
 1  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 17.25 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Marie Gärdby, (C) ledamot 
Marianne Zackrisson, (S) ledamot 
Ronny Nilsson, (S) ledamot 
Leif Andersson, (V) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
Lars Larsson, (PF) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Bengt Jarring, (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Pehr Magnusson, (M) ej tjänstgörande ersättare 
Göran Olsson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndssekreterare 
Anders Pernsell, kostchef 
Lisbeth Reimers, rektor Parkskolan 
Lennart Persson, rektor Centralskolan 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-09-21 

   
Paragrafer 

51-58 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande Lars Ottosson  

  
 

 

 Justerande   
  Lina Löfberg Kent Holmer 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-09-21 
Datum för anslags uppsättande 2011-10-03 Datum för anslags nedtagande 2011-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson, sekreterare 
  

  

  

  

 
 



 2  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 51 
  
 Dagordning 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 att         ärende Elev- och barnomsorgspeng utgår 
 att         lägga till ärende Dagens Samhälle, samt 
 att         i övrigt fastställa föreslagen dagordning 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 52 

 
Presentation 

 
Den nytillträdde kommunchefen Per Almström presenterar sig. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 53 
 

Budget 2012 och flerårsplan 2013 - 2014 Dnr 2010.71  
 
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen redogör för förslag till 
budget 2012 och flerårsplan 2013 - 2014. (Bilaga till § 53) 
 
Förvaltningschefen har MBL-förhandlat budgetförslaget 2011-09-12. 
Oenighet föreligger. (Bil till § 53) 
 
Barn – och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  till kommunstyrelsen ingiva budgetförslag för år 2012,fler- 
 årsplan 2013 – 2014 samt verksamhetsmål, samt 
att     de i budgeten upptagna verksamhetsmålen byts ut efter  
 genomförd MBL-förhandling. 
 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

  
  Marianne Zackrisson, Kent Holmer, Ronny Nilsson och Leif Andersson   
  deltar inte i beslutet. 
 
 
 Delgivning 
 Kommunstyrelsen 
 Anders Ottosson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 54 
 
 Rutiner för fadderverksamhet för politiker Dnr 2011 .17 
  

Leif Andersson ställde på Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2011-08-24 frågan om hur det gått med 
fadderverksamheten för politiker ute i de olika verksamheterna. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-04-27 att 
uppdra åt arbetsutskottet att se över hur rutinerna för en sådan 
verksamhet bör se ut och sedan återkomma till nämnden med 
ett förslag. 
Ordföranden svarade att någon sådan diskussion inte förts i 
arbetsutskottet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-08-24 att uppdra åt 
arbetsutskottet att inkomma med ett förslag på rutiner till nästa   
nämndssammanträde. 
 

 Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
att  varje enhet skall ha en fadder från majoriteten och 

en från oppositionen 
 att  såväl ordinarie ledamöter som ersättare kan fungera 

som faddrar  
att faddrarna skall representera nämnden och inte 

enskilda partier 
att fadderbesöken i möjligaste mån skall göras av båda 

faddrarna tillsammans, samt 
att besöken skall rapporteras till nämnden på närmast 

efterföljande sammanträde. 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

§ 55 
 
Inbjudan till utställning för del av Perstorp 23:4 Dnr 
2011.76 
 
En ny detaljplan har upprättats för del av Perstorp 23:4, väster 
om Spårvägsgatan. 
 
Planarbetet syftar till att möjliggöra en tillbyggnad av den 
befintliga förskolan med två avdelningar.  
Sammanlagt planeras för fyra avdelningar inom planområdet. 
Befintliga avdelningar på området kommer att flyttas. 
Förslaget har varit ute på samråd. 
 
Synpunkter på utställningshandlingen skall vara 
Byggnadskontoret tillhanda senast 29 september 2011. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  ställa sig positiv till förslaget. 
 
Delgivning 
Byggnadskontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 56 
 
 
Rapporter 

 
Från förvaltningschef Göran Olsson har inkommit beslut enligt 
delegation för augusti 2011. Dnr 2011.3 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt delegation för 
augusti och september 2011. Dnr 2011.1 
 
Kostchef Anders Pernsell föredrar rapport från skolrestaurangen för 
september 2011. Dnr 2011.42 
 
Rektorerna Lisbeth Reimers och Lennart Persson föredrar rapport från 
skola och skolbarnomsorg för september 2011.43 
 
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk 
rapport med budgetprognos per 2011-08-31 samt Skolverkets statistik 
Kommunblad med jämförelsetal för förskoleverksamhet, 
skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning för 2010. Dnr 2011.72 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga rapporterna till handlingarna 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§ 57 
 
Informationsärenden 

 
Förvaltningschefen informerar enligt följande: 
 

• Ett avtal med vårdcentralen angående skolläkare 
kommer att tecknas inom kort. Avtalet innebär att det fr 
o m vecka 40 kommer att finnas tillgång till en 
skolläkare 2 timmar per vecka. 

• Skolinspektionen genomförde under vecka 37 en så kallad 
flygande tillsyn av elevhälsan på 1000 skolor i landet. I 
Perstorps kommun var det Norra Lyckan som granskades. 
Inspektören har inte identifierat några brister som 
behöver åtgärdas. 

 
Ordföranden redogör för det förslag till mål i budgeten 2012 som 
Femklövern tagit fram. 
Enligt förslaget skall Barn- och utbildningsnämnden ha en verksamhet 
som kännetecknas av: 

 

• att alla elever, föräldrar och personal har inflytande. 
• att alla möter respekt för sin person, sitt egenvärde och sitt 

arbete 
• att ingen utsätts för kränkande behandling 
• att den sociala gemenskapen ger trygghet, trivsel och 

arbetsglädje 
• att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin 

kunskapsutveckling. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  uppdra åt förvaltningschefen att genomföra MBL-

förhandlandlingar gällande mål i budgeten 2012 
att         de i budgeten upptagna verksamhetsmålen byts ut mot 

Femklöverns förslag efter genomförd MBL-förhandling, enligt 
beslut i § 53 ovan, samt 

att  i övrigt tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-09-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 58 
 
 
Dagens Samhälle 

 
 Kaj Seger påtalar för nämnden att han saknar tidningen Dagens  

Samhälle och anser att tidningen bör kunna tillhandahållas till politiskt  
förtroendevalda i kommunen. 

 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  notera påpekandet. 

 


