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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 16.10 
 

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 Kristoffer Persson Kärki, (S) ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Jarring, (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Yngve Hansen, (PF) ej tjänstgörande ersättare 
Karina Persson, förskolechef 
Göran Olsson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndssekreterare 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-06-22 

   
Paragrafer 

38-46 
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 2011-06-15 
Datum för anslags uppsättande 2011-06-22 Datum för anslags nedtagande 2011-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson, sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 38 
  
 Dagordning 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 att       godkänna föreslagen dagordning med följande tillägg: 
 

•  inbjudan till utställning för del av Perstorp 21:1 
•  inbjudan till samråd för tematiskt tillägg till ÖP 2011 
•  Köksutredningen 
•  Köket på Hattstugans förskola  
•  Yrkesvux 
•  Ansökan från A Non Smoking Generation 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 39 

 
Motion angående deltagande i Sveriges största miljö nätverk 
Dnr 2011.31 
 
Irene Långberg (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med 
rubricerad motion. 
 
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. 
 
I nuläget är ingen av Perstorps skolor eller förskolor delaktiga i Grön 
Flagg. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-05-11 att uppdra åt förvaltningschefen 
att inkomma med ett förslag till yttrande till dagens 
nämndssammanträde. 

 
Förvaltningschefen skriver i sitt förslag till yttrande att samtliga rektorer 
och förskolechefer i april träffade representanter från Stiftelsen Håll  
Sverige Rent samt Miljöverkstaden i Helsingborg för information och 
diskussion bland annat om Grön Flagg och certifieringen.  
(Bilaga till § 39) 
 
Marie Gärdby yrkar på bifall till förvaltningschefens förslag. 
 
Förvaltningschefen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
att       tillstyrka motionen. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningschefens förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 40 
 
 Godisförbudet på Ozwald Dnr 2011.53 
 

Från personalen på fritidsgården Ozwald har inkommit en 
förfrågan om att upphäva beslutet om godisförbud på Ozwald 
under skoltid.  
 
Anledningen till att man vill upphäva förbudet är dels att 
eleverna på Centralskolan i stället går till kiosker och affärer i 
närheten för att handla godis på skoltid, dels att godisförsäljning 
ger intäkter som kan användas till fritidsgårdens verksamhet. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta  
 
att       beslutet om godisförbud står fast.  

 
Marie Gärdby och Marianne Zackrisson yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Delgivning 
Magnus Almström 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 41 
 
 Åtgärdsplan för att få budget i balans Dnr 2011.49 
  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat 
underskott på ca 2,2 miljoner kronor främst inom 
interkommunala ersättningar samt inom grundskolan. 
 
Med anledning av det beslutade kommunstyrelsen 2011-05-25 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast 2011-06-
20 inkomma med en åtgärdsplan för hur man tänker uppnå 
balans i budget. 

 
Arbetsutskottet beslutade 2011-06-08 att uppdra åt ordföranden 
och förvaltningschefen att upprätta ett förslag till åtgärdsplan 
och presentera på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2011-06-15. 

 
Förvaltningschefen och ordföranden har upprättat förslag till 
åtgärdsplan enligt bilaga till § 41. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att       anta förslaget till åtgärdsplan. 
 
Leif Andersson deltar inte i beslutet p g a den korta handläggningstiden. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
  § 42 

 
Rapporter 

  
Förvaltningschefen rapporterar att den preliminära 
budgetbudgetprognosen per 2011-05-31 visar på att resultater är ca 
400 000 kronor än väntat. Dnr 2011.57 

 
Från rektor Karin Thörnkvist har inkommit beslut enligt delegation för 
maj 2011. Dnr 2011.9 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt delegation för 
maj 2011. Dnr 2011.30 
 
Förskolechef Karina Persson föredrar rapport från förskolorna och 
pedagogisk omsorg för juni 2011. Dnr 2011.33 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att      lägga rapporterna till handlingarna 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

§ 43 
 
Informationsärenden 

 
Från rektor Lennart Persson har inkommit en orosanmälan för elev på 
Centralskolan. Förvaltningschefen redogör för ärendet. 
För närvarande uppfyller inte eleven sin lagstadgade skolplikt och   
skolan är också synnerligen orolig för den kommande sommaren och 
skollovet med avseende på elevens sociala situation, umgängesliv och 
fritidsaktiviteter. 
Anmälan är också skickad till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Dnr 2011.47 

 
Från personalchef Myrthel Sjöström har inkommit protokoll från 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden.  
Förvaltningschefen redogör för ärendet och svarar på frågor. Dnr 
2011.52 
 
Förvaltningschefen informerar om att stora förändringar har skett i 
grundskolans styrdokument, skollag, skolförordning, läroplan och 
kursplaner. Dessutom införs lärarlegitimation. 
En annan förändring är att betyg ska sättas från och med årskurs 6. 
Förändringarna påverkar verksamheten i grundskolan och dess 
organisation bör därför ses över. 
Arbetsutskottet beslutade 2011-06-08 att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram olika alternativ för framtida organisation och presentera det på 
arbetsutskottets sammanträde den 7 september 2011. Dnr 2011.50 
 
Förvaltningschefen informerar om att Köksutredningen som 
färdigställdes 2008 har legat vilande under tiden förskoleutredningen 
pågått. Nu är frågan huruvida köksutredningen behöver aktualiseras 
och revideras med anledning av eventuella kommande nybyggnationer 
av förskolor.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-06-08 att hänskjuta 
ärendet till kommande budgetberedning och att där ange nya direktiv 
för utredningen. Dnr 2011.56 
 
Förvaltningschefen informerar om Barn- och utbildningsnämndens 
äskande om kompensation för hyreshöjning beroende på renovering av 
Hattstugans kök. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-06-08 att uppdra åt 
ekonomichefen att inkomma med förslag till omdisponeringar. Dnr 
2011.38 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
Förvaltningschefen informerar om att rektor Per Storck ansökt om  
800 000 i statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning hos 
Skolverket. Dnr 2011.58 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att       tacka för informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 44 
 
 Inbjudan till utställning, del av Perstorp 21:1  Dnr 2011.55  
 

Rubricerat ärende har inkommit från stadsarkitekt Lena Thore. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att       ställa sig positiv förslaget. 
 
Delgivning 
Lena Thore 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 45 
 
 Inbjudan till samråd angående tematiskt tillägg til l ÖP 2011 
  Dnr 2011.54 

 
Rubricerat ärende har inkommit från stadsarkitekt Lena Thore. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att       inte ha något att erinra mot förslaget. 
 
Delgivning 
Lena Thore 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2011-06-15 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 46 
 

Ansökan från A Non Smoking Generation om stöd till 
klassbesök Dnr 2011.51 
 
Leif Andersson ställer frågan varför arbetsutskottet 2011-06-08 
beslutade att avslå ansökan om 864 kronor från A Non Smoking 
Generation. 
 
Ordföranden besvarar frågan. 
 
Leif Andersson tackar för svaret. 


