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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

 

Plats och tid 
 

Kommunkontoret kl. 17.30 – 19.35 

 

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 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, sekreterare 
Lenita Larsson, Lärarförbundet  
Tove Larsson, Lärarförbundet  
 

Utses att justera Kent Holmer Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-01-29 

   
Paragrafer 

1-10 

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 2015-01-27 

Datum för anslags uppsättande 2015-01-30 Datum för anslags nedtagande 2015-02-23 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
  
  
 § 1 
 

Presentation 
 
Ordföranden hälsar nämndens ledamöter och förvaltningens 
tjänstemän välkomna till mandatperiodens första sammanträde 
och en presentationsrunda sker. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 2 
 
Val av arbetsutskott för barn- och 
utbildningsnämnden Dnr 2015.17 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse 3 ledamöter och 3 
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2015-2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till ledamöter i arbetsutskottet utse Marie Gärdby, 

ordförande, Kent Holmer 1:e vice ordförande och 
Viveca Dahlqvist 2:e vice ordförande samt 

att till ersättare utse Pehr Magnusson, Mikael Malm 
och Kim Svitzer 

 
Delgivning 
Valda 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 § 3 

 
Sammanträdesdatum 2015 Dnr 2015.18 

 
Föreligger förslag på sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden för 2015. 
Enligt förslaget skall sammanträdena påbörjas kl 17.30. 
 
Lis-Beth Wiberg ställer fråga angående den föreslagna 
starttiden. Ordföranden besvarar frågan. 
 
Lis-Beth Wiberg och Kim Svitzer föreslår att 
sammanträdestiden ändras till kl 16.00. 
 
Ordföranden ställer proposition på det ursprungliga 
förslaget på starttid mot förslaget på ny tid. 
 
Ordföranden finner att ursprungsförslaget på 17.30 skall 
gälla. 
 
Pehr Magnusson och Viveca Dahlqvist begär votering. 
 
Voteringen verkställs med utfallet 4 ja-röster mot 5 nej-
röster. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar sålunda 

 

att hålla nämndssammanträden under 2015 enligt följande:  
27 januari, 24 februari, 24 mars, 29 april, 26 maj, 25 juni, 
25 augusti, 22 september, 3 november, 24 november och 
15 december med start kl. 16.00 för samtliga 
sammanträden. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
 
 
§ 4 
 
Val av ledamot och ersättare i kommunala 
handikapprådet Dnr 2015.20 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse 1 ledamot och 1 
ersättare i kommunala handikapprådet för mandatperioden 
2015-2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till ledamot i handikapprådet utse Pehr 

Magnusson samt 
att till ersättare utse Viveca Dahlqvist 
 
Delgivning 
Kommunala handikapprådet 
Valda 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 5 
 
Val av ledamöter till rådet för trygghet och hälsa 
Dnr 2015.21 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse 2 ledamöter till 
rådet för trygghet och hälsa för mandatperioden 2015-2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till ledamöter till rådet för trygghet och hälsa utse 

Emelie Dockenfelt och Mikael Malm 
 
Delgivning 
Rådet för trygghet och hälsa  
Valda 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 6 

 
Elev- och barnomsorgspeng 2015 Dnr 2015.22 
 
Från förvaltningsekonomen har inkommit ett förslag på 
elev- och barnomsorgspeng för 2015. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningsekonomens förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 7 
 
Rapporter 
 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2014-12-31 (Dnr 2015.8) 
 
Från rektor Per Storck har inkommit beslut enligt 
delegation för januari 2015. (Dnr 2015.2) 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut 
enligt delegation för december 2014. (Dnr 2014.8) 
 
Förvaltningschefen föredrar betygsstatistik för 
höstterminen 2014 med jämförelser. (Dnr 2015.26) 
 
Förvaltningschefen redogör för aktuella 
arbetsmiljöärenden inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. (Dnr 2015.27) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 8 
 
Elevärende Dnr 2014.124 
 
Förvaltningschefen informerar om elevärende 
Vårdnadshavare för elev på en skola i Perstorps kommun 
har anmält Perstorps kommun till Skolinspektionen avseende 
mottagande i grundsärskola. Skolinspektionen förelade 
Perstorps kommun att senast den 5 januari 2015 vidta 
åtgärder så att mottagande i grundsärskola uppfyller 
författningarnas krav samt senast samma dag inkomma med 
skriftlig redovisning till Skolinspektionen över vidtagna 
åtgärder. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-10-14 att uppdra åt rektor 
Lennart Persson att å barn- och utbildningsnämndens vägnar 
inkomma med svar till Skolinspektionen enligt ovan. 
 
Skolinspektionen beslutade 2015-01-15 att mot bakgrund av 
uppgifterna i redovisningen bedöms Perstorps kommun ha 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan 
avslutas. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 9 
 
Informationsärenden 
 
Förvaltningsassistenten redogör för rutinerna kring distribution 
av kallelser och protokoll samt för inkallande av ersättare. (Dnr 
2015.23) 

 
Perstorps kommun tillhandahåller postfack i kommunhuset till 
nämndsledamöter/ersättare som bor i tätorten. Däri kommer 
kallelser att läggas.  
De ledamöter/ersättare som har en anställning i Perstorps 
kommun får kallelse via internposten. 
Kallelse skickas även via e-post till de ledamöter/ersättare som 
uppgett giltig e-postadress. 
Protokoll kommer inte att skickas ut utan finns tillgängligt på 
Perstorps kommuns hemsida så snart protokollsjustering ägt 
rum. 

 
Om en ordinarie ledamot är förhindrad att närvara vid nämnds- 
eller arbetsutskottssammanträde är det ledamoten själv som 
kallar in ersättare enligt turordningslistan och tillser att 
vederbörande får den information som krävs för att fullgöra 
uppdraget som tjänstgörande ersättare. 
 
Ordföranden informerar om utbildningsdagar för barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter och ersättare som skall äga 
rum den 27 februari och 9 mars kl. 08.00-12.00. 
(Dnr 2015.28) 
 
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige som 
direktionsmedlem i AV Media utsett Marie Gärdby och som 
ersättare Viveca Dahlqvist. (Dnr 2015.29) 
 
Förvaltningschefen informerar om det kommunsamarbetet som 
bedrivs i Skåne Nordväst inom barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde. (Dnr 2015.30) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 10 
 
Övriga ärenden 
 
Kim Svitzer ställer frågan om andelen legitimerade 
lärare som är anställda i Perstorps kommun. 
Förvaltningschefen ber att få återkomma med svaret. 
 
Kim Svitzer ställer även frågan om det är svårt att 
rekrytera legitimerade lärare till Perstorps kommun. 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 
Kim Svitzer tackar för svaret. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  uppdra åt förvaltningschefen att vid nästa 

sammanträde besvara frågan om hur stor andel av 
lärarkåren i Perstorps kommun innehar 
lärarlegitimation. 

 


