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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2013-01-08 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.50 

 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson (PF), ordförande 
Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande 
Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Karolina Hansen, nämndssekreterare 
Per Storck, rektor (§ 2-3) 
Lennart Persson, rektor (§ 2-3) 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Boel Rosdahl  
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2013-01-14 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

1-7 
  

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerare   
  Boel Rosdahl  

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

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2013-01-08 
Datum för anslags uppsättande 2013-01-22 Datum för anslags nedtagande 2013-02-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 § 1 
  

Allmän förskola Dnr 2012.134 
 
Från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2012-12-19: 
Från förskolechef Marie Sundström har inkommit 
skrivelse avseende disponering av tid för barn som har 
rätt till allmän förskola samt barn till föräldralediga och 
arbetslösa. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att skrivelsen ska behandlas på arbetsutskottets 

sammanträde 2013-01-08, samt 
att skrivelsen ska tas ner från anslagna platser i 

förskolorna.  
 
Ordförande redogör för de riktlinjer som beslutats enligt 
dnr 2008.85. 
 
Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att ingen 
förändring görs utan respektive förskola behåller sin rätt 
att besluta om förläggning av tider för allmän förskola 
och förskola, för barn till föräldralediga och arbetslösa, 
på ett sådant sätt att det ger bästa möjliga kontinuitet 
för barnen och att verksamheten kan bedrivas på det 
mest kostnadseffektiva sättet.  
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes 
förslag. 
 
Delgivning 
Eva-Marie Svensson, tf förskolechef



3 (8) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2013-01-08 
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§ 2 
  

Tillsyn och kontroll,  Artur Lundkvist 
utbildningscentrum, Linjalen 1 Dnr 2013.1 
 
Från Söderåsens Miljöförbund har inkommit rapport 
gällande egenkontroll. Noteringar gjordes på följande 
punkter: 

1. Kunskap och utbildning 
2. Lokal samt drift och underhåll 
3. Städning 
4. Kemikaliehantering 
5. Hygien 
6. Avfallshantering 
7. Tobak 

 
Enligt Söderåsens Miljöförbund noterade följande 
brister: 

1. Inget egenkontrollprogram 
2. Inga rutiner finns för drift och underhåll av 

lokalerna 
3. Ingen kemikalieförteckning finns 
4. Inga rutiner finns för hygien 
5. Rökning förekommer på området 

  
Söderåsens Miljöförbund begär synpunkter på 
rapporten, vilka åtgärder som kommer att vidtas samt 
när dessa ska vara slutförda. Beskedet skall vara 
Söderåsens Miljöförbund tillhanda senast 2013-01-15. 

 
Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra 
åt rektor Per Storck att inkomma med synpunkter till 
Söderåsens Miljöförbund inom utsatt tid, samt att delge 
arbetsutskottet synpunkterna.  
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes 
förslag. 
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§ 3 

  
Tillsyn och kontroll, Centralskolan, Pekpinnen 2, 
Perstorps kommun Dnr 2013.2 
 
Från Söderåsens Miljöförbund har inkommit rapport 
gällande egenkontroll. Noteringar gjordes på följande 
punkter: 

1. Kunskap och utbildning 
2. Lokal samt drift och underhåll 
3. Städning 
4. Kemikaliehantering 
5. Hygien 
6. Avfallshantering 
7. Tobak 

 
Enligt Söderåsens Miljöförbund noterade följande 
brister: 

1. Inget egenkontrollprogram finns 
2. Inga rutiner finns för drift och underhåll av 

lokalerna 
3. Ingen kemikalieförteckning finns 
4. Förvaring av syror behöver ses över 
5. Inga rutiner finns för hygien 

  
Söderåsens Miljöförbund begär synpunkter på 
rapporten, vilka åtgärder som kommer att vidtagas samt 
när dessa ska vara slutförda. Beskedet skall vara 
Söderåsens Miljöförbund tillhanda senast 2013-01-15. 
 
Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra 
åt rektor Lennart Persson att inkomma med synpunkter 
till Söderåsens Miljöförbund inom utsatt tid, samt att 
delge arbetsutskottet synpunkterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes 
förslag. 
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§ 4 
  
Utvärdering Familjeskolan Dnr 2012.123 

  
 Enligt tidigare beslut gällande familjeskolan som koncept 

ska denna undervisningsform utvärderas efter tre år. 
  
 Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra åt 

skolchef Åke Svensson att utvärdera familjeskolan och 
inkomma med rapport till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2013-06-18. 

 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes 
förslag. 
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 § 5 
  

Omfördelning av statsbidrag till yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning 2012 Dnr 2012.135 

  
Skolchef Åke Svensson redogör för beslutsmeddelande 
inkommet från Skolverket gällande omfördelning av 
statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 
2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för informationen. 
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 § 6 
  

Återkallande av godkännande för nationella 
program vid den fristående gymnasieskolan Osby 
Praktiska Gymnasium i Osby kommun Dnr 2013.3 
 
Skolchef Åke Svensson redogör för beslut inkommet från 
Skolinspektionen gällande återkallande av godkännande för 
nationella program vid den fristående gymnasieskolan Osby 
Praktiska Gymnasium i Osby kommun. 
 
Perstorps kommun har i dagsläget inga elever vid skolan och 
kommer därför inte att beröras av beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för informationen. 
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§ 7 

  
Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2013, 
utfall Dnr 2013. 

  
Skolchefen redogör för resultat av beräkningar för år 2013 
avseende Skolverkets statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Materialet finns, fr o m 2013-01-
10 på www.scb.se/OE0115 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för informationen. 

 


