1 (8)

PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-05-26

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Kommunkontoret kl. 16.00-18.30
Marie Gärdby, (C) ordförande
Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande
Helene Svensson, (S) ledamot
Pehr Magnusson, (M) ledamot
Kim Svitzer, (PF) ledamot
Lis-Beth Wiberg, (MP) ledamot
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot
Veronicha Pettersson, (S) tjänstgörande ersättare
Valter Titusson, (S), tjänstgörande ersättare
Ulla Larsson (PF) ej tjänstgörande ersättare
Åke Svensson, skolchef
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom
Agneta Henriksson, sekreterare
Tove Larsson, Lärarförbundet
Gunilla Bohman, Lärarförbundet
Ewa Waldt Kommunal
Per Storck, rektor Artur Lundkvists utbildningscentrum § 31
Gunilla Kajrup Kommunförbundet Skåne § 31
Kristian Håkansson, områdeschef vård och omsorg § 31
Anders Ivarsson, områdeschef vård och omsorg § 31

Utses att justera

Helene Svensson

Justeringens plats och tid

Förvaltningskontoret 2015-05-26

Viveca Dahlqvist
Paragrafer

31-36
Underskrifter

Sekreterare
Agneta Henriksson

Ordförande
Marie Gärdby

Justerande
Helene Svensson

Viveca Dahlqvist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2015-05-26

Datum för anslags uppsättande
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Underskrift

Agneta Henriksson

Datum för anslags nedtagande
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2015-06-18
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§ 31
Deltagande i Vård- och omsorgscollege i Nordöstra
Skåne Dnr 2015.76
Perstorps kommun har fått ett erbjudande om att delta i
projektet Vård- och omsorgscollege i Nordöstra Skåne.
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan
utbildningssamordnare, arbetsliv och de fackliga
organisationerna i privat och offentlig verksamhet inom
vård- och omsorg.
Inbjuden till sammanträdet är Gunilla Kajrup,
processledare på Kommunförbundet Skåne som
redogör för upplägget och svarar på frågor.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att
att

delta i Vård- och omsorgscollege i Nordöstra
Skåne samt
uppdra år rektor på Artur Lundkvist
utbildningscentrum att verkställa beslutet.

Delgivning
Rektor Per Storck
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Skolkostnader för familjehemsplacerade barn
Dnr 2015.73
Rubricerat ärendet har inkommit från socialnämnden
som hänvisar till dom i Kammarrätten i Sundsvall
2014-01-09 som ändrat på rättstillämpningen när det
gäller skolkostnader för familjehemsplacerade barn.
Enligt Kammarrätten är det placeringskommunen och
inte, som tidigare, vistelsekommunen som ansvarar för
extra stödinsatser såsom tilläggsbelopp.
Socialförvaltningen anser att nyordningen ska få
genomslag i Perstorps kommun genom att
familjehemsplacerade barns skolkostnader enbart blir
en fråga för barn- och utbildningsnämnden, då dessa
barn är att betrakta som andra elever med skolgång i
Perstorps kommun.
Socialnämnden beslutade 2015-04-21 att informera
barn- och utbildningsnämnden om nyordningen,
föranledd av normerande dom 2014-01-09 och överlåta
ansvaret för familjehemsplacerade barns totala
skolkostnad till barn- och utbildningsnämnden, att
domen ska ha retroaktiv verkan i Perstorps kommun
från det att domen avkunnades samt att vid
meningsskiljaktigheter angående socialnämndens
beslut ska ärendet diskuteras mellan respektive
förvaltningschefer.
Föreligger skrivelse från förvaltningschefen angående
socialnämndens beslut. Förvaltningschefen menar, till
skillnad från socialnämnden, att Kammarrättens i
Sundsvall utslag inte har prejudicerande verkan, då
dom inte ändrar lag. I skrivelsen hänvisas till Malmö
stadsjurists kommentar av domen samt till
Socialstyrelsens och Skolverkets skrift ”Placerade
barns och skolgång och hälsa – ett gemensamt
ansvar”.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att
att

att

lämna socialnämndens beslut utan hänsyn
barn- och utbildningsnämnden fortsatt kommer att
följa skollagens anvisningar oavsett denna
kammarrättsdom eller socialnämndsbeslut samt
informera kommunstyrelsen om att oenighet
mellan nämnderna föreligger.

Delgivning
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Skolinspektionens granskning av undervisningen i
historia på Centralskolan Dnr 2015.70
Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av
undervisningen i historia under våren 2015. Granskning
vid Centralskolan i Perstorp årskurs 7-9 ingår i detta
projekt.
Skolinspektionen ålägger Perstorps kommun att senast
den 15 april 2016 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de
utvecklingsområden som myndigheten identifierat.
Perstorps kommun skall dessförinnan, senast den 17
juni 2015, inkomma med en uppföljningsbar planering
av hur man avser att arbeta för att förbättra de områden
som Skolinspektionen identifierat som
utvecklingsområden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-04-29
att uppdra åt rektor på Centralskolan att till
nämndssammanträdet den 26 maj 2015 inkomma med
ett förslag på svar att skicka till Skolinspektionen senast
17 juni 2015.
Ett förslag på svar har nu inkommit från rektor Lennart Persson.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att
att

anta svaret som sitt eget samt
uppdra åt förvaltningen att inom angiven tid skicka
svaret till Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Rapporter
Förvaltningschefen rapporterar om hur arbetet med
omorganisationen av grundskolan inför läsåret
2015/2016 fortskrider. (Dnr 2015.33)
Förvaltningschefen redogör för de olika
verksamheternas nyttjande av AV-Media (Dnr 2015.77)
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med
budgetprognos per 2015-04-30 (Dnr 2015.8)
Från förvaltningschefen har inkommit beslut enligt
delegation för maj 2015. (Dnr 2015.1)
Förvaltningschefen redogör för aktuella
arbetsmiljöärenden inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. (Dnr 2015.27)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

tacka för rapporterna och lägga dem till
handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Informationsärenden
Förvaltningschefen informerar om aktuella elevärenden. (Dnr
2015.79,80)
Förvaltningschefen redogör för sitt svar till revisorerna på
rapporten gällande den genomförda granskningen av
samverkan om barns och ungas hälsa. (Dnr 2015.64)
Förvaltningschefen informerar om att Perstorps kommun fått
avslag på ansökan om statsbidrag för läxhjälp med
motiveringen att Skolverket har prioriterat huvudmän som
ansökt om statsbidrag för skolenheter med låga studieresultat.
(Dnr 2015.72)
Förvaltningschefen informerar om beslut i Skolinspektionen i
elevärende. Beslutet fastslår att Skolinspektionen bedömer att
Perstorps kommun vidtagit sådana åtgärder av uppföljningen av
ärendet kan avslutas. (Dnr 2014.134)
Nämnden delges aktuell information från Skolverket i
form av en film om kunskapskraven för betyg i
grundskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Övriga ärenden
Pehr Magnusson (M), Ingegerd Olsson (SD), Kim Svitzer (PF)
och Ulla Larsson (PF) redogör för sina iakttagelser som
deltagare i Lärarförbundets projekt ”Skugga en lärare”.
(Dnr 2015.53)

Utdragsbestyrkande

