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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-04-29

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Kommunkontoret kl. 16.00-18.15
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
Kim Svitzer, (PF) ledamot t o m § 27
Lis-Beth Wiberg, (MP) ledamot
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot
Tommy Nordkvist (PF) tjänstgörande ersättare fr o m § 28
Veronicha Pettersson, (S) ej tjänstgörande ersättare
Valter Titusson, (S) ej tjänstgörande ersättare
Ulla Larsson (PF) ej tjänstgörande ersättare
Åke Svensson, skolchef
Agneta Henriksson, sekreterare
Håkan Eriksson, driftstekniker (§ 27)
Ingrid Ekdal Lärarförbundet
Ewa Waldt Kommunal

Utses att justera

Kent Holmer

Justeringens plats och tid

Förvaltningskontoret 2015-04-29

Viveca Dahlqvist
Paragrafer

25-30
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

2015-04-29

Datum för anslags uppsättande

2015-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningskontoret

Underskrift

Agneta Henriksson

Datum för anslags nedtagande

Utdragsbestyrkande

2015-05-21
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-04-29

§ 25
Delegeringsordning för BUN 2015- Dnr.2015.48
Nuvarande delegeringsordning antogs av barn- och
utbildningsnämnden 2013-02-27.
Arbetsutskottet beslutade 2015-03-13 att uppdra åt
förvaltningschefen att revidera delegeringsordningen för
barn- och utbildningsnämndens utifrån aktuell
lagstiftning samt att på barn- och utbildningsnämndens
sammanträde den 2015-04-29 redovisa förslaget på
reviderad delegeringsordning.
Förvaltningschefen har till arbetsutskottet inkommit med
förslag på reviderad delegeringsordning för barn- och
utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta
att

anta delegeringsordningen för barn- och
utbildningsnämnden enligt förvaltningschefens
förslag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag samt att den skall börja gälla
2015-05-21.

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-04-29

§ 26
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 beslutar
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.

Delgivning
Rektor Lennart Persson

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-04-29

§ 27
Rapporter
Förvaltningschefen rapporterar om hur arbetet med
omorganisationen av grundskolan inför läsåret
2015/2016 fortskrider. (Dnr 2015.33
Driftstekniker Håkan Eriksson rapporterar om hur
arbetet med anpassning och försörjning av lokaler inför
omorganisationen fortskrider. (Dnr 2015.47)
Till Förvaltningsrätten i Malmö har inkommit en begäran om att
laglighetspröva beslut taget i barn- och utbildningsnämnden
2015-02-24 § 14. Förvaltningsrätten förelägger barn- och
utbildningsnämnden att senast den 22 april 2015 yttra sig om
ärendet. Arbetsutskottet beslutade 2015-04-17 att uppdra åt
ordförande och tf förvaltningschef att inom angiven tid svara
Förvaltningsrätten i Malmö.
Ordföranden redogör för det inskickade svaret. (Dnr 2015.33)
Från rektor Lennart Persson har inkommit ärende om icke
fullgjord skolplikt. Ärendet behandlades i barn- och
utbildningsnämnden 2015-03-24.
Elev har sedan läsårsstart haft frånvaro i sådan omfattning att
skolpliktens krav inte uppfylls och får därmed svårighet att nå
grundskolans mål.
Skolan har vidtagit alla de åtgärder som skolan förfogar över
utan att elevens skolnärvaro ökat och önskar därför att
nämnden vidtar de åtgärder den förfogar över.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-03-24
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda vilka
ytterligare åtgärder som finns att vidta samt att vidta
dessa samt att om inte de vidtagna åtgärderna leder till
att elevens skolnärvaro ökar skall ärendet ånyo tas till
nämnden innan vite utdöms.
Förvaltningschefen rapporterar om vilka åtgärder som
vidtagits i ärendet. (Dnr 2015.54)
Förvaltningschefen rapporterar om skolorna i Perstorps
kommuns arbete mot mobbing och kränkande
behandling. (Dnr 2015.62)
Förvaltningschefen föredrar ekonomisk rapport med
budgetprognos per 2015-03-31 (Dnr 2015.8)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-04-29

Från förvaltningschefen har inkommit beslut enligt
delegation för april 2015. (Dnr 2015.1)
Från kostchefen har inkommit beslut enligt delegation
för april 2015. (Dnr 2015.7)
Från rektor Per Storck har inkommit beslut enligt
delegation för mars och april 2015. (Dnr 2015.2)
Förvaltningschefen redogör för aktuella
arbetsmiljöärenden inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. (Dnr 2015.27)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

att

beträffande Perstorps kommuns arbete mot
mobbing och kränkande behandling, uppdra åt
rektorerna att till nämndssammanträdet
2015-08-25 inkomma med upplysningar om
elevernas upplevelser och förslag på förbättringar
samt att till samma tillfälle begära in förskolans
handlingsplan mot mobbing och kränkande
behandling, samt
i övrigt tacka för rapporterna och lägga dem till
handlingarna.

Delgivning
Rektorer
Förskolechef

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-04-29

§ 28
Informationsärenden
Förvaltningschefen informerar om aktuella elevärenden. (Dnr
2015.63, 68,69.)
Förvaltningschefen informerar om att dom fallit i Kammarrätten i
ärende BUN 2014.4 gällande skolskjuts enligt följande:
”Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer
Barn- och utbildningsnämnden i Perstorps kommuns beslut den
28 januari 2014, § 2”.
Förvaltningschefen informerar att till ny rektor för Centralskolan
har utsetts Andreas Mårtensson (dnr 2015.40) och till ny rektor
för Artur Lundkvists utbildningscentrum har utsetts Mattias
Jostvik (dnr 2015.42). Båda tillträder sina respektive tjänster
2015-08-01.
Båda tillsättningar är förhandlade och ingen oenighet föreligger.
Förvaltningschefen informerar om att Perstorps kommun
beviljats statsbidrag enligt följande:
 Bidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och
annan pedagogisk verksamhet:1 078 483 kronor. (Dnr
2015.57)
 Bidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2015:7500
kronor(Dnr 2015.59
 Bidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare:850 000 kronor. (Dnr 2015.60)
 Bidrag för sommarskola 2015:56 000 kronor. (Dnr
2015.71)
Skolverket har beslutat om nya avgiftsnivåer för
maxtaxa enligt nedan. De nya avgifterna skall tillämpas
från och med den 1 juli 2015.
Förskola:
Avgiftstak
Dock högst
Barn 1 3%
1287 kr
Barn 2 2%
858 kr
Barn 3 1%
429 kr

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-04-29

Fritidshem:
Avgiftstak
Barn 1 2%
Barn 2 1%
Barn 3 1%

Dock högst
858 kr
429 kr
429 kr

Nämnden delges aktuell information från Skolverket i
form av aktuell statistik gällande personaltätheten i
skola och skolbarnomsorg samt SKL:s öppna
jämförelser i skolranking.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-04-29

§ 29
Revisorernas granskning av samverkan om barns och
ungas hälsa. Dnr 2015.64

Revisorerna i Perstorps kommun har tillsammans med Region
Skåne och 10 andra kommuner uppdragit åt KPMG att göra en
granskning över hur Region Skåne samverkar med
kommunerna avseende barn och ungas hälsa.
Gjorda iakttagelser har sammanställts i en rapport.
Revisorerna önskar svar på rapport och missiv senast
2015-06-01.
Arbetsutskottet beslutade 2015-04-17 att uppdra åt
förvaltningen att inom angiven tid svara på rapporten
samt att till arbetsutskottet den 13 maj 2015 kalla
representanter från KPMG för att redogöra för
rapporten och svara på frågor.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

att

till arbetsutskottets sammanträde 2015-05-13 kl. 09.00
i stället bjuda in kommunrevisorerna, socialnämndens
arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott och
berörda tjänstemän för en gemensam diskussion kring
granskningen, samt
uppdra åt förvaltningen att inom angiven tid svara på
rapporten.

Delgivning
Kommunrevisorerna
Socialnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialchefen
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-04-29

§ 30
Övriga ärenden
Veronicha Pettersson (S) och Kent Holmer (S) redogör för sina
iakttagelser som deltagare i Lärarförbundet projekt ”Skugga en
lärare”. (Dnr 2015.53)

Utdragsbestyrkande

