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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 15.30 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Catharina Tann, (S) tjänstgörande ersättare 
Leif Andersson, (V) ledamot 
Boel Rosdahl, (S) ledamot 
Kerstin Andersson, (C) tjänstgörande ersättare 
Kim Svitzer, (PF) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
 
 

Övriga deltagande Bengt Jarring, (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Karolina Hansen, sekreterare 
Anders Pernsell, kostchef (§69) 
Per Storck, rektor (§69) 
Lenita Larsson, Lärarförbundet (§§63-69) 
Ingrid Ekdal, Lärarförbundet (§§63-69) 
 
 
 
 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2013-11-18 

   
Paragrafer 

63-70 
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 2013-11-05 
Datum för anslags uppsättande 2013-11-19 Datum för anslags nedtagande 2013-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

 
 
 
 § 63 
  

Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg: 

• ekonomisk rapport per 2013-09-30 
• prenumeration på Dagens samhälle 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 64 
  

Fadderverksamhet för politiker Dnr 2013.83 
 
BUN 2013-09-24: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att upphäva beslut om fadderverksamhet, samt 
att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram ett förslag på hur 

nämnden på ett bra sätt kan få insikt i verksamheten. 
Förslaget ska presenteras på nämndens sammanträde 
2013-11-05. 

 
BUNAU 2013-10-15: 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att studiebesök i verksamheten ska ske minst fyra 
gånger per år i samband med nämndes ordinarie 
sammanträden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 § 65 
  

Riktlinjer för omplacering inom barnomsorgen Dnr 
2013.85 
 
BUNAU 2013-10-15: 
Enligt uppdrag har förskolechef Eva-Marie Svensson inkommit 
med skrivelse med Förslag till riktlinjer angående omplaceringar 
inom barnomsorgen. 
 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta  

 att  förskolechef har rätt att besluta om eventuell omplacering 
enligt följande: 

 Omplaceringar i förskola och fritidshem. 

Ansökan skall lämnas in på därför avsedd blankett. 
Omplacering beviljas endast då särskilda skäl föreligger. 
 
Särskilda skäl är inte: 
� kortare avstånd mellan hem och förskola 
� flera olika lämningsställe för syskon (t ex skola, förskola) 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att ställa sig bakom förslaget och anta det som 
sitt eget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
 
Delgivning 
Förskolechef 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 66 

  
Ansökan om bidrag till pedagogisk verksamhet, 
Christella barnomsorg Dnr 2013.86 
 
BUN 2013-09-24: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att  bordlägga frågan till kommande sammanträde. På grund 

av sent inkommen ansökan som bör beredas i 
arbetsutskottet före beslut i barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
BUNAU 2013-10-15: 
Skolchefen föredrager inkommen ansökan från 
Christella barnomsorg som avser att starta pedagogisk 
omsorg i form av familjedaghem inklusive fritidsbarn, 
om intresse finns hos kommuninvånarna i Perstorp. 

  
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden beslut 
att godkänna inkommen ansökan.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna ansökan med följande förtydligande: 
 
 Enligt likställighetsprincipen och Perstorps 

kommuns rutiner för barnomsorgsavgift, 
enligt gällande maxtaxa, är det 
hemkommunen som tar in föräldraavgift. 

 Kommunens peng till verksamheten för 
pedagogisk omsorg inkluderar föräldraavgift. 
Av barn- och utbildningsnämnden beslutad 
peng gäller. 

 
Ledamot Leif Andersson (V) deltar inte i beslutet. 
 
 
Delgivning 
Christella barnomsorg 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§67 
 
Motion: Information kommunikation teknik (IKT) i 
Perstorps skolor Dnr 2013.94 
 
Ordförande föredrager motion inkommen via kommunstyrelsens 
arbetsutskott till barn- och utbildningsnämnden. I motionen 
efterfrågar motionären satsningar på IKT i Perstorps skolor. 
  
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
uppdra åt förvaltningen att inkomma med förslag till svar till 
nämndens sammanträde 2013-12-17.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandes förslag.
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 68 
 
Prenumeration på Dagens samhälle Dnr 2013.100 
 
Från tidningen Dagens Samhälle har inkommit 
erbjudande om prenumeration. 
 
Tidningen utkommer med 45 nummer per år och 
kostnaden per prenumeration, inklusive digital utgåva, 
är 1455 kr exklusive moms. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att erbjuda ordinarie nämndsledamöter som så 

önskar en prenumeration.  
 
 
Delgivning 
Dagens Samhälle 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 69 
 
Rapporter 
 
Kostchef Anders Pernsell föredraget verksamhetsrapport från 
skolrestaurangen. Dnr 2013.98 
 
Rektor Per Storck föredraget verksamhetsrapport från Artur 
Lundkvist Utbildningscentrum. Dnr 2013.97 
 
Förvaltningsekonom föredrager ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2013-09-30. Dnr 2013.99 
 
Från förskolechef Eva-Marie Svensson har inkommit beslut 
enligt delegation för september och oktober 2013 Dnr 2013.67 
 
Från rektor Charlotte Joehns har inkommit beslut enligt 
delegation för september och oktober 2013 Dnr 2013.51 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt 
delegation för september 2013 Dnr 2013.64 
 
Från skolchef Åke Svensson har inkommit beslut enligt 
delegation för september 2013 Dnr 2013.11 
 
Från rektor Per Storck har inkommit beslut enligt delegation för 
oktober 2013 Dnr 2013.56  
 

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

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 70 
 
Informationsärenden 
 
Ordförande informerar avseende mottagning av 
ensamkommande flyktingbarn Dnr 2013.93 
 
Skolchefen informerar avseende elevärende Dnr 2013.92 
 
Ordförande, skolchef och förvaltningsassistent informerar 
avseende nedläggning av busslinje 529 Dnr 2013.95 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 

 


