
 1(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 15.45 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 
Ljubica Marusic, (S) tjänstgörande ersättare 
Lisbeth Wiberg, (MP) tjänstgörande ersättare 
Boel Rosdahl, (S) ledamot 
Bengt Jarring, (KD) tjänstgörande ersättare 
Kerstin Andersson, (C) tjänstgörande ersättare 
Kim Switzer, (PF) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Karolina Hansen, sekreterare 
Lisbeth Reimers, rektor (§ 51) 
Charlotte Joehns, rektor (§ 51) 
Lizette Kullberg, biträdande rektor (§ 51) 
Lenita Larsson, Lärarförbundet 
Tove Jansson, Lärarförbundet 
Anette Friberg, lärare (§ 53) 
 
 
 

Utses att justera Lina Löfberg Boel Rosdahl 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2013-09-10 

   
Paragrafer 

48-54 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerande   
  Lina Löfberg Boel Rosdahl 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2013-08-27 
Datum för anslags uppsättande 2013-09-10 Datum för anslags nedtagande 2013-10-01 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 



 2(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

 
 
 
 § 48 
  

Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg 

• beslut om samverkan 
• information om nationella prov i åk 3 



 3(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 49 
  

Halvårsbokslut och årsprognos Dnr 2013.76 
 
Förvaltningsekonomen redovisar bokslut för första halvåret 
2013. (bilaga till §49) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna halvårsbokslutet för 2013 
 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Delgivning 
Anders Ottosson 

 



 4(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 § 50 
  

Förslag till förändrad mötesintervall under hösten 
2013 Dnr 2013.77 
 
Ordförande föredrager det från förvaltningsassistenten inkomna 
förslag på förändrade sammanträdes intervall under hösten 
2013 enligt uppdrag från arbetsutskottet i maj. 
 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta  
att sammanträda enligt följande schema under 

hösten 2013: 
 
AU  Nämnd 
13 augusti 27 augusti (oförändrat) 
10 september 24 september (oförändrat) 
15 oktober 5 november (sammanslaget) 
3 december 17 december (oförändrat) 
 

 Förslaget innebär att sammanträdena i oktober och 
november slås samman till ett tillfälle med ett 
mellanliggande arbetsutskott.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 



 5(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§51 
 
Ramöverenskommelse om samverkan Dnr 2013.78 
 
Skolchefen föredraget inkommen ramöverenskommelse om 
samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn 
och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. 
  
Skolchefen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna ramöverenskommelsen då den är i samklang med 
gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
skolchefens förslag.  

 



 6(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§52 
 
Rapporter 
 
Förvaltningsekonom föredrager ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2013-05-31. Prognosen pekar på ett 
nollresultat men under punkten förskola finns risken för ökande 
kostnader för stängda förskolekök. Dnr 2013.73 
 
Från förskolechef Eva-Marie Svensson har inkommit beslut 
enligt delegation för maj 2013 Dnr 2013.42 
 
Från rektor Lennart Persson har inkommit beslut enligt 
delegation för maj 2013 Dnr 2013.68 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt 
delegation för maj och juni 2013 Dnr 2013.64 
 
Från skolchef Åke Svensson har inkommit beslut enligt 
delegation för juni 2013 Dnr 2013.11 
 
Från rektor Per Storck har inkommit beslut enligt delegation för 
juni 2013 Dnr 2013.56 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt 
delegation för juni 2013 Dnr 2013.5 
 
Rektor Lisbeth Reimers och Charlotte Joehns samt biträdande 
rektor Lizette Kullberg föredrager rapport från grundskola och 
skolbarnsomsorg. Dnr 2013.73 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna.
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 53 
 
Informationsärenden 
 
Skolchef Åke Svensson informerar avseende statbidrag 
för nattis som kommunen beviljats. Dnr 2013.69 
 
Skolchef informerar avseende statsbidrag för 
karriärtjänster (förstelärare) Dnr 2013.70 
 
Skolchefen informerar avseende statsbidra, extra 
tilldelning för yrkesinriktad och viss teoretisk 
vuxenutbildning på gymnasial nivå 2013. Dnr 2013.73 
 
Skolchef Åke Svensson informerar avseende den 
utvärderingen av familjeskolan som nu är avslutad. Dnr 
2013.6 
 
Skolchef Åke Svensson informerar avseende beslut i 
kommunstyrelsen om uppföljning av Ernst & Youngs 
granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska underskott 2012. Dnr 2012.88 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
 



 8(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-08-27 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 54 
 
Information om nationella prov i åk 3 
 
Representanter för lärarna på Norra Lyckan skolan 
informerar avseende den kommentar som skickats till 
Skolinspektionen gällande resultatet av nationella prova 
i sv/ma i åk 3 i Perstorps kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
 
 


