
 1 (8) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 

 

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 
Pehr Magnusson, (M) ledamot (t o m § 48) 
Kim Svitzer, (PF) ledamot  
Lis-Beth Wiberg, (MP) ledamot 
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot 

 

 

Övriga deltagande 

Veronicha Petersson (S), tjänstgörande ersättare (fr o m § 49) 
 
ValterTitusson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Ulla Hansson (PF), ej tjänstgörande ersättare 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, sekreterare  
Ingrid Ekdal, Lärarförbundet 
Tove Larsson, Lärarförbundet 
Sassa Gullberg, biträdande rektor/ biträdande förskolechef 
Eva-Marie Svensson, förskolechef 
Charlotte Joehns, rektor 
Mathias Jostvik, rektor 
Andreas Mårtensson, rektor 

Utses att justera Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-08-25 

   
Paragrafer 

44-50 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

  

 Justerande   
  Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-08-25 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-01 Datum för anslags nedtagande 2015-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Agneta Henriksson 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
  

 
 
  
 § 44 
 

Presentation 
 
De nya rektorerna presenterar sig och hälsas välkomna 
till sina nya befattningar av nämnden. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 45 
 
Halvårsbokslut och årsprognos 2015 Dnr 2015.107 
  
Förvaltningsekonomen redovisar bokslut för första  
halvåret 2015.  
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna halvårsbokslutet. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Delgivning  
Ekonomichef 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

 § 46 
 

Genomförande av Grön-flagg-certifiering Dnr 2015.86 
 

Rubricerat ärende har väckts av ordföranden som efterfrågar 
om Perstorps kommun har några ”Grön-flagg-certifierade” 
skolor eller förskolor. 
 
Ärendet har tidigare diskuterats i barn- och utbildningsnämnden 
med anledning av att Irena Långberg (MP) 2011-02-15 till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion med förslaget   
att den första förskolan/skolan i Perstorps kommun blir Grön-
flagg-certifierad under 2011/2012 samt att minst en ny 
kommunal förskola/skola i kommunen blir Grön Flagg certifierad 
om året. 
Efter att ha begärt in yttrande från barn- och 
utbildningsnämnden beslutade kommunfullmäktige 2011-09-21 
att tillstyrka motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-06-25 
uppdra åt förvaltningschefen att tillse att  
samtliga förskolor skall vara Grön-flagg-certifierade  
2016 och att samtliga skolor skall vara det 2018 samt  
att vid dagens nämndssammanträde utse 
kontaktpolitker som skall fungera som länk mellan 
skola/förskola och kommun. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kontaktpolitiker för Grön-flagg-certifieringen 

utse Marie Gärdby (C)  
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 47 
 
Digitalisering av nämndsadministrationen Dnr 
2015.116 

 

Rubricerat ärende har inkommit från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Syftet med digitala utskick är framförallt att minska 
kopieringskostnaderna och öka tillgängligheten till 
handlingarna. Dessutom innebär digitala utskick att 
ledtiden för utskicket förkortas. 
 
I praktiken innebär det att förtroendevalda får handlingar 
digitalt till sin e-post. För förtroendevalda med behov av 
verktyg för att läsa digitala handlingar ges möjlighet att få 
en läsplatta med nätverkskoppling och wifi. Även 
utbildning och support kommer att erbjudas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-26 att 
ställa sig positiv till utredningen, att lämna ut förslaget på 
remiss till samtliga nämnden samt att svar önskas senast 
29 september. 

  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förslaget. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 48 
 
Rapporter 
 
Rektorer och förskolechef rapporterar om förskolans 
och skolans arbete mot mobbing och kränkande 
behandling. (Dnr 2015.62) 
 
Rektorerna rapporterar om hur skolstarten fungerat 
avseende tjänster, lokaler och omorganisation.  
(Dnr 2015.106) 
 
Rektorerna riktar ett stort tack till tekniska kontoret som 
gjort ett fantastiskt jobb i samband med flytten och 
betonar hur betydelsefull deras insats varit för att få en 
så bra läsårsstart som möjligt för elever och personal. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för rapporterna och lägga dem till 

handlingarna. 
 

 Delgivning 
 Tekniska kontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 49 
 
Informationsärenden 

 
Förvaltningschefen informerar om aktuellt elevärende.  
(Dnr 2015.115)  

 
Förvaltningschefen redogör för dom i Förvaltningsrätten 
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende 
självskjuts av gymnasieelev (Dnr 2014.4) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-25 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 50 
 
Övriga ärenden 
 
Helene Svensson (S) och Marie Gärdby (C) redogör för sina 
iakttagelser som deltagare i Lärarförbundets projekt ”Skugga en 

lärare”. (Dnr 2015.53) 
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer frågan hur Infomentor och sms-
meddelande vid elevers frånvaro fungerar  
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer frågan hur man hanterar de 
skolskjutselever som inte går på fritids och som kommer till 
skolan 07.10 när skolan börjar kl. 08.00  
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer frågan om skolsköterska finns 
tillgänglig på samtliga skolor. 
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer frågan om varför inte Perstorps 
kommun har yrkesinriktad SFI. 
 
Lis-Beth Wiberg (MP) ställer frågan hur gymnasieelever som 
bor utanför centralorten tar sig till och från järnvägsstationen. 
 
Förvaltningschefen besvarar frågorna. 
 
Frågeställarna tackar för svaret. 


