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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 

 

Beslutande Marie Gärdby, (C) ordförande 
Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande 
Mikael Malm, (S) ledamot 
Helene Svensson, (S) ledamot 
Pehr Magnusson, (M) ledamot  
Kim Svitzer, (PF) ledamot 
Lis-Beth Wiberg, (MP) ledamot 
Inge-Gerd Olsson, (SD) ledamot 
 

Övriga deltagande Veronicha Pettersson, (S) ej tjänstgörande ersättare 
Valter Titusson, (S) ej tjänstgörande ersättare 
Anette Lantz (M) ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Hovander (MP) ej tjänstgörande ersättare 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, sekreterare  
Charlotte Joehns, rektor 
Lisbeth Reimers, rektor 
Andreas Mårtensson, biträdande rektor 
Tove Larsson, Lärarförbundet  
Ingrid Ekdahl Lärarförbundet 
 

Utses att justera Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-02-27 

   
Paragrafer 

11-17 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerande   
  Kent Holmer 

 
Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-02-24 

Datum för anslags uppsättande 2015-02-26 Datum för anslags nedtagande 2015-03-23 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift Agneta Henriksson 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
  

 
 
 
 § 11 
 

Årsbokslut 2014 Dnr 2015.37 
 
Förvaltningsekonomen och förvaltningschefen föredrar  
upprättat förslag till bokslut för år 2014 enligt bilaga till § 
11 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att     med godkännande överlämna bokslut för år     

2014 till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 
 

Delgivning 
Ekonomichef 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 12 
 
Uppföljning av intern kontroll för 2014. Dnr 2014.36 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-02-25 
att utse följande granskningsobjekt för intern kontroll 
under 2014: 

 Kontroll av utdrag ur belastningsregistret 
Kontroll av nämndsbeslut 
Kontroll av löneutbetalningar och semesterdagar 
Kontroll av in- och utflyttningar av elever till och från 
Perstorps kommun 
 
Från förvaltningen har inkommit resultatet av 
granskningen av ovanstående områden. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 

2014, samt 
att överlämna rapporten 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 
2015-02-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
  
 
 § 13 

 
Intern kontrollplan för 2015 Dnr 2015.35 

 
Förvaltningskontoret har upprättat förslag på granskningsobjekt 
för 2015. 

 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta 
 
att  för 2015 utse följande granskningsobjekt för 

internkontroll: 
 Kontroll av nämndsbeslut 
 Kontroll av löneutbetalningar och semesterdagar 
 Kontroll av att hälsosamtal med elever genomförs 

enligt gällande regelverk 
 Kontroll av att besvärshänvisning bifogas beslut 

när så är påkallat, samt 
att överlämna intern kontrollplan för 2015 till 

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

 
Delgivning 
Ekonomichef 
 
 
t
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
§ 14 
 
Organisation för grundskolan läsåret 2015/2016 Dnr 
2015.32 

 
Förvaltningschefen redogör för det förslag som föreligger från 
förvaltningen på organisation för grundskolan: från om med 
läsåret 2015/2016 enligt följande: 
 
Klasserna 1A och 1B samt årskurs 2 flyttar från Parkskolan till 
Norra Lyckan där de blir tvåor och treor. 
Årskurs 3 flyttar från Parkskolan till Centralskolan där de blir 
fyror. 
FB flyttar från Norra Lyckan till Parkskolan där de blir ettor. 
Årskurs 4 och 5 flyttar från Norra Lyckan till Centralskolan där 
de blir femmor och sexor. 
Årskurs 5 i Oderljunga flyttas inte över till Centralskolan då de 
blir sexor. 
 
Resultatet av förslaget blir således att Oderljunga blir en F-6-
skola, Parkskolan F-1, Norra Lyckan 2-3 och Centralskolan 4-9 
samt att lärarna följer med eleverna från ettan till trean och från 
fyran till sexan. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att genomföra förändringar i skolorganisationen enligt 

förvaltningens förslag 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

 
Delgivning 
Rektorer 
Tekniska kontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
§ 15 
 
Rapporter 
 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2015-01-31 (Dnr 2015.8) 
 
Rektor Lisbeth Reimers rapporterar från sitt 
verksamhetsområde. (Dnr 2015.36) 
 
Från förvaltningschef Åke Svensson har inkommit 
beslut enligt delegation för februari 2015. (Dnr 2015.1) 

 
Förvaltningschefen redogör för aktuella 
arbetsmiljöärenden inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. (Dnr 2015.27) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för rapporterna och lägga dem till 

handlingarna. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 16 
 
Informationsärenden 
 
Förvaltningschefen redogör för aktuella elevärenden. Dnr 
2015.38 och 2015.39 

 
Förvaltningschefen informerar om andelen lärare, anställda i  
Perstorps kommun som innehar lärarlegitimation. Dnr 2015.31. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-21 att informera samtliga 
nämnder om vilka rutiner som gäller vid lokalförsörjning. (Dnr 
2015.25) 
Förvaltningschefen redogör för beslutet. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-03-19 
att anta en revidering av de tillämpningsföreskrifter för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som antogs 
av kommunfullmäktige 2009-11-25 samt att överlämna 
förslaget till kommunstyrelsen för fastställande. 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-17 att ärendet 
återremitteras för att förtydliga de stycken på sidan två i 
förslaget till tillämpningsföreskrifter, som handlar om vid 
vilka tillfällen barnen kan nyttja förskola vid olika typer 
av ledighet samt när man kan frångå reglerna. 
Förskolechef Eva-Marie Svensson inkom med ett 
förslag på förtydligande enligt följande: ”Det är enbart 
vid särskilda skäl man kan lämna på förskolan vid 
ledighet. Särskilda skäl beror på individens situation 
och kan inte regleras i förväg. Förskolechefen gör 
bedömningen.” 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-11-04 
anta förtydligandet samt att överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för fastställande. 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-14 att ställa sig 
bakom förslaget till tillämpningföreskrifter. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 17 
 
Övriga ärenden 
 
Marie Gärdby och Viveca Dahlqvist rapporterar från 
direktionsmöte med AV Media Skåne. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 


