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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-08-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 15.15 
 

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 
Kristoffer Persson Kärki, (S) ej tjänstgörande ersättare 
Göran Olsson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndssekreterare 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-09-05 

   
Paragrafer 

47-50 
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 2011-08-24 
Datum för anslags uppsättande 2011-09-06 Datum för anslags nedtagande 2011-09-29 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson, sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-08-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 47 
  
 Dagordning 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 att       godkänna föreslagen dagordning med tillägg av följande  
            informationsärenden: 
 

• P.O.D.B. 
• Köket på Hattstugan 
• Skolskjutsar 
• Rastvakter på CT 
• Fadderverksamhet 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-08-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 48 

 
Halvårsbokslut och årsprognos Dnr 2011.66 

 
Förvaltningsekonomen redovisar bokslut för första halvåret 2011. 
(Bilaga till § 48) 

 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
      

att godkänna halvårsbokslutet. 
 
S-gruppen deltar inte i beslutet. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Delgivning 
Anders Ottosson 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-08-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 49 
 

Rapporter 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt delegation för 
juni och juli 2011. Dnr 2011.30 
 
Från förskolechef Karina Persson har inkommit beslut enligt delegation 
för juli 2011. Dnr 2011.65 
 
Från förskolechef Malin Gnebner har inkommit beslut enligt delegation 
för maj, juni och juli 2011. Dnr 2011.24 
 
Från förvaltningschef Göran Olsson har inkommit beslut enligt 
delegation för juli 2011. Dnr 2011.3 
 
Från ordförande Lars Ottosson har inkommit beslut enligt delegation för 
juli 2011. Dnr 2011.60 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att      lägga rapporterna till handlingarna 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-08-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§ 50 
 
Informationsärenden 

 
Från Yngve Hansen (PF) har inkommit avsägelse från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-22 att bevilja avsägelsen.  
Dnr 2011.61 

 
Kommunstyrelsen har fastställt ekonomiska nettoramar för åren 
2012 till 2014. Barn- och utbildningsnämndens ram för de tre 
åren är 144 697 kkr, 149 507 kkr och 156 532 kkr. I de 
beslutade ramarna har förutom uppräkning av löner och drift 
även medel för skolpsykolog och driftskompensation för nya 
förskolelokaler tillförts nämnden. Dnr 2011.63 
 
Förvaltningschefen informerar om att P.O.D.B.-projektet är i full gång 
och att ett föräldramöte, dit även nämndens ledamöter är välkomna, 
kommer att äga rum 2011-09-06. Dnr 2011.36 

 
Ordföranden informerar om Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2011-08-10 beslutade  

 att uppdra åt förvaltningschefen att med Söderåsens 
Miljöförbund diskutera vilka åtgärder som krävs för att 
få dispens att i avvaktan på ombyggnad använda 
lokalerna för tillagning. Dnr 2011.38 

 
              Förvaltningschefen informerar om bestämmelserna för skolskjuts samt  
 om ett inkommet brev från en förälder i ärendet. Dnr 2011.67 
 
 Leif Andersson ställer frågan om Centralskolan har schema för  
 rastvakter och hur det i så fall fungerar. 

Förvaltningschefen ber att få återkomma med svar på nästa 
nämndssammanträde. 
 
Leif Andersson ställer 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 svarar att någon sådan diskussion inte förts i 
arbetsutskottet. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-08-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att       beträffande rastvakter begära in rastvaktsschema från samtliga 
           skolor till nästa nämndssammanträde 
att       beträffande fadderverksamhet uppdra åt arbetsutskottet att   
           inkomma med ett förslag på rutiner till nästa   
           nämndssammanträde, samt 
att       i övrigt tacka för informationen 

 


