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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 15.20 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Bengt Jarring, (KD) tjänstgörande ersättare 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Kristofer Persson Kärki, (S) ledamot 
Boel Rosdahl, (S) ledamot 
Lis-Beth Wiberg, (MP) tjänstgörande ersättare 
Kerstin Andersson, (C) tjänstgörande ersättare 
Lars Larsson, (PF) tjänstgörande ersättare 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
 
 

Övriga deltagande Åke Svenson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Karolina Hansen, sekreterare 
Lennart Persson, rektor (§35-36) 
Charlotte Joehns, rektor (§35-36) 
Lisbeth Reimers, rektor (§35-36) 
Eva-Marie Svensson, tf förskolechef (§29) 
 
 
 
 

Utses att justera Bengt Jarring Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2013-03-12 

   
Paragrafer 

28-37 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerande   
  Bengt Jarring Kent Holmer 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2013-03-26 
Datum för anslags uppsättande 2013-04-03 Datum för anslags nedtagande 2013-04-24 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 28 
  

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

• information om svar till kommunstyrelsen 
gällande revisionsrapporten 

• information från styrgruppsmöte med presidium 
i barn- och utbildningsnämnden och presidium i 
socialnämnden 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 29 
  

Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Dnr 2013.34 
 
Tf förskolechef Eva-Marie Svensson föredrager det upprättade 
förslaget till reviderad upplaga av tillämpningsföreskrifter för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  
 
Gällande regler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i 
Perstorps kommun fastställdes i kommunfullmäktige 2009-11-
25. 
 
Revisionen innebär en uppdatering av innehållet samt 
förtydligande på flera punkter. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
att anta reviderad upplaga av tillämpningsföreskrifter 

för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, 
samt 

att överlämna förslaget för fastställande till 
kommunstyrelsen. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

 
 

Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 30 
  

Yttrande, Karl-Oskarskolan Hässleholm Dnr 2013.36 
 
Från Skolinspektionen har inkommit yttrande i ansökan från 
Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande som huvudman för 
en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun fr o m 
läsåret 2014-15 (Skolinspektionens dnr 2013:585). 
 
Perstorps kommun ombeds lämna yttrande i frågan senast 
2013-04-26 i form av kopia på justerat protokoll från beslutande 
nämnd i skolfrågor. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
att informera Skolinspektionen att barn- och 

utbildningsnämnden i Perstorps kommun inte har 
något att invända emot ansökan om etablering för 
Karl-Oskar Utbildning AB i Hässleholm. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
 
Delgivning 
Skolinspektionen 
 

 
 
  
 



 5(11)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 31 
  

Avtal Skåne Nordväst Dnr 2013.35 
 
Skolchef Åke Svensson föredraget avtal från Skåne 
Nordväst gällande: 

• regionjurist 
• lärlingsutbildning för vuxna 
• yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 
• gymnasiesärskolan 
• gymnasieskolan 
• vuxenutbildningen 
 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att acceptera de för Skåne Nordost gällande avtalsvillkor för: 

• lärlingsutbildning för vuxna 
• yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 
• gymnasiesärskolan 
• gymnasieskolan 
• vuxenutbildningen 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att acceptera de för Skåne Nordost gällande avtalsvillkor för: 

• regionjurist 
• lärlingsutbildning för vuxna 
• yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 
• gymnasiesärskolan 
• gymnasieskolan 
• vuxenutbildningen 

 
 
Delgivning 
Skåne Nordväst (Kerstin Lingebrant, Svalövs kommun) 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

§ 32 
  

Tillsyn och kontroll, Norra Lyckan skolmatsal – 
tillagningskök Orgeln 1, Perstorps kommun Dnr 2012. 101 

 
Från Söderåsens miljöförbund har inkommit beslut i ärendet 
tillsyn och kontroll av Norra Lyckans skolmatsal, tillagningskök. 
Söderåsens miljöförbund förbjuder Perstorps kommun, barn- och 
utbildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0910 att 
tillaga mat i Norra Lyckan skolan fr o m den 1 oktober 2013. 

 
Lokalen uppfyller inte kraven för säker livsmedels- 
hantering eftersom: 

• man korsar flöden med risk för korskontaminering 
• man inte kan skilja på ren och oren zon, 

salladsberedning sker i diskrum 
• lokalen har inte tillräckligt med berednings- och 

avställningsytor samt förrådsutrymmen, varför risk för 
att kontaminera livsmedlen föreligger samt 

• brister föreligger gällande underhåll av lokaler, 
inredning och utrustning som medför svårigheter att 
kunna hålla rent. 

Köket med de utrymmen som finns är därför inte lämpligt som 
tillagningskök men det möter inga hinder att kommunen 
använder det som mottagningskök. 

 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
att uppdra åt kostchef Anders Pernsell att utreda alternativa 

lösningar för att tillgodose behovet av matleverans till 
Norra Lyckan skolan från 2013-10-01, samt 

att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
kommunikation med Söderåsens miljöförbund. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att uppdra åt kostchef Anders Pernsell att utreda alternativa 

lösningar för att tillgodose behovet av matleverans till 
Norra Lyckan skolan från 2013-10-01,  

att överklaga beslutet med anledning av att köket på 
Rosenhill kan bli något fördröjd p g a försenad 
projektering utanför nämndens kontroll, samt 

att informera kommunstyrelsen. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 
 
Delgivning 
Söderåsens miljöförbund 
Kommunstyrelsen  
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§ 33 

  
Tillsyn och kontroll, Klockareskogens förskola, Ode n 2 
Perstorps kommun Dnr 2013.33 
 
Från Söderåsens Miljöförbund har inkommit beslut i ärendet 
tillsyn och kontroll av Klockareskogens förskola. Söderåsens 
miljöförbund förbjuder Perstorps kommun med 
organisationsnummer 212000-0910 att tillaga mat i 
Klockareskogens förskola fr o m 1 oktober 2013. 
 
Lokalen uppfyller inte kraven för säker livsmedelshantering 
eftersom: 

• man korsar flöden med risk för korskontaminering 
• man inte kan skilja på ren och oren zon. man tar in oren 

grovdisk genom hela köket. 
• lokalen har inte tillräckligt med arbets- och 

avställningsytor samt förrådsutrymmen, varför risk för 
att kontaminera livsmedlen föreligger samt 

• brister föreligger gällande underhåll av lokaler, 
inredning och utrustning som medför svårigheter att 
kunna hålla rent. 

Köket med de utrymmen som finns är därför inte lämpligt som 
tillagningskök men det möter inga hinder att kommunen 
använder det som mottagningskök. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
att uppdra åt kostchef Anders Pernsell att utreda alternativa 

lösningar för att tillgodose behovet av matleverans till 
Norra Lyckan skolan från 2013-10-01, samt 

att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
kommunikation med Söderåsens miljöförbund. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att uppdra åt kostchef Anders Pernsell att utreda alternativa 

lösningar för att tillgodose behovet av matleverans till 
Klockareskogens förskola från 2013-10-01,  

att överklaga beslutet med anledning av att köket på 
Rosenhill kan bli något fördröjd p g a försenad 
projektering utanför nämndens kontroll, samt 

att informera kommunstyrelsen. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 
 

 Delgivning 
Söderåsens miljöförbund 
Kommunstyrelsen



 8(11)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 34 

  
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning Dnr 
2013.37 
 
Skolchef Åke Svensson föredrager ärende avseende 
ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 
inkommen från Perstorps gymnasium.  
 
Med stöd i lag och förordning har elever rätt till undervisning i 
sitt modersmål under sju års tid. De aktuella elever har redan 
erhållit den tiden varför skolchefen förslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att avslå ansökan om 
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
skolchefens förslag.
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 35 

  
Elevärende Dnr 2013.41 
 
Rektor Lennart Persson redogör för elevärende. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt skolchef Åke Svensson att ta lämpliga 

kontakter med IFO och återrapportera till barn- 
och utbildningsnämnden på sammanträde 2013-
04-23. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 § 36 
 

Rapporter 
 
Förvaltningsekonom föredrager ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2013-02-31. Dnr 2013.40 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt 
delegation för februari 2013. Dnr 2013.5 
 
Från skolchef Åke Svensson har inkommit beslut enligt 
delegation för januari och februari 2013 Dnr 2013.11 
 
Rektorerna föredrager rapport från grundskola och 
skolbarnsomsorg. Dnr 2013.42 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna. 

 



 11(11)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 37 
 
Informationsärenden 
 
Ordförande informerar avseende den skrivelse som 
lämnats till kommunstyrelsen som svar på åtgärder som 
gjorts för att följa upp revisionen gjord av Ernst & Young 
under hösten 2012. Dnr 2012.88 
 
Ordförande informerar avseende möte i styrgrupp med 
presidium från barn- och utbildningsnämnden samt 
presidium från socialnämnden. 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 


