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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunhuset, lokal Boken kl. 08.15-09.55 

 

Beslutande 

 
 
Marie Gärdby (C), ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Veronicha Pettersson (S), ersättare 
 
 

Övriga deltagande  
Åke Svensson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Charlotte Joehns, utvecklingsledare 
Andreas Mårtensson, grundskolechef/rektor Centralskolan 7-9  
Gunilla Wall, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Viveca Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2018-11-30 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

54-59 
  

  
Gunilla Wall 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerare   
  Viveca Dahlqvist  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-11-30 

Datum för anslags uppsättande 2018-12-24 Datum för anslags nedtagande 2018-12-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Gunilla Wall 
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§ 54 
 
Elevärende Dnr 2018.131 
 
Ärende 
Rektor Andreas Mårtensson föredrar aktuellt elevärende. 
 
Beslutsunderlag 
Rektor Andreas Mårtensson Centralskolan 7-9. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att tacka för informationen 
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§ 55 
 
Elevärende Dnr 2018.132 
 
Ärende 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns föredrar aktuella 
elevärende. 
 
Beslutsunderlag 
Rektor Tonny Laursen Parkskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att tacka för informationen 
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§ 56 
 
Centrala mål för verksamheten december 2018 
Skolplikt och närvaro. Dnr 2018.21 
 
Sammanfattning 
Rektorerna har inkommit med underlag gällande 
Skolplikt och närvaro. Samt deras bedömning och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Ärendet 
Alla elever har skolplikt förutom de elever som är 
asylsökande. När dessa elever börjar i vår verksamhet 
anser vi dem vara skolpliktiga och arbetar utifrån 
samma rutiner som de elever som enligt lagen är 
skolpliktiga. 
Frånvaro: Av de 957 elever som har sin skolgång i 
Perstorp är det totalt 46 elever (4,8%) som har en 
frånvaro på mer än 20 % och det är 14 elever (1,5%) 
som har en ogiltig frånvaro som är högre än 10%. 
Den främsta orsaken till hög ogiltig frånvaro är att 
eleverna åker på semester med sina familjer även om 
rektor har avslagit deras ledighetsansökan. 
Anledningen till en elevs frånvaro utreds och åtgärder 
vidtas. Det kan t ex vara upprättande av 
åtgärdsprogram, anpassad studiegång, samtal med 
kurator eller samarbete med IFO för att stötta hela 
familjen. På 4-6 upplever rektor att de behöver stötta 
vårdnadshavarna för att få barnen till 
skolan. 
Centralskolan 7-9 har ett samverkansprojekt med 
specialpedagogiska skolmyndigheten kring elever med hög 
frånvaro. I det projektet har de arbetat fram en funktion som de 
kallar närvaroteamet. Närvaroteamet arbetar aktivt med att 
identifiera elever med problematisk skolfrånvaro och arbetar 
utifrån ett förebyggande och främjande perspektiv. Det krävs 
mycket personalresurser då arbetet är resurskrävande och 
processerna kräver uthållighet. Individerna som ingår i insatsen 
har en positiv utveckling och högre närvaro och måluppfyllelse. 
Finansieringen för insatsen är säkrad via 
specialpedagogiska skolmyndigheten ytterligare ett år, 
men rektor ser ett behov av insatsen även efter 
projekttidens slut. 
 
Beslutsunderlag 
Skolplikt och närvaro. Frånvarostatistik ht 18. 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns redogör för 
sammanställningen av rapporterna. 
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Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att framöver även ta med närvaron i förskolan i 

uppföljningen, samt  
 
att till nästkommande budgetprocess beakta 

kostnaden för närvaroteam 
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§ 57 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans. Befarat 
budgetunderskott barn- och utbildningsnämnden. Dnr 
2018.128 
 
Nämnden flaggade tidigt i april för att av KF givna 
medel till köp av gymnasieplatser var för optimistisk och 
prognostiserade en negativ prognos på interkommunala 
ersättningar där grundskolan behöver vidtaga 
återhållsåtgärder för att balansera upp nämndens 
totalprognos. En konsekvensbeskrivning skrevs av 
förvaltningschef 20180508 bilaga bifogades till nämnd. 
 
Vid barn och utbildningsnämndens möte 20180619 behandlade 
nämnden § 45 Dnr: 2018.83 förskolornas ökande behov av 
platser. Förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma med 
förslag för att hantera platsbristen till nämndens möte i augusti 
och nämnden beslutade att informera kommunstyrelsen i 
ärendet, där kommunstyrelsen delgavs informationen. 
Vid barn och utbildningsnämndens möte 20180821 § 56 
Dnr: 2018.83 diskuterades åtgärder för att garantera 
förskoleplatser inom garantitiden och det uppdrogs åt 
arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet och informera 
kommunstyrelsen. 
Vid barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 20180831 
ärende §42 Dnr 2018.83 behandlades konsekvensen av den 
ökande inflyttningen som medfört öppnandet av en 
förskoleavdelning i Parkskolans lokaler. Bilagor och beslut tas i 
ärendet som skickas till Kommunstyrelsen. 
Då åtgärden inte rymts inom budgeterad ram har 
nämnden nogsamt informerat kommunstyrelsen om 
ärendet och redogjort för konsekvenserna. 
I nämndens prognos för augusti syns det tydligt vad 
förskolans extraavdelning har för budgetkonsekvens så 
detta har varit känt för kommunstyrelsen. 
 
Det finns inte såhär nära inpå ett bokslut någon större 
möjlighet för nämnden att påverka resultatet ytterligare. 
Grundskolan har redan en restriktiv återhållsamhet för 
att balansera upp de ökade interkommunala 
kostnaderna. Konsekvensen av allt fler elever inom 
gymnasiet och grundskolan, som 
tidigare ersatts för sin skolpeng via migrationsverket, 
har fått uppehållstillstånd och ingår där med i 
kommunens ordinarie folkbokföringsräkning. Det 
innebär att allt fler elever ska dela på kommunbidraget 
där volymökningarna borde kompenserats. 
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Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att anta befintlig skrivelse som sin egen 
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§ 58 
 
Informations ärende; Skrivelse Engelska skolan 
angående skolpeng. Dnr 2018.130 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande samt barn- och 
utbildningsförvaltningen har fått en skrivelse från Engelska 
skolan i Hässleholm som har 14 elever från Perstorps kommun. 
 
Förvaltningschef Åke Svensson och förvaltningsekonom Ann-
Christine Sandell informerar i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott beslutar 
 
att tacka för informationen 
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§ 59 
 
Informations ärende; Utbildning av ny nämnd. 
 
Förvaltningschef Åke Svensson och ordförande Marie Gärdby 
informerar i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen 


