
 1(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-04-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 16.20 
Beslutande  

Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Kristofer Persson Kärki, (S) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
Leif Andersson, (V) ledamot 
Lars Larsson, (PF) tjänstgörande ersättare 
Kerstin Andersson, (C) tjänstgörande ersättare 
Ljubica Marusic, (S) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Bengt Jarring, (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Lennart Persson, rektor Centralskolan, tf skolchef 
Karolina Hansen, nämndssekreterare 
Anders Pernsell, kökschef (§23 och 24) 
Per Storck, rektor Artur Lundkvists Utbildningscentrum (§23) 
 
 
 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2012-05-08 

   
Paragrafer 

19-25 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande Lars Ottosson  

  
 

 

 Justerande   
  Lina Löfberg Kent Holmer 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-04-25 
Datum för anslags uppsättande 2012-05-09 Datum för anslags nedtagande 2012-05-30 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-04-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  
 
 
 § 19 
 

 Ärende från skolinspektionen Dnr 2012.8 
  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2012-
02-08 att uppdra åt skolchefen att till arbetsutskottets 
sammanträde 2012-04-11 inkomma med ett förslag till svar till 
Skolinspektionen. 
 
Skolchefen har nu inkommit med förslag på svar till 
Skolinspektionen. (Se bilaga till § 2012/14) 

 
 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
  

att anta skolchefens förslag till svar som sitt eget. 
 

 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 

Delgivning 
Skolinspektionen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-04-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
  
  
 § 20 
  

 Bibelutdelning på skolorna Dnr 2011.101 
  
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-01-25 antogs 
arbetsutskottets förslag till beslut  
 
att inte tillåta bibelmaterial delas ut i skolorna, samt 
att religiöst material endast får delas ut i skolans regi i 

utbildningssyfte.           
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
att upphäva taget beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 

 att religiöst material endast får delas ut i skolans regi i 
utbildningssyfte 

 
Ledamot Leif Andersson föreslår  
 
att  ändra beslutet till att religiöst material endast får delas ut och 

användas i skolans regi i utbildningssyfte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet med Leif Andersson 
förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-04-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 21 
  

 Åtgärdsplan för att få ekonomin i balans Dnr 2012.3 4 
  

 Rubricerat ärende har inkommit från Kommunstyrelsen. 
  

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett prognostiserat 
underskott främst beroende på ökade interkommunala ersättningar. 

 
Med anledning av det beslutade kommunstyrelsen 2012-03-21 att 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast 2012-04-30 
inkomma med en åtgärdsplan för hur man tänker uppnå balans i 
budget. 
  
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt tf skolchef att upprätta ett förslag till åtgärdsplan och 

presentera på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2012-04-25. 

  
Tf skolchef har nu inkommit med förslag till åtgärdsplan.(Se bilaga till § 
21) 

   
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
 att uppdra åt ordförande och vice ordförande att begära uppskov 

med beslut i ärendet till 2012-05-30, samt 
 att uppdra åt arbetsutskottet att bereda ärendet och upprätta 

förslag till beslut till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2012-05-23. 

 
  
 Delgivning 
 Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-04-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 22 
 

Vitesföreläggande angående icke fullgjord skolplikt  Dnr 2012.39 
 
Tf skolchef fördrar ärendet kring elev som inte har uppfyllt skolplikt. Tf 
skolchef föreslår att skrivelse angående vitesföreläggande med 
motprestationskrav ska skickas till vårdnadshavaren. Motprestationen 
för att vite ej ska utdömas är att eleven uppfyller skolplikten för tiden 
2012-05-01—2012-06-01 eller inkommer med handlingar som styrker 
elevens frånvaro. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att inte skicka ut vitesföreläggande i det föreliggande fallet. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-04-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§ 23 
 
Rapporter 

 
 Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt delegation för 
 mars 2012. Dnr 2012.24 
  

Från förskolechef Karina Persson har inkommit beslut enligt delegation 
för mars 2012. Dnr 2012.25 
 
Från rektor Karin Thörnkvist har inkommit beslut enligt delegation för 
mars 2012. Dnr 2012.26 
 
Från förskolechef Malin Gnebner har inkommit beslut enligt delegation 
för mars 2012. Dnr 2012.27 
 
Från kökschef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt delegation för 
mars 2012. Dnr 2012.33 
 
Förvaltningsekonom föredrar ekonomisk rapport med budgetprognos 
per 2012-02-29. Dnr 2012.38 
 
Kökschef Anders Pernsell föredrar rapport från skolrestaurang för april 
2012. Dnr 2012.37 
 
Rektor Per Storck föredrar rapport från Artur Lundkvists 
Utbildingscentrum våren 2012. Dnr 2012.36 
  

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

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-04-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 24 
 
Informationsärenden 
 
Kökschefen informerar om tillsyn och kontroll, Rosenhills 
förskola – tillagningskök, Braxen 15, Perstorps kommun. Dnr 
2012.32 
 
Ordförande informerar om bygglovsansökan Perstorp 21:1, 
Förskola. Dnr 2012.35 
 
Tf skolchefen informerar angående tillsättning av förskolechef. 
Dnr 2012.17 
 
Tf skolchef informerar avseende grundskolans ledning på kort 
och lång sikt. Dnr 2012.40 
 
Tf skolchef informerar avseende förskolans ledning på kort och 
lång sikt. Dnr 2012.41 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 



 8(8)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-04-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 25 

 
Genomgång av LGR11 och skollagen 
 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-03-21 
efterfrågade nämndsledamot Leif Andersson en genomgång av 
LGR11 och skollagen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
 att  tf skolchef förbereder och genomför en genomgång på 

nämndens sammanträde 2012-05-23. 
  
 


