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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

Plats och tid Centralskolan kl. 15.00- 17.40 

 

Beslutande Marie Gärdby, (C) ordförande 
Mikael Malm (S) 1:e vice ordförande kl. 15.45-17.40 
Viveca Dahlqvist, (PF) 2:e vice ordförande 
Veronicha Pettersson, (S) ledamot 
Anette Lantz, (M) ledamot 
Kim Svitzer, (PF) ledamot 15.00-17.25 
Lis-Beth Wiberg, (MP) ledamot  
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot 
Valter Titusson, (S) ersättare kl. 15.15-17.40 
 
 

Övriga deltagande  
Andreas Mårtensson, grundskolechef 
Eva-Marie Svensson, förskolechef 
Åke Svensson, förvaltningschef 
Charlotte Joehns, utvecklingsledare, sekreterare 
 
 

Utses att justera Veronicha Pettersson Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2018-10-25 kl. 08.00 

   
Paragrafer 

71-77 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Charlotte Joehns 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerande   
  Veronicha Pettersson 

 
Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-10-23 

Datum för anslags uppsättande 2018-10-26 Datum för anslags nedtagande 2018-11-19 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Gunilla Wall 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 71 
 
Rundvandring Centralskolan.  
 
Grundskolechef Andreas Mårtensson berättade om investering-
ar som är gjorda till NO-salarna samt visade runt på skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för rundvandringen och informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 72 
 
Lokaler förskolan och skolan.  
 
Förvaltningschefen redogjorde för hur lokalbehovet ser ut 
för tillfället. Störst behov i nuläget har förskolan. Central-
skolan 4-6 är trångbodda och behöver fler lokaler. Det 
saknas grupprum. På Centralskolan 7-9 är det behov av 
grupprum, isolering mellan salarna samt några klassrum 
till när de större årskullarna från mellanstadiet kommer 
upp. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 73 
 
Uppföljning av centrala mål för verksamheten.  
Dnr 2018.19 
 
Ärende 
Rektorerna och förskolecheferna har skickat in underlag, hösten 
2018, gällande antalet anställda samt analyser, utvärderingar 
samt beskrivningar av deras förutsättningar för uppdraget uti-
från relevanta styrdokument. Anger även vilka utvecklingsmöj-
ligheter som finns. 
 
Sammanfattning 
De heltidsanställda rektorerna/förskolecheferna har mellan 23 
och 53 anställda. Det är fler medarbetare i organisationen idag 
jämfört med föregående år.  
Förskolecheferna arbetar med att utveckla det pedagogiska ar-
betet kring det systematiska kvalitetsarbetet. Nästa utmaning är 
att implementera den nya läroplanen som börjar gälla från juni 
2019. De ser att arbetet kring barn med särskilda behov ökar 
och de är i behov av en specialpedagog för att kunna utveckla 
verksamheten. 
Grundskolerektorerna har att förhålla sig till den rådande in- och 
utflyttningen av elever vilket påverkar både personal gällande 
arbetsbelastning och ändrade gruppdynamiker bland eleverna. 
För rektor som även ansvara för fritidshem är det viktigt att 
skola och fritidshem samverkar så det blir en helhet för eleven.  
Rektorerna arbetar mycket med att vara ute i verksamheten och 
att skaffa forum där personalen kan göra erfarenhetsutbyten. 
Mycket av kompetensutvecklingen sker i formen kollegialt lä-
rande. 
Det arbetas mycket i verksamheterna med att skapa trivsel, 
trygghet och arbetsro för eleverna. För personalen försöker rek-
torerna hålla nere arbetsbelastningen genom att minska doku-
mentationsbördan i de fall det går. 
Rektor på 4-6 ser en differens mellan budget och behov både 
med anledning av elevökning, men även att andra enheter har 
en större budget som till en del beror på riktade statsbidrag. 
Rektorerna som har delade tjänster, antingen två verksamheter 
eller kombination av att vara chef och undervisande lärare, upp-
lever att det blir mer än 100%. 
Rektor på ALUC ser att det behövs en diskussion kring Vuxen-
utbildningens framtid i Perstorp, för att bredda verksamheten 
krävs lokaler och personal. 
 
Beslutsunderlag 
Förskolechefernas och Rektorernas ansvar 2018/2019 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 
 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns redogör för sam-
manställningen av rapporterna. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden be-
sluta 
 
att tacka för informationen 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 74 
 
Ekonomisk rapport Dnr 2018.8 
 
Förvaltningschef Åke Svensson föredrar ekonomisk 
rapport. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiskrapport med budgetprognos per 2018-09-30.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för rapporten 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 75 
 
Delegationsbeslut  
 
Från Lise-Lott Svensson, arbetsledare Lillarydsverkstan 
har inkommit beslut enligt delegation för maj-september 
2018. Dnr 2018.53 
 
Från Sassa Gullberg, förskolechef har inkommit beslut 
enligt delegation för maj-september 2018. Dnr 2018.11 
 
Från Eva-Marie Svensson, förskolechef har inkommit 
beslut enligt delegation maj-september 2018. Dnr 
2018.7 
 
Från Mattias Svensson, rektor Oderljunga skola har in-
kommit beslut enligt delegation för maj-september 
2018. Dnr 2018.5 
 
Från Tonny Laursen, rektor Park- och Norra Lyckan 
skolan har inkommit beslut enligt delegation maj-
september 2018. Dnr 2018.6 
 
Från Lena Andersson, rektor Centralskolan 4-6 har in-
kommit beslut enligt delegation för maj-september 
2018. Dnr 2018.4 
 
Från Andreas Mårtensson, rektor Centralskolan 7-9 har 
inkommit beslut enligt delegation maj-september 2018. 
Dnr 2018.3 
 
Från Lisbeth Reimers, rektor ALUC har inkommit beslut 
enligt delegation för maj-september 2018. Dnr 2018.2 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för rapporterna 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 76 
 
Arbetsmiljöärenden Dnr 2018.10 
 
Förvaltningen redogör för aktuella ärende inom barn- 
och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö, 
2018-134 olycksfall, Parkskolan personal 2018-08-30 
rapporterad. 
2018-135 olycksfall, Pärlans personal 2018-10-03, underut-
redning. 
2018-142 tillbud, Fritids Oderljunga skola personal, 2018-08-
20, rapporterad. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-23 
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§ 77 
 
Delgivningar:  
 
Wifi på allmänna platser Dnr 2018.110 
 
Delgivningsunderlag: 
Kultur- och fritidsnämnden § 71, 2018-09-24 Dnr 
2018.43 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 


