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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-11-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 14.55 
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 
Lisbeth Wiberg, (MP) ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom, mötessekreterare 
Lisbeth Reimers, rektor Parkskolan 
Lennart Persson, rektor Centralskolan 
 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-12-05 

   
Paragrafer 

67-72 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Ann-Christine Sandell 

 

 Ordförande Lars Ottosson  

  
 

 

 Justerande   
  Lina Löfberg Kent Holmer 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-11-23 
Datum för anslags uppsättande 2011-12-07 Datum för anslags nedtagande 2011-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Ann-Christine Sandell, sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-11-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 67 
  
 Dagordning 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 att         följande ärenden utgår p g a att förvaltningschefen inte  
                                                    närvarar på sammanträdet: 

• Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden 
• Placering av förvaltningskontoret 
• Delegationsärenden 
• En skola på vetenskaplig grund 
• ”Din bror” – Ansökan Leaderprojekt 

                                       att         lägga till ärendet Anmälan till Skolinspektionen samt 
 att         i övrigt fastställa föreslagen dagordning. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-11-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 68 

 
Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 
2012 Dnr 2011.90 
 
Från förvaltningen har inkommit förslag på 
sammanträdesdagar 2012 för barn- och utbildningsnämnden 
enligt följande: 
 
25 januari, 22 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni,  
29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och  
19 december med start kl. 14.00 för samtliga sammanträden. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

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

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-11-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
  
  
 § 69 
 
 

Yrkesvux 2012 Dnr 2011.89 
 
Rubricerat ärende har inkommit från rektor Per Storck på Artur 
Lundkvist utbildningscentrum. 
 
Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 aviserat en 
fortsatt satsning på yrkesvux under 2012 motsvarande 5000 
platser för hela riket. 
 
En elektronisk ansökan från Artur Lundkvist utbildningscentrum 
har skickats till Skolverket. 
En pappersansökan skall skickas senast den 30 november 
2011. Till denna ansökan skall bifogas beslut som styrelsen för 
utbildningen har fattat. 
 
Per Storck föreslår Barn- och utbildningsnämnden  
 
att       bifalla ansökan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Per 
Storcks förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-11-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 70 
 

Inbjudan till utställning för tematiskt tillägg til l ÖP 2006, 
vindkraft Dnr 2011.82  
 
På uppdrag av byggnadsnämnden har utställningshandling för 
tematiskt tillägg till ÖP 2006, vindkraft utarbetats. 
 
Utställningsförslaget har utarbetats i enlighet med 
inriktningsbeslut taget 2011-02-16 av ksau att respektavståndet 
skall vara 1000 meter mellan bostadshus och vindkraftverk. I 
utställningsförslaget redovisas även konsekvenserna av ett 
respektavstånd på 500 meter. 
 
Synpunkter på utställningshandlingen skall vara 
Byggnadskontoret tillhanda senast 19 december 2011. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
att       inte delta i utställningsförfarandet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

 
 

Kim Svitzer deltar inte i beslutet.  
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-11-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 71 
 
 
Rapporter 

 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med budgetprognos 
per 2011-10-31. Dnr 2011.92. 

  
Ordföranden rapporterade om mötet med Socialnämndens 
arbetsutskott angående kostnader för assistentstöd av medicinska skäl. 
Dnr 2011.85 

 
Rektorerna Lisbeth Reimers och Lennart Persson föredrar rapport från 
skola och skolbarnomsorg för oktober 2011.43 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga rapporterna till handlingarna. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-11-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§ 72 
 
Informationsärenden 
 
Från tidningen Dagens Samhälle har inkommit erbjudande om 
prenumeration. Tidningen utkommer med 45 nummer per år och 
kostnaden per prenumeration, inklusive digitalutgåva, är 995 
kronor exklusive moms. 

 Arbetsutskottet beslutade 2011-11-09 att erbjuda de ordinarie  
nämndsledamöter som så önskar en prenumeration. Dnr 2011.87 
 
Lisbeth Reimers informerar om kommande förstärkning av elevhälsan 
genom att en rekrytering av Skolpsykolog pågår. Dnr 2011.93 
 
Lennart Persson informerar om IT-satsningen på skolorna.  
Dnr 2011.94 
 
Ordföranden redogör för BUN:s framtida nyttjande av Rosenhill.  
 

 Ordföranden informerar om skrivelse angående situationen på  
 Trollbacken / Rosenhill Dnr 2011.86 

I skrivelsen påtalas bl a att man anser barngrupperna vara 
stora, ljudnivån hög samt att man inte finner det rimligt att 
barnen behöver byta våningsplan två gånger om dagen. 
Arbetsutskottet beslutade 2011-11-09 att uppdra åt förskolechef 
Karina Persson att besvara skrivelsen, samt att i övrigt lägga 
skrivelsen till handlingarna. 
 
Leif Andersson informerar om en anmälan till Skolinspektionen 
gällande Artur Lundkvists Utbildningscentrum. Dnr 2011.95 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att          tacka för informationen 
 
 

 
 

 


