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§ 7 
 
Bokslut 2021 
2022/11 
 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden visar ett positivt utfall på 4 039 tkr för helåret 2021. Det 
har varit ännu ett extraordinärt år med pandemieffekter. Kompensationer för 
pandemirelaterade kostnader har medfört betydligt högre intäkter än väntat. Sjuklöner 
har kompenserats med statsbidrag. Under hösten 2021 fattade kommunfullmäktige 
beslut om att kompensera barn och utbildningsnämnden med 1 100 tkr för ökade 
covidrelaterade kostnader. Staten fattade beslut om en extra skolmiljardsatsning där 
barn och utbildningsnämnden beslutade vid 2021-års marsmöte att denna skulle satsas 
på en KAA tjänst, med uppföljningsansvar för gymnasieelever som hoppar av sina 
utbildningar. Pandemin har också bidragit till en lägre efterfrågan av platser i förskola, 
fritids och pedagogisk omsorg. 
 
Valter Titusson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att godkänna upprättat bokslut för 2021, samt 
 
att äska om att få behålla 2 900 tkr avseende IT och inventarieinköp. 
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§ 8 
 
Äskande inför budget 2023 
2022/19 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommun har inför läsåret 2022/2023 beslutat om en utökad ram motsvarande 
8,5 mnkr/år för att införa ett flerlärarsystem för elever på mellanstadiet, denna satsning 
genererar avsevärt utökad möjlighet att tillgodose alla elever en undervisning av god 
kvalité. En motsvarande satsning för låg- och högstadiet skulle ge motsvarande effekt.  
 
Barns psykiska mående är ytterst avgörande för barns utveckling samt förmåga att ta till 
sig undervisningen. Kuratorerna har en avgörande roll i att stärka barns utveckling, På 
regionalnivå finns rekommenderade nyckeltal för hur många barn det kan förväntas att en 
kurator kan betjäna, detta tal är 400 elever/kurator. I Perstorp uppfyller vi denna nivå 
under 2022 med hjälp av statsbidrag, men inför 2023 finns inte denna möjlighet. För att 
bibehålla en god tillgång på kuratorer för barnen så äskar barn- och utbildningsnämnden 
om utökad ram motsvarande 0,7 mnkr för 2023. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att till kommunstyrelsen äska medel för en ytterligare utökning av antalet pedagoger 
inom grundskolan så att flerlärarsystemet kan införas inom hela åldersspannet 
 
att till kommunstyrelsen äska medel till utökande av antalet kuratorer inom grundskolan 
motsvarande 0,7 mnkr 
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§ 9 
 
Avtal gällande ev fotbollsakademi 
2022/17 
 
Sammanfattning 
Helsingborgs IF och Perstorps kommun har under året haft dialog rörande ett socialt 
projekt som innefattar föreningsliv, företag och skola. Syftet är att genom idrotten 
bidrag till en minskad segregation i samhället i stort men även till en höjd 
måluppfyllelse inom skolan. Fortsatta dialoger med föreningar och företag sker under 
våren men ett första steg i detta är att upprätta samarbetsavtal mellan skola och 
Helsingborgs IF.  
 
Avtalet reglerar de båda parternas ansvar i samband med införande av specialidrott på 
Centralskolan åk 7-9.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för avtalet men behöver tillskott av medel för 
att kunna genomföra projektet. Kostnaden ökar succesivt i takt med att fler årskurser 
ingår. Planen är uppstart hösten 2022 med årskurs 7.  
 
Kostnaderna beräknas till 
2022  210 tkr 
2023  635 tkr 
2024  1 050 tkr 
2025  1 260 tkr 
 
Barn och utbildningsnämnden kommer eventuellt få intäkter för interkommunala 
elever. Detta är svårt att veta utfallet av detta innan ansökningsomgången är avslutad. 
Förhoppningen är att dessa elevers skolpeng ska täcka tillkommande kostnader 
avseende exempelvis utökad skolskjuts. En ny diskussion avseende detta tas i samband 
med budgetbeslut 2023. 
 
Budgetberedningen behöver ta hänsyn till kostnaderna i samband med budgetbeslut 
2023. 
 
Valter Titusson (S) deltar inte i beslutet. 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att förvaltningen skall teckna avtal med Helsingborgs IF gällande fotbollsakademi, 
under förutsättning att kommunstyrelsen ger full kostnadstäckning för projektet 
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§ 10 
 
Fördjupad utredning gällande Norra Lyckanskolans och 
Parkskolans organisation 
2021/109 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i oktober 2021 i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning gällande Norra Lyckanskolans och Parkskolans skolorganisation.  
 
Utredningen är genomförd tillsammans med rektor, biträdande rektor, 
fritidshemspersonal, elevhälsa och arbetslagsledarna som i sin tur förmedlat och 
diskuterat med sina kollegor. 
 
Man har arbetat med olika alternativ och efter diverse avvägande av fördelar och 
nackdelar utifrån ett barn/elev- och pedagogperspektiv har man kommit fram till att det 
finns två alternativ som är lämpliga men endast ett som är aktuellt i dagsläget. 
 
Det alternativ som utifrån dagens premisser anses genomförbart både avseende tid och 
ekonomi är att organisera lågstadiet i två F-3 skolor, dvs en F-3 skola på Parkskolan 
och en F-3 skola på Norra Lyckan skolan. I detta alternativ kommer elever och lärare att 
arbeta tillsammans i fyra år utan något skolbyte. 
 
Alternativet som förespråkas kommer att kräva utökad skolledning vilket innebär att en 
rekrytering av ännu en rektor till lågstadiet måste göras. Dessutom kommer det att 
finnas behov av materialinköp (ca 30 – 40 000 kronor) och några mindre 
lokalförändringar (ca 100 000 kronor). 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
 
att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag, 
 
att ta fram en tydlig ekonomisk kostnadsberäkning enligt förslag ovan, 
 
att utreda konsultkostnad för en utbyggnad av Norra Lyckanskolan till en samlad F-3 
skola, samt 
 
att utreda konsultkostnad för en nybyggnation av en samlad F-3 skola 
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§ 11 
 
Fördjupad utredning gällande organisation Oderljunga skola 
2021/108 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i oktober 2021 i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning gällande Oderljunga skolas organisation. Utredningen visar bland annat att 
eleverna i årskurs 4-5 i förlängningen skulle få en mer enhetlig och likvärdig 
undervisning om alla elever som går i 4-5:an tillhörde samma rektorsområde och att 
eleverna får följas åt från åk. 4 tom åk. 6. Då ingen av skolorna har utrymme för att ha 
alla 4-5:orna inom ett rektorsområde är detta inget alternativ utan då är det av största vikt: 
 att hitta möjligheter för bättre samverkan, 
 att arbeta för ett kollegialt lärande mellan rektorsområden, och 
 att säkerställa att alla elever i 4-5:an får en likvärdig utbildning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
 
att uppdra till förvaltningen att stärka och kvalitetsutveckla verksamheten i ett F-5 
perspektiv 
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§ 12 
 
Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
2022/16 
 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren ska årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och 
rapportera detta tillsammans med förbättringsåtgärder till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att säkerställa att kommunen har ett 
fungerande arbetsmiljöarbete som kan bidra till att säkerställa en trygg arbetsmiljö för 
medarbetare. 
Uppföljningen kommer i enlighet med våra rutiner för Systematiskt arbetsmiljöarbete att 
göras på tre nivåer: 
- Arbetsplats/enhet 
- Förvaltning 
- Kommunövergripande 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits bland annat genom arbetsplatsträffar en 
gång i månaden samt genom samverkansmöten, FÖSAM, med de fackliga 
representanterna och huvudskyddsombudet samt deltagande på Centrala samverkan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt 
 
att sända den vidare till Kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 13 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
2022/18 
 
Sammanfattning 
Lagen om patientsäkerhet (SPS 2010:659) innebär att varje vårdgivare skall bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minska och förebygga vårdskador inom 
verksamheten. Lagen innebär även att det är en skyldighet att skriva en årlig 
patientsäkerhetsberättelse. 
 
Verksamhetschefen för elevhälsan Charlotte Joehns redogör för 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats år 2021, enligt framtaget 
underlag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 14 
 
Kränkande behandling 
2022/15 
 
Sammanfattning 
Utvecklingsledaren Charlotte Joehns redogör för de kränkningar som har anmälts under 
den aktuella perioden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 15 
 
Sammanträdesdagar 2022 
2021/125 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30 att sammanträda 
följande dagar under 2022:  
11 januari  kl. 15.00 
8 februari  kl. 15.00 
8 mars  kl. 15.00 
5 april  kl. 15.00 
7 maj  kl. 15.00 
1 juni  kl. 15.00 
13 september  kl. 15.00 
11 oktober  kl. 15.00 
8 november  kl. 15.00 
6 december  kl. 15.00 
Då 7/5 är en lördag och 1/6 är en onsdag föreslås att de datumen byts ut mot 10/5 och 
7/6 som är tisdagar. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar, 
 
att sammanträda den 10 maj och den 31 maj istället för den 7 maj och den 1 juni 
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