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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-06-08 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.00 

 
 

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 
Lisbeth Reimers, rektor 
Charlotte Joehns, rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Kent Holmer  
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-06-15 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

37-43 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerare   
  Kent Holmer  

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

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-06-08 
Datum för anslags uppsättande 2011-06-17 Datum för anslags nedtagande 2011-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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§ 37 

 
 Dagordning 
 
 Arbetsutskottet beslutar 

 
att          godkänna föreslagen dagordning. 
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 § 38 
  
 Elevärende, orosanmälan Dnr 2011.47 
  

Från rektor Lennart Persson har inkommit en orosanmälan för elev 
på Centralskolan. 

  
 Rektor Charlotte Joehns redogör för ärendet. 
 

För närvarande uppfyller inte eleven sin lagstadgade skolplikt och skolan 
är också synnerligen orolig för den kommande sommaren och skollovet 
med avseende på elevens sociala situation, umgängesliv och 
fritidsaktiviteter. 
 
Anmälan är också skickad till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

  
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att         tacka för informationen 
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 § 39 
 
 Åtgärdsplan för att få budget i balans Dnr 2011.49 
  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat 
underskott på ca 2,2 miljoner kronor främst inom interkommunala 
ersättningar samt inom grundskolan. 
 
Med anledning av det beslutade kommunstyrelsen 2011-05-25 att 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast 2011-06-20 
inkomma med en åtgärdsplan för hur man tänker uppnå balans i 
budget. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 

 att          uppdra åt ordföranden och förvaltningschefen att upprätta     
                                 ett förslag till åtgärdsplan och presentera på barn- och  
                                 utbildningsnämndens sammanträde 2011-06-15. 
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 § 40 
 
 Framtida organisation av grundskolan  
 Dnr 2011.50 
  

Förvaltningschefen informerar om att stora förändringar har skett i 
grundskolans styrdokument, skollag, skolförordning, läroplan och 
kursplaner. Dessutom införs lärarlegitimation. 
En annan förändring är att betyg ska sättas från och med årskurs 6. 
 
Förändringarna påverkar verksamheten i grundskolan och dess 
organisation bör därför ses över. 

 
Grundskolans rektorer och förvaltningschefen redogör för sina synpunkter 
gällande hur grundskolan bör organiseras i framtiden. 

  
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att          uppdra åt förvaltningen att ta fram olika alternativ för  
              framtida organisation och presentera det på  
              arbetsutskottets sammanträde den 7 september 2011.  
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 § 41 
 

Ansökan från A Non Smoking Generation om stöd till 
klassbesök Dnr 2011.51 

 
Från A Non Smoking Generation har inkommit en ansökan om 864 kronor 
för att genomföra klassbesök. Beloppet motsvarar 1 krona per skolungdom i 
åldrarna 10-19 år. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att         avslå ansökan 
 
 

 Delgivning 
 A Non Smoking Generation
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 § 42 
 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Dnr 2011.52 
 
Från personalchef Mytrhel Sjöström har inkommit protokoll från 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att         protokollen skall delges barn- och utbildningsnämndens  
             sammanträde den 15 juni 2011. 
 

. 
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 § 43 
 
 Godisförbudet på Ozwald Dnr 2011.53 
 

Från personalen på fritidsgården Ozwald har inkommit en 
förfrågan om att upphäva beslutet om godisförbud på Ozwald 
under skoltid.  
 
Anledningen till att man vill upphäva förbudet är dels att eleverna 
på Centralskolan i stället går till kiosker och affärer i närheten för 
att handla godis på skoltid, dels att godisförsäljning ger intäkter 
som kan användas till fritidsgårdens verksamhet. 
 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
 att          beslutet om godisförbud står fast.  
 
 Delgivning 
 Magnus Almström 


