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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
   

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 16.00 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Mikael Malm, (S) tjänstgörande ersättare 
Boel Rosdahl, (S) ledamot 
Leif Andersson, (V) ledamot 
Kim Switzer, (PF) ledamot 
Lars Larsson, (FP) tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Karolina Hansen, sekreterare 
Anneli Eskilandersson, vice sekreterare 
Lennart Persson, rektor §16 
Lisbeth Reimers, rektor §15 
Eva-Marie Svensson, förskolechef §15 
Lenita Larsson, Lärarförbundet §10-16 
Peter Johansen, Lärarförbundet §10-16 
 
 

Utses att justera Kent Holmer Bengt Jarring 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2014-03-05  14.00 

   
Paragrafer 

10-18 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerande   
  Kent Holmer Bengt Jarring 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-02-25 
Datum för anslags uppsättande 2014-03-11 Datum för anslags nedtagande 2014-04-01 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 §10  
  

Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 11 
  

Bokslut för år 2013 Dnr 2014.32 
 
Förvaltningsekonom och skolchef föredrager upprättat förslag 
till bokslut för år 2013 enligt bilaga till §11. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande överlämna bokslut för år 2013 

till kommunfullmäktige enligt upprättat förslag. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 12 
  

Uppföljning av intern kontrollplan år 2013 Dnr 
2013.27 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2013-02-27 att följande 
objekt skulle granskas under 2012: 
 

• kontroll av nämndsbeslut 
• kontroll av utdrag ur belastningsregistret 
• kontroll av lönehantering 
• kontroll av folkbokföringskommun för interkommunala 

elever. 
 
Förvaltningen har inkommit med rapport om genomförd 
granskning enligt bilaga till §12. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 

2013, samt 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 13 
  

Förslag till intern kontrollplan för 2014 Dnr 2014. 36 
 
Förvaltningskontoret har upprättat förslag på 
granskningsobjekt för år 2014 enligt följande: 
 

• kontroll – utdrag ur belastningsregistret 
• kontroll av nämndsbeslut 
• kontroll av löneutbetalningar och 

semesterdagar 
• kontroll av in- och utflyttningar av elever till och 

från Perstorps kommun. 
  

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att anta förslaget till intern kontrollplan för år 2014, samt 
att överlämna intern kontrollplan för år 2014 till 

kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 § 14 
  
 Rutiner för rapportering till nämnden i elevärenden  

Dnr 2014.18 
 
Skolchefen redogör för sin tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Perstorps kommun har tagit del av Barn- och 
elevombudets föreläggande att kommunen ska vidta 
åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande 
behandling uppfylls i vilket ingår att tillse att rektorn 
anmäler upplevelser kränkande behandling till 
huvudmannen. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta skolchefens skrivelse som sin egen, samt  
att överlämna den till barn- och elevombudet 
 
 
Delgivning 
Barn- och elevombudet 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
 § 15 
 

Rapporter 
 
Förvaltningsekonom föredrager ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2014-01-31. Dnr 2014.5 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt 
delegation för januari 2014. Dnr 2014.8 
 
Från skolchef Åke Svensson har inkommit beslut enligt 
delegation för februari 2014 Dnr 2014.6 
 
Från förskolechef Eva-Marie Svensson har inkommit beslut 
enligt delegation för januari 2014 Dnr 2014.12 
 
Från rektor Charlotte Joehns har inkommit beslut enligt 
delegation för januari 2014. Dnr 2014.10 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt 
delegation för januari 20114. Dnr 2014.9 

 
Förskolechef Eva-Marie Svensson och rektor Lisbeth Reimers 
föredrager rapport från förskola och pedagogisk omsorg. Dnr 
2014.37 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit 
verksamhetsrapport från skolrestaurangen. Dnr 2014.38 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 16 
 
Informationsärenden 
 
 
Rektor Lennart Persson föredrager om betygresultat för 
ht 2013 årskurs 9. Dnr 2014.39 
 
Förvaltningsassistenten föredrager ärende tillsyn och 
kontroll Solparkens förskola, Storken 1, Perstorps 
kommun. Dnr 2014.23 
 
Ordförande föredrager ärende av upphävande av 
förbud om att tillaga mat, Norra Lyckan skolan, Orgeln 
1, Perstorps kommun Dnr 2014.40 
 
Ordförande föredrager om skrivelsen Rädda Skånes 
djurpark. Dnr 2014.24 

 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 17 
 
Elevärende 1 
 
Enligt skollagen har biträdande rektor Lizette Kullberg 
inkommit med information angående kränkande 
behandling av elev. Dnr 2014.28 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 18 
 
Elevärende 2 
 
Enligt skollagen har rektor Charlotte Joehns inkommit 
med information angående kränkande behandling av 
elev. Dnr 2014.29 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 

 


