegränsning vid Solparken. Dnr 2015.143 
 
Ordföranden informerar om att barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 15 december 2015 kommer att hållas på 
Folkets Park. Sammanträdet inleds med en gemensam jullunch 
i skolrestaurangen kl 13.00, därefter tar 
sammanträdesförhandlingarna vid.  
Ordföranden hälsar å nämndens vägnar ledamöter och berörda 
tjänstemän välkomna till jullunchen. 
 
Förvaltningschefen informerar om den pågående inspektionen 
av Perstorps kommuns skolor som Skolinspektionens genomför 
under hösten 2015. Dnr 2015.139 
 
Förvaltningschefen informerar om aktuella elevärenden.  
Dnr 2015.133 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
 

 
 



 7 (7) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-11-03 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 63 
 
Övriga ärenden 
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer fråga angående utrustningen i 
klassrummen efter skolflytten. 
Förvaltningschefen och Tove Larsson, Lärarförbundet besvarar 
frågan. 
 
Frågeställaren tackar för svaret. 

 
 


