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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-02-09 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.55 

 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson (pf), ordförande 
Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande 
Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Göran Olsson förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndssekreterare 
Lena Zetterström, socialsekreterare (§ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Kent Holmer  
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-02-17 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

1-12 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerare   
  Kent Holmer  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-02-09 
Datum för anslags uppsättande 2011-02-17 Datum för anslags nedtagande 2011-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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§ 1 

 
 Dagordning 
 
 Arbetsutskottet beslutar 

 
att          godkänna föreslagen dagordning med tillägg av följande  

                                                    ärenden: 
 

• anmälan om icke fullgjord skolplikt 
• alternativ skolplacering  
• framtida förskolelokaler 
• Familjeskolan 
• intagning på omvårdnadsprogrammet samt vård- och  

                                                            omsorgsprogrammet på Artur Lundkvist   
                                                            Utbildningscentrum  

• C-språksundervisning 
• läxhjälp 
• fadderverksamhet 
• uppföljning av Skolinspektionens tillsyn i Perstorps 

kommun 
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 § 2 
  
 Skolverkets lägesbedömning 
  
  Förvaltningschefen och nämndssekreteraren informerar om att   
                                      Skolverkets lägesbedömningar samt andra aktuella  
                                      publikationer finns tillgängliga på Skolverkets hemsida samt går   
                                      att beställa i tryckt form för den som så önskar. 
 
 Förvaltningen uppmanar arbetsutskottets ledamöter att  
                                      regelbundet besöka Skolverkets hemsida för att hålla sig  
                                      uppdaterade på aktuella skolfrågor. 
 
 
 Arbetsutskottet beslutar 
 
 att          tacka för informationen. 
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 § 3 
 
 Intern kontrollplan 2011 Dnr 2011.13 
 

Från ekonomichef Anders Ottosson har inkommit anvisningar för intern 
kontroll. 

 
 Tidigare genomförd revisionsgranskning visar på brister i den interna  
 kontrollen. På uppdrag av kommunstyrelsen ska den interna kontrollen  
 kompletteras och förtydligas på flera punkter, däribland skall fler  
   områden och verksamhetsmässiga rutiner granskas. 
 

Förvaltningskontoret har upprättat förslag på granskningsobjekt för 
2011 enligt följande: 

 
• Kontroll – utdrag ur belastningsregister 
• Kontroll av nämndsbeslut 
• Kontroll av löneutbetalningar och semesterdagar 
• Kontroll av in- och utflyttning av elever till och från Perstorps 

kommun. 
 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
att       anta förslag till internkontrollplan för år 2011, samt 
att       överlämna internkontrollplan för år 2011 till     
           kommunstyrelsen. 
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 § 4 
 
 Anmälan om icke fullgjord skolplikt Dnr 2011.8 
 

Rubricerat ärende har inkommit från rektor Karin Thörnkvist. 
Skolan har vidtagit alla de åtgärder som skolan förfogar över 
utan att få tillbaka eleven till skolan och skolarbetet. 
 
Även IFO är informerade om ärendet. 

 
 Arbetsutskottet beslutar  
  

att      bjuda in vårdnadstagare och elev till ett samtal där även 
förvaltningschef och rektor deltar, samt 

    att     uppdra åt Karin Thörnkvist att fortsätta samarbetet med IFO. 
 
  Delgivning 
  IFO 
 Karin Thörnkvist
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 § 5 
 
 Alternativ skolplacering Dnr 2011.10 
 

Socialsekreterare Lena Zetterström redogör för den utredning 
som gjorts gällande elev som ej fullgör sin skolplikt. 
 
Utredaren föreslår arbetsutskottet besluta 
 

    att     bevilja eleven skolplacering på Blichers friskola. 
 
  Arbetsutskottet beslutar i enlighet med utredarens förslag. 
 
  Delgivning 
  Lena Zetterström 
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 § 6 
 
 Framtida förskolelokaler Dnr 2011.14 
 

Förvaltningschefen informerar om att utredningen om framtida 
lokaler för förskolan nu är klar och har överlämnats till 
kommunstyrelsen av utredaren Per Rosenkvist. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 
 att          tacka för informationen. 
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 § 7 
 
 Familjeskolan Dnr 2011.19 
 

Förvaltningschefen informerar om situationen på Familjeskolan 
och den särskilda problematik som råder där. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 
 att          till nästa sammanträde den 8 mars 2011 kl. 14.00 
               bjuda in  socialnämndens arbetsutskott samt  
               rektor Lennart Persson och individ- och  
                                                    familjeomsorgschefen May-Britt Strålfors. 
 
 Delgivning 
 Socialnämndens arbetsutskott 
 Lennart Persson 
 May-Britt Strålfors 
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 § 8 
 
 Intagning på omvårdnadsprogrammet samt vård- och  
                                      omsorgsprogrammet på Artur Lundkvist Utbildningscentrum  
 Dnr 2011.11 
 
 Från rektor Per Storck har inkommit en skrivelse angående          
                                       intagning på omvårdnadsprogrammet samt vård- och            
                                       omsorgsprogrammet. 
                      
 På ungdomsgymnasiet träder den nya reformen GY11 i kraft  
                                      hösten 2011 och i samband med det så modifieras det gamla  
                                      omvårdnadsprogrammet och byter namn till vård- och  
                                      omsorgsprogrammet.  
  Även vuxenutbildningen reformeras på liknande sätt men  
  reformen träder inte i kraft förrän 2012. Det innebär att det nya  

programmet inte kan starta på Artur Lundkvist 
Utbildningscentrum förrän hösten 2012 och att man inte kan 
integrera gymnasieungdomar med vuxenstuderande under 
läsåret 2011/2012. 

  
 Per Storck föreslår arbetsutskottet besluta 
 
 att          Artur Lundkvist Utbildningscentrum inte gör något intag    
                                                    av gymnasieungdomar till vård- och  
                                                    omsorgsprogrammet under läsåret 2011/2012.  
                                                    Däremot startar intagningen igen från och med läsåret  
                                                    201/2013 då det åter finns möjlighet att integrera  
                                                    ungdomar och vuxna. 
 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Per Storcks förslag. 
 
 Delgivning 
 Per Storck 
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 § 9 
 
 C-språksundervisning Dnr 2011.15 
 

Ordföranden ställer frågan vilka C-språk skolan har skyldighet 
att erbjuda. 
 
Förvaltningschefen svarar att skolan är skyldig att erbjuda två 
av tre C-språk. För närvarande kan eleverna på Centralskolan 
välja mellan franska och tyska, men inte spanska. 

  
 Ordföranden tackar för svaret. 
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 § 10 
 
 Läxhjälp Dnr 2011.16 
 

Ordföranden ställer frågan om skolorna erbjuder läxhjälp till 
eleverna. 
 
Förvaltningschefen svarar att han inte känner till om skolan 
tillhandahåller den servicen och ber att få återkomma med svar 
vid nästa sammanträde. 

  
 Ordföranden tackar för svaret. 
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 § 11 
 
 Fadderverksamhet Dnr 2011.17 
 

Ordföranden ställer frågan om tidigare Barn- och 
utbildningsnämnd haft faddrar ute i de olika verksamheterna 
och vilka erfarenheter som i så fall gjorts av 
fadderverksamheten. 
 
Kent Holmer och Ann-Christine Sandell svarar att tidigare 
nämnd utsett ledamöter till att vara faddrar för de olika 
verksamheterna och att resultatet av fadderverksamheten varit 
skiftande. 

  
 Ordföranden tackar för svaret. 
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 § 12 
   
 Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn i Perstorps kommun 
 Dnr 2009.100 
 

Skolinspektionen genomförde under våren 2010 tillsyn i  
Perstorps kommun av förskoleverksamheten, barn- och  
ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen. 
 
Skolinspektionen har i beslut den 19 april 2010 påtalat att  
åtgärder måste vidtas avseende en rad olika områden.  
Skolinspektionen har begärt att Perstorps kommun senast den 
19 augusti 2010 ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits.  
Kommunen inkom med en sådan redovisning 19 augusti 2010. 
 
Skolinspektionen har tagit del av inkomna handlingar. För att 
kunna slutföra bedömningen om de vidtagna åtgärderna är 
tillräckliga begär Skolinspektionen in kompletterande svar från 
Perstorps kommun. Kommunens redovisning skall vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 5 januari 2011. 

 
 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-11-10 
 
att       uppdra åt förvaltningschefen att komplettera svaret till  
           Skolinspektionen 
 
Förvaltningschefen skickade 2011-01-05 kompletterande svar   
till Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen inkom 2011-02-10 med en begäran om att 
besöka Perstorps kommun för ett kompletterande 
uppföljningssamtal och närmare diskutera kommunens förslag 
till förändringar. 
 
Tiden för mötet är torsdagen den 24 mars 2011 kl. 09.00-10.00. 
 
Förvaltningschefen uppmanar arbetsutskottets ledamöter att 
närvara vid uppföljningssamtalet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att          notera tiden för Skolinspektionens besök. 
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