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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-08-21 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-17.40 

 

Beslutande Marie Gärdby, (C) ordförande 
Mikael Malm, (S) 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist, (PF) 2:e vice ordförande 
Ljubica Marusic, (S) ledamot 
Anette Lantz, (M) ledamot 
Kim Svitzer, (PF) ledamot 
Lis-Beth Wiberg, (MP) ledamot  
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot 
Valter Titusson, (S) ersättare 
 
 

Övriga deltagande Anneli Rosdahl, (S) ersättare 
Åke Svensson, förvaltningschef 
Charlotte Joehns, utvecklingsledare 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Lisbeth Reimers, elevhälsochef, §§ 56-57 
Sassa Gullberg, förskolechef, § 56 
Gunilla Wall, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Mikael Malm Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2018-08-22 kl. 07.30 

   
Paragrafer 

56-63 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Gunilla Wall 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerande   
  Mikael Malm 

 
Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-08-21 

Datum för anslags uppsättande 2018-08-22 Datum för anslags nedtagande 2018-09-14 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Gunilla Wall 
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§ 56 
 
Åtgärder gällande skrivelsen angående platser på 
förskolorna ht18-vt19 Dnr 2018.83 
 
Sammanfattning 
Förskolecheferna har skickat in en skrivelse angående 
barnomsorgskön hösten 2018 – våren 2019. 
Efter senaste placeringarna på förskolorna ser de att 
det är många fler barn i kö än det är platser på Per-
storps förskolor. Det kommer att vara svårt att kunna 
erbjuda förskoleplats inom garantitiden, fyra månader 
om de inte får en utökning av minst två avdelningar. Det 
kommer att behövas både lokaler och personal redan 
tidigt under hösten för att inte behöva överinskriva de 
redan hårt belastade förskolorna. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 juni att ge för-
valtningen i uppdrag att återkomma med förslag för att hantera 
platsbristen på förskolorna och informerade Kommunstyrelsen 
den 20 juni i ärendet. 
 
Ärende 
För att klara av höstterminen utan att överinskriva förskolorna 
har vi beslutat att göra en förskolegrupp i lokaler på Parkskolan. 
Vi valde att göra det direkt vid terminsstarten för att barnen i 
den nya gruppen ska få ett helt läsår i den nya gruppen och inte 
ryckas ur sin verksamhet mitt i terminen. De barn som kommer 
vara i den nya gruppen på Parkskolan är de barnen som är 
födda 13 på Klockareskogens förskola, de barnen som är födda 
13 på Hattstugans förskola och de barn som är födda 13 på 
Nalle Puhs förskola.  
Detta är ett steg i de åtgärder som vi anser att man behöver 
göra för att kunna placera alla barn inom garantitid utan att 
överinskriva på förskolorna. När vi startat den nya gruppen har 
vi fått ett litet utrymme som gör att vi klarar halva hösten. Vi ser 
att vi från årsskiftet beräknas behöva minst två avdelningar 
till. D.v.s. det behövs både lokaler och personal för att klara 
det behov som finns inom förskolan.  
Redan i dagsläget är kön större än antalet lediga platser och 
kön växer varje vecka då det kommer in nya ansökningar varje 
vecka med garantidatum inom fyra månader. Dessutom kom-
mer det in ansökningar som behöver akut placering. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående platser på förskolorna ht 
2018 – vt 2019 från förskolecheferna 2018-06-15. 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19, § 45 
Tjänsteskrivelse: Åtgärder gällande skrivelsen angående plat-
ser på förskolan från förskolecheferna. 2018-08-09. 
 
Förskolechef Sassa Gullberg redogör ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att göra en skrivelse an-

gående det ökade barnantalet, konsekvenserna 
och behoven för verksamheterna, samt 

 
att uppdra till nästa arbetsutskott att besluta och 

delge Kommunstyrelsen 
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§ 57 
 
Policy angående allergi framkallande ämne. Dnr 
2016.71 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-
12-02 att uppdra till förvaltningen att delge handlingsplanerna 
för allergi ronderna från alla verksamheterna. 
Elevhälsan fick 2017-06-07 i uppdrag att distribuera po-
licyn vidare till alla verksamheter och återkoppla till 
nämnden. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-08-22 
för en återkoppling till nämnden till dagens samman-
träde. 
 
Ärende 
Återkoppling till Barn-och utbildningsnämnden angå-
ende: 
POLICY GÄLLANDE ALLERGIFRAMKALLANDE ÄM-
NEN I FÖRSKOLAN OCH GRUNDSKOLAN 
I juni 2017 distribuerades policyn ut till verksamheterna 
i förskolan och grundskolan. 
I samband med den årliga skyddsronden har verksam-
heterna ”gått” en allergirond”  
 
Resultatet är positivt då inga handlingsplaner har be-
hövts skrivas i efterhand utan rektorerna och förskole-
cheferna arbetar förebyggande och medvetet med 
dessa frågor vilket innebär att ansvariga gör handlings-
planer i samband med terminsstarten, när nya ele-
ver/barn börjar i våra verksamheter och/eller när vård-
nadshavare anmäler att deras barn har allergi. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Andreas Mårtensson– Beslut angå-
ende förbud mot nötter på Centralskolan 2016-04-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-
13, § 26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-
12, § 39 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-
02,§ 57 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-
07, § 48 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-22, § 76 
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Tjänsteskrivelse Lisbeth Reimers-Återkoppling angående policy 
gällande allergiframkallande ämnen i förskolan och skolan 
 
Lisbeth Reimers ansvarig för elevhälsan redogör ären-
det. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att tacka för informationen 
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§ 58 
 
Svar avseende granskning av arbetet med stöd till 
barn i utsatta förhållande. Dnr 2018.80 
 
Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Per-
storps kommun granskat socialnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i syfte att be-
döma om nämnderna har säkerställt en ändamålsenlig verk-
samhet och samverkan kring barn i utsatta förhållanden. 
Gjorda iakttagelser har sammanställts i en rapport som har över-
sänts till barn- och utbildningsnämnden. 
Revisorerna önskar svar senast 2018-09-15. 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten, 
daterad juni 2018, och särskilt noterat de rekommendat-
ioner revisorerna anger.  
Barn- och utbildningsnämnden delar revisorernas sam-
manfattande bedömning och har följande kommentarer 
och svar till de rekommendationer EY anger: 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att ta initiativ till 
mer gemensam kartläggning, behovsanalys, samordning 
av insatser och uppföljning. Kontakter kommer att tas med 
socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd för att diskutera 
hur en sådan samverkan skall kunna komma till stånd. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport revisorerna, Granskning av kommunens 
arbete med stöd till barn i utsatta förhållanden, 2018-06-
04. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-06-07, 
§ 37. 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19, § 50. 
Tjänsteskrivelse Åke Svensson, Svar avseende gransk-
ningen av arbetet med stöd till barn i utsatta situationer, 
2018-08-07. 
 
Förvaltningschef Åke Svensson redovisar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningschefens svar till revisorerna 
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§ 59 
 
Halvårsbokslut och årsprognos 2018. Dnr 2018.95 
 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell redovisar bok-
slut för första halvåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens halvårsbokslut och års-
prognos 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna halvårsbokslutet. 
 
 
Beslut skickas till 
Ekonomichef 
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§ 60 
 
Delegationsbeslut  
 
Från förvaltningschef Åke Svensson har inkommit be-
slut enligt delegation för juli och augusti 2018. Dnr 
2018.1 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för rapporterna 
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§ 61 
 
Arbetsmiljöärenden Dnr 2018.10 
 
Förvaltningen redogör för aktuella ärende inom barn- 
och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö, 
2018-90 Olycksfall, Fritids Parkskolans personal 2018-
06-12 utredning klar.  
Riskbedömning ny tillfällig avdelning på Parkskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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§ 62 
 
Övrigt ärende;  
 
Viveca Dahlqvist, (PF) ställer frågan hur många elever som är 
behöriga till gymnasiet. Ärendet diskuterades. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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§ 63 
 
Övrigt ärende;  
 
Inge-Gerd Olsson, (SD) undrar hur det ser ut med bemanning-
en i verksamheterna. Ärendet diskuterades. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 


