
 1(10)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 16.25 
Beslutande  

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

Övriga deltagande Lars Larsson, (PF) ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Jarring, (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Marie Hamacek, (M) ej tjänstgörande ersättare 
Kristoffer Persson Kärki, (S) ej tjänstgörande ersättare 
Göran Olsson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndssekreterare 
Malin Gnebner, förskolechef 
Per Storck, rektor Artur Lundkvists utbildningscentrum 
Lisbeth Reimers, rektor Parkskolan 
Lennart Persson, rektor Centralskolan 
Charlotte Joehns, rektor Centralskolan 
Karin Thörnkvist, rektor Norra Lyckanskolan och Oderljunga skola 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-10-31 

   
Paragrafer 

59-66 
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 2011-10-19 
Datum för anslags uppsättande 2011-11-02 Datum för anslags nedtagande 2011-11-24 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson, sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

 
 
 
 § 59 
  
 Dagordning 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 att         informationsärendena ”Utredning angående skollokaler och  
              fritidshemslokaler” och ”Elevärende” diskuteras under    
                                                    rapportärendena ”Framtida organisation av grundskolan”   
                                                    respektive ”Ekonomisk rapport med budgetprognos” 
                                       att         slå ihop ärendena ”Val av ny ersättare i barn- och  

             utbildningsnämndens arbetsutskott” och ”Avsägelser” under ny  
             rubrik ”Avsägelser och fyllnadsval”, samt 

 att         i övrigt fastställa föreslagen dagordning. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 60 

 
Avsägelser och fyllnadsval 

 
Thony Ljung (PF) har till Kommunfulläktige inkommit med en  
avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-21 att godkänna avsägelsen 
från Thony Ljung, samt att som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden utse Kim Svitzer (PF) och som ny ersättare i  
barn- och utbildningsnämnden utse Thony Ljung (PF). (Dnr 2011.75) 
 
Pehr Magnusson (M) har till Kommunfulläktige inkommit med en 
avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-21 att godkänna avsägelsen 
från Pehr Magnusson, samt att som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden utse Marie Hamacek (M). (Dnr 2011.74) 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att         till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
             utse Kim Svitzer (PF). 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 61 
 

Remiss från Utbildningsdepartementet: Vissa frågor 
angående bidrag till fristående gymnasieskolor och 
internationella skolor på gymnasienivå Dnr 2011.62  

 
  Perstorps kommun är remissinstans gällande rubricerad  
  remiss. 

Remissförslaget innebär förändringar i tidplanen för föreskrifter 
och beslut om den s.k. riksprislistan. 
Remisstiden utgår den 31 oktober 2011. 

  
 
 Arbetsutskottet beslutade 2011-08-10 
 

att     uppdra åt förvaltningschefen att inkomma med förslag 
till svar på remissen till nämndens sammanträde den 
19 oktober 2011. 

 
Förvaltningschefen har nu inkommit med förslag till svar och 
föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta  
 

att           ställa sig positiv till de förändringar i gymnasie-  
               förordningen som föreslås i promemorian avseende  
               förändrade tidpunkter gällande riksprislistan och beslut  
               om bidrag som grundar sig på riksprislistan samt 

                                      att           ställa sig positiv till ändringen i förordningen om bidrag till  
                                                     internationella skolor (2011:683) innebärande att riksprislistan  
                                                     för internationella skolor på gymnasienivå ska beräknas på  
                                                     samma sätt som riksprislistan för fristående gymnasieskolor. 
 
  
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med   
                                       förvaltningschefens förslag.
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 62 
 
 Åtgärder angående prognostiserat underskott Dnr 201 1.83 
  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat underskott 
på 2,9 miljoner kronor per 31 augusti 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-05 att uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden att lämna in uppgifter på vilka åtgärder om har 
vidtagits för att få budgeten i balans. 
 
Förvaltningschefen har upprättat ett förslag till svar enligt bilaga till § 62. 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att         skicka förvaltningschefens skrivelse till kommunstyrelsen. 

. 
 

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

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

§ 63 
 
Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden  Dnr 
2011.64 
 
Från förvaltningschefen föreligger förslag på 
delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  fatta beslut i ärendet på nästa nämndssammanträde 

den 23 november 2011. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 64 

 
 Delad barnomsorg Dnr 2011.78 
  

Förvaltningsekonomen informerar om ett aktuellt fall inom 
barnomsorgen där barnet som är skrivet i Perstorp har växelvis 
boende varannan vecka. 
Den ena vårdnadshavaren bor i annan kommun och önskar ha 
barnet placerat i barnomsorg i den kommunen varannan vecka. 
 
Förvaltningen efterlyser nu ett beslut från Barn- och 
utbildningsnämnden för vad som skall gälla i de fall där 
vårdnadshavarna önskar delad barnomsorg. 
 
Förvaltningsekonomen hänvisar till Socialstyrelsens rapport 
”Växelvis boende - Att bo hos både pappa och mamma fast de 
inte bor tillsammans” s 39 som bl a slår fast att ”Förskola och 
skola är viktiga inslag i alla barns liv. Barn kan inte gå i två 
skolor, och inte heller ha två förskolor. Barn har svårare än 
vuxna att upprätthålla många relationer samtidigt. 
Förskolevistelsen är ett viktigt inslag i uppväxtmiljön och där har 
barnet viktiga egna vuxen- och kamratkontakter.” 
 
Enligt Skollagen 8 kap 13 § skall ett barn ha ”rätt att bli 
mottagen i förskola med offentlig huvudman i en annan 
kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den 
kommunens förskola”. 
I kommentarerna till paragrafen står att ”Bestämmelsen innebär 
dock inte att barn som bor växelvis hos föräldrar i olika 
kommuner ska erbjudas att växelvis gå i de olika kommunernas 
förskolor.” 
 
Med hänvisning till ovanstående beslutar Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

 att ett barn endast kan inneha en förskoleplats oavsett 
om barnet bor växelvis i annan kommun eller ej. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 65 
 
 
Rapporter 

 
Från förvaltningschef Göran Olsson har inkommit beslut enligt 
delegation för oktober 2011. Dnr 2011.3. 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt delegation för 
oktober 2011. Dnr 2011.1. 
 
Från förskolechef Malin Gnebner har inkommit beslut enligt delegation 
för augusti 2011. Dnr 2011.24. 
 
Från förskolechef Karina Persson har inkommit beslut enligt delegation 
för augusti 2011. Dnr 2011.65. 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt delegation för 
augusti 2011. Dnr 2011.30. 
 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med budgetprognos 
per 2011-09-30 och förvaltningschefen redogör för ett elevärende 
kopplat till den ekonomiska prognosen. Dnr 2011.84. 

  
Förvaltningschefen och rektorerna redogör för olika alternativ gällande 
framtida organisation av grundskolan samt utredningen angående 
skollokaler och fritidshemslokaler. 
Barn- och utbildningsnämnden skall senast 2012-03-01 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa ett färdigt förslag till 
lokalorganisation. 

 
Rektor Per Storck föredrar rapport från Artur Lundkvist 
Utbildningscentrum för hösten 2011. Dnr 2011.34. 
Samhällsvetenskapsprogrammet kommer från och med hösten 2012 
att anpassas till Gy11 och Vux12. Med anledning av det ställer Per 
Storck frågan om man till hösten 2012 skall ta in ungdomar på samma 
sätt som tidigare gjorts på Omvårdnadsprogrammet och som kommer 
att göras på Vård- och omsorgsprogrammet nästa läsår. 
 
Förskolechef Malin Gnebner föredrar rapport från förskola och 
pedagogisk omsorg för oktober. Dnr 2011.33. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  beträffande rapport från Artur Lundkvist Utbildningscentrum  
              uppdra till Per Storck att förbereda för antagning av ungdomar  
              på Samhällsvetenskapsprogrammet hösten 2012, samt 
att  i övrigt lägga rapporterna till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-10-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§ 66 
 
Informationsärende 
 
Irena Långberg (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med motion 
angående deltagande i Sveriges största miljönätverk.  
Grön flagg är Sveriges största miljönätverk för pedagogiska 
verksamheter. Det är också en kostnadsfri utmärkelse för förskolor och 
skolor som vill arbeta med hållbar utveckling. 
Motionären anser att målsättningen är att alla kommunala förskolor och 
skolor i kommunen blir Grön Flagg-certifierade och föreslår därför 
att den först certifierade förskolan/skolan blir det under 2011/2012 samt 
att minst en ny förskola/skola blir certifierad om året. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-13 att hos barn- 
och utbildningsnämnden hemställa om ett yttrande över motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-15  
att          tillstyrka motionen. (Dnr 2011.31) 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-21 att tillstyrka motionen. 
 
 
 

 
 

 


