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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-03-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-10.10 

 

Beslutande 

 
Marie Gärdby (C), ordförande 
Kent Holmer (S), 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndsekreterare 
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef § 7 
 
 
 
 

Utses att justera Viveca Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-03-17 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

7-12 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerare   
  Viveca Dahlqvist  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-03-13 

Datum för anslags uppsättande 2015-03-19 Datum för anslags nedtagande 2015-04-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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 § 7 
  

Lokalförsörjningsplan inför läsårsstarten 2015/2016 
Dnr 2015.47 

 
Samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström medverkar 
och informerar om hur lokalförsörjningen ser ut inför 
omorganisationen som träder i kraft vid läsårsstarten 
2015/2016. 
 
Samhällsbyggnadschefen efterlyser från nämnden en 
lista över vilka åtgärder som behöver vidtas och hur 
dessa skall prioriteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar  

 

att uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med rektorerna 
ta fram en sådan lista, samt 

att  till nämndsammanträdet den 29 april 2015 kalla 
samhällsbyggnadschefen för att rapportera om hur arbetet 
fortskrider. 

 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschefen 
Rektorerna 
 
 



3 (7) 

 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-03-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
§ 8 
 
Lupp 2015 Dnr 2015.34 

 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
har inkommit med en förfrågan om Perstorps kommun vill delta i 
enkäten LUPP, (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Syftet 
med enkäten är att kommuner, stadsdelar och regioner skall 
kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt.  
 
Undersökningen genomförs under perioden 2015-10-01-2015-
12-01. Sista ansökningsdag om att få delta i undersökningen är 
den 26 februari 2015. 

 
Arbetsutskottet beslutade 2015-02-11 att uppdra åt 
förvaltningschefen att undersöka om förvaltningen har 
tillräckligt med resurser för att genomföra 
undersökningen, samt att om förvaltningschefen 
bedömer att resurserna är tillräckliga, ansöka om 
deltagande i LUPP  
 
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen saknar 
resurser att genomföra enkäten under 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för informationen. 
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§ 9 
 
Ärende till Skolinspektionen Dnr 2014.134 
 
Förvaltningschefen redogör för elevärende. 
 
Skolinspektionen förelägger Perstorps kommun att senast 
2015-04-22 vidta åtgärder så att skollagens krav på rätten till 
särskilt stöd och att motverka kränkande behandling uppfylls 
samt att senast samma datum till Skolinspektionen inkomma 
med en skriftlig redovisning över de vidtagna åtgärderna. 

 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att ge rektor Charlotte Joehns i uppdrag att inom 

utsatt tid vidta de åtgärder som Skolinspektionen 
förelägger samt att inkomma med redovisning till 
Skolinspektionen över de vidtagna åtgärderna. 

 
Delgivning 
Rektor Charlotte Joehns 
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§ 10 
 
Delegationsordning Dnr 2015.48 
 
Nuvarande delegationsordning antogs av barn- och 
utbildningsnämnden 2013-02-27. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att revidera 

delegationsordningen för barn- och 
utbildningsnämndens utifrån aktuell lagstiftning 
samt 

att  på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 29 april redovisa förslaget på reviderad 
delegationsordning. 
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§ 11 
 
Barnperspektivet 
 
Rubricerat ärende har väckts av ordföranden i syfte att tillse att 
samtliga beslut som fattas i nämnden är i enlighet med 
barnkonventionen. 

   
Arbetsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets 

sammanträde 2015-04-17  
 



7 (7) 

 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-03-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 12 
 
Övriga frågor 
 
Viveca Dahlqvist ställer fråga hur det förebyggande arbetet mot 
mobbing och kränkningar bedrivs inom skolorna i Perstorps 
kommun samt när informationen om den förändrade 
omorganisationen av skolorna skall gå ut. 

 
Förvaltningschefen besvarar frågorna. 
 
Viveca Dahlqvist tackar för svaret. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att på 

nämndssammanträdet 2015-04-29 rapportera om 
hur Perstorps kommuns arbete mot mobbing ser 
ut. 

 
 

 


