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2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 38 
 
SBS - Samverkan för bästa skola Presentation 
2021/76 
 
Sammanfattning 
Våren 2019 startade projektet tillsammans med skolverket, SBS-Samverkan för bästa 
skola.  
Inför dagens möte har nämndens ledamöter tittat och lyssnat på ”Presentationerna” från 
förskolan och samtliga skolor. 
På dagens möte deltar skolledare från respektive verksamhet och redogör muntligen och 
svarar på nämndens frågor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 39 
 
Projekt utökad allmän förskola 
2021/90 
 
Sammanfattning 
Förskolorna vill under ht-21utöka timmarna för barn som omfattas av allmän förskola 
från 15h/vecka till 25h/vecka. Förskolorna kommer under ht-21 själva kunna finansiera 
ökningen inom egen budget. Höstens utökning kommer vara inom ramen av ett projekt 
för att främja barnens språkutveckling och effekten av insatsen kommer utvärderas vid 
årsskiftet 21/22. Om det visar sig att det sker en positiv utvecklig för barnen önskar vi 
en utökning i budget för att kunna fortsätta erbjuda alla barn som omfattas av allmän 
förskola 25 timmar i veckan. 
 
Ärendet 
Vi har många barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer där föräldrarna av olika 
anledningar står utanför arbetsmarknaden. Det är barn till utrikesfödda men också barn 
till föräldrar med en egen problematik som t.ex. neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. De här barnen är på förskolan 15 timmar i veckan och de har 
också en högre ströfrånvaro än övriga barn på förskolan. 
För att kunna skapa en likvärdig utbildning redan från förskolan så behöver vi jämna ut 
klyftan som blir i antal undervisningstimmar. Vi tror att barnen kommer få en bättre 
språkutveckling, bättre social kompetens och en rutin i att komma till förskolan och 
senare skolan varje dag. Vi tror att en tidig insats kommer öka måluppfyllelsen långt 
upp i skolåldern då alla får en rättvis och likvärdig start i skolan, då grunden som lagts i 
förskolan inte skiljer sig åt så mycket som den gör idag. 
Under tre år på förskolan får ett barn till arbetande föräldrar som är på förskolan 40 
timmar i veckan ihop 5520 undervisningstimmar. Ett barn som är på förskolan 15 
timmar i veckan får endast ihop 2070 timmar under samma period.  
Det här innebär att de barn som har bäst förutsättningar hemifrån har mest undervisning 
med sig från förskolan, medan de som har sämst förutsättningar bara får en bråkdel. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att förskolorna under hösten erbjuder alla barn som omfattas av allmän förskola 25 
timmar/vecka 
 
Att barn-och utbildningsnämnden följer upp effekten av insatsen vid årsskiftet 21/22, 
samt, 
 
Att detta projekt inte påverkar andra beslut, regelverk och taxor för förskolans 
verksamhetsområde 

 
Beslutet skickas till 
Rektorerna på förskolorna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
Anette Lantz (M) bilägger följande protokollsanteckning till beslutet. 
 
”Moderaterna , genom ordinarie ledamot Anette Lantz, deltar ej i beslutet angående §39 
Projekt utökad allmän förskola. Detta då vi i dagens underlag inför mötet saknar information 
kring vad detta kommer att kosta Perstorps kommuninvånare alltså hur detta projekts 
finansiering kommer att se ut. Det står att ”höstens utökning kommer vara inom ramen för ett 
projekt för att främja barnens språkutveckling och effekten av insatsen kommer att utvärderas 
årsskiftet 21/22.” I detta är där inte upptaget framtida kostnader. Vi har inte heller i underlaget 
inför dagens nämndsmöte fått till oss hur detta projekt eventuellt ska kvalitetsmätas. Står att 
det ska ”utvärderas”. Hur?  
Så därför deltar vi Moderater inte i beslutet. Helst ser vi Moderater att ärendet stryks från 
dagens dagordning. Detta la jag fram ett yrkande, i samband med öppnandet av mötet, att 
denna punkt skulle utgå, dock fick jag avslag av ordförande Marie Gärdby på detta yrkande.” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 40 
 
Fördelning förskollärare/barnskötare  
2021/91 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-05-24, Fördelning barnskötare / 
förskollärare Dnr 2010/20, att fördelningen på förskolan ska vara 70% förskollärare och 
30% barnskötare. Rektorerna på förskolan Sassa Gullberg, Annjeanette Tranberg-Hansen 
och Petra Karlsson belyser vikten av legitimerad personal på förskolorna för att behålla 
den pedagogiska kvalitén som krävs. Verksamhetens önskemål är 100% förskollärare i 
framtiden. 
 
Veronicha Pettersson yrkar från Socialdemokraterna: 
”Att fördelningen sänks till 50/50 tills att målet uppnåtts, därefter höjer vi procentsatsen” 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår följande propositionsordning: 
Arbetsutskottets förslag ställs mot socialdemokraternas yrkande via acklamation. Denna 
propositionsordning godkänns och genomförs. Ordförande finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag varvid, 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutat, 
 
Att behålla fördelningen 70% förskollärare och 30% barnskötare 
 
 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutet skickas till 
Rektorer förskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 41 
 
Bokslut BUN Tertial 1 
2021/84 
 
Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden stänger första tertialet med ett överskott om 1 348tkr. Inom 
förskoleverksamheten finns för perioden positivt resultat medan vuxenutbildningen har 
minskande intäkter och negativt resultat. 
Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett positivt resultat för helåret på 500tkr. 
Överskottet beror främst på minskade kostnader inom förskoleverksamheten som 
prognostiserar ett överskott om 1 500tkr då pandemin medfört lägre efterfrågan på 
förskoleplatser. För vuxenutbildningen har det varit svårare att behålla elever under 
distansundervisningsperioden och för SFI fortsätter intäkterna att minska även i år, vilket gör 
att vuxenutbildningen prognostiserar med ett underskott om 1 000tkr. 
För grundskolan har tillgången på sökbara statsbidrag varit fortsatt god. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen av tertial 1, samt 
 
Att kalla rektor Lisbeth Reimers till Barn- och utbildningsnämndens möte i augusti för 
att informera om finansieringen kring SFI samt dess organisation 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Rektor ALUC
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 42 
 
Ekonomisk rapport med budgetprognos 2021 
2021/8 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar muntligen den ekonomiska 
rapporten per 2021-05-31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 43 
 
Aktuellt barnantal i förskola och grundskola 
2021/88 
 
Sammanfattning 
Redovisning av barnantalet i förskolan och grundskolan. Tabellen visar hur många 
barn/elever som är inom våra verksamheter och Christella, samt hur många av dem som är 
asylsökande. Totalen visar på en ökning i verksamheten med 43 barn/elever sedan oktober 
2020. 

 

Antal barn/elever 210415 
Födelseår Ålder Antal enligt Årskurs Antal (inkl. TF) i Perstorps Antal TF 

    folkbokf.   grundskola/barnom.   

2020 1 88    9  

2019 2 78  55  

2018 3 96  86 1 

2017 4 88  83 1 

2016 5 89  96 7 

2015 6 91  88 3 

2014 7 97 F 105 8 

2013 8 85 1 90 6 

2012 9 91 2 98 9 

2011 10 100 3 103 2 

2010 11 88 4 86 5 

2009 12 92 5 102 4 

2008 13 92 6 113 8 

2007 14 98 7 95 4 

2006 15 98 8 108 10 

2005 16 91 9 91 8 
Totalt 1-
16 år   1462   1408 76 
Totalt 1-
6 år   530   417 12 
Totalt F-
9   932   991 64 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 44 
 
Aktuellt elevantal i gymnasium 
2021/89 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av antal elever på gymnasieskolor, med mätdatum den 15:e april. 
Det fanns 290 gymnasieelever per den 15:e april vilket fördelar sig med 104 stycken i 
årskurs ett. Av dessa elever i årskurs ett är 20 elever överåriga mot sin förväntade ålder 
som är födelseår 2004. Det finns också tre elever som går inriktning mot 
språkintroduktion (IMS).  
I årskurs två finns det 85 elever och härav är 18 elever överåriga, dvs. födda tidigare än 
2003. Sju elever går på IMS. 
I årskurs tre finns det 101 elever där 30 elever är överåriga och födda före 2002. Det 
finns 22 elever på språkintroduktionsprogrammet. 
 
  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 

 
Att förvaltningen gör en fördjupad analys kring överåriga gymnasieelver till mötet i 
november, samt  
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 45 
 
Frågor SAM årlig uppföljning 2020 
2021/67 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson redogör för enkäten. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört årlig uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet 2020, genom att besvara ett antal frågor ställda av HR-enheten. Vid 
samverkan (FÖSAM) med de fackliga organisationerna har de olika frågorna gåtts 
igenom och besvarats med kommentarer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
HR-enheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 46 
 
Förvaltningschef informerar 
2021/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson informerar muntligen: 
 

 Perstorps Tekniska Gymnasium har godkänts av skolinspektionen att starta det 
nationella teknikprogrammet med inriktning på produktionsteknik. Perstorps 
kommun samråder med huvudmannen Perstorp AB att Perstorp Tekniska 
Gymnasium kan starta den aktuella utbildningen 
 

 tillbyggnaden av Centralskolan blir kostsammare än beräknat men att 
byggnationen genomförs enligt plan. 
 

 förskolan tittar på alternativa lokaler, SIS hemmet är ett förslag som blir billigare 
än att bygga nytt. 
 

 att han slutar som förvaltningschef för BUN och KFN den 17 september 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 48 
 
Anmälningsärende Arbetsmiljö 
2021/5 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljörapport KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö: 2021-
81,83,86,89 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 49 
 
Delgivningar 
2021/6 
 
Sammanfattning 
Inga delgivningar förekommer 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera inforamtionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 50 
 
Delegering 
2021/7 
 
Sammanfattning 
 
Enligt gällande delegationsordning (Dnr 2019.110) anmäles följande beslut på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag: 
 
a.) Beslut om tillhörighet till målgruppen för grundsärskolan. Elev tillhör målgruppen för 

grundsärskolan Dnr 2021/87, delegat förvaltningschef. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 47 
 
Ordförande informerar 
2021/4 
 
Sammanfattning 
Ordförande Marie Gärdby (C) har en förhoppning att det här är nämndens sista digitala 
sammanträde. 
 
Ordförande tackar nämnden och förvaltningen för det gångna läsåret och önskar alla en 
skön sommar samt att alla njuter av de mobila glasscheckarna som har skickats ut. 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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