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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 16.10 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Ljubica Marusic, (S) tjänstgörande ersättare 
Leif Andersson, (V) ledamot 
Boel Rosdahl, (S) ledamot 
Marie Gärdby, (C) ledamot 
Kim Switzer, (PF) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
 
 

Övriga deltagande Bengt Jarring, (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Karolina Hansen, sekreterare 
Lisbeth Reimers, rektor (§§54- 60) 
Eva-Marie Svensson, förskolechef (§§54- 60) 
Peter Johansen, Lärarförbundet (§§54- 60) 
Ingrid Ekdal, Lärarförbundet (§§54- 60) 
 
 
 
 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2013-10-07 

   
Paragrafer 

54-62 
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 2013-09-24 
Datum för anslags uppsättande 2013-10-07 Datum för anslags nedtagande 2013-10-28 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

 
 
 
 § 54 
  

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

• fadderverksamhet för politiker 
• ansökan om bidrag till pedagogisk verksamhet, 

Christella barnomsorg 
• skolskjuts för kommunens gymnasieelever 



 3(10)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 55 
  

Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 Dnr 2013.88 
 
Skolchef och förvaltningsekonomen redogör för förslag till 
budget 2014 och flerårsplan 2015-2016. (bilaga till §55) 
 
Skolchef har MBL-förhandlat budgetförslaget 2013-09-24 
(bilaga till §54) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen ingiva budgetförslag för år 2014, 

flerårsplan 2015-2016 samt verksamhetsmål.  
 
S-gruppen samt ledamot Leif Andersson (V) deltar inte i 
beslutet. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
Anders Ottosson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 § 56 
  

Distribution av kallelser Dnr 2013.84 
 
1:e vice ordförande Lina Löfberg har efterfrågat ett 
beslut på hur kallelser till nämndens sammanträden bör 
ske i framtiden. 
 
Sedan tidigare finns ett informationsärende (BUN 
§12/2011) från nämndsekreteraren att kallelser endast 
distribueras brevledes i de fall ledamot saknar postfack 
på kommunhuset. Diskussion förs att postfacken i 
framtiden kommer att försvinna till förmån för 
elektronisk hantering av kallelser m.m. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att kallelser kommer att skickas i den form 
ledamöter och ersättare önskar, men endast ett 
distributionssätt per ledamot/ersättare. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att kallelserna även i fortsättningen kommer att distribueras i 

postfack respektive brevledes till dess att beslut om 
postfacken tas, samt 

att de ledamöter och ersättare som så önskar meddelar 
förvaltningsassistenten om de vill ha elektroniska 
handlingar. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 57 

  
Fadderverksamhet för politiker Dnr 2013.83 
 
BUN 2011-09-21: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-09-21i 
enlighet med det förslag som arbetsutskottet tagit fram, 
enligt nedan, för fadderverksamheten. 
 
att varje enhet skall ha en fadder från majoriteten och 

en från oppositionen, 
att såväl ordinarie ledamöter som ersättare kan 

fungera som faddrar 
att faddrarna skall representera nämnden och inte 

enskilda partier 
att  fadderbesöken i möjligaste mån skall göras av båda 

faddrarna tillsammans, samt 
att besöken skall rapporteras till nämnden på närmast 

efterföljande sammanträde. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
att aktualisera frågan för nämnden. 
 
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.  
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§58 
 
Ansökan om bidrag till pedagogisk 
omsorgsverksamhet/verksamhetsbeskrivning 
Christella barnomsorg 2013 Dnr 2013.86 
 
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. 
  
Skolchefen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna ansökan.  
 
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. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§59 
 
Skolskjuts för kommunens gymnasieelever Dnr 
2013.89 
 
Skolchefen föredrager läget för skolskjuts för kommunens 
gymnasieelever. I dagsläget finns endast en 
skolskjutsberättigad elev som inte kan nyttja grundskolans 
tidtabell.  
 
Med hänvisning till gällande lagstiftning och det ekonomiska 
läget för barn- och utbildningsförvaltningen föreslår skolchefen 
barn- och utbildningsnämnden besluta att skolskjuts för 
kommunens gymnasieelever ersätts med en ekonomisk 
kompensation, så kallad självskjuts, som betalas ut en gång per 
termin i efterskott. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
skolchefens förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 60 
 
Verksamhetsrapport från förskolor och pedagogisk 
omsorg Dnr 2013.85 
 
Förskolechef Eva-Marie Svensson och rektor Lisbeth Reimers 
föredrager verksamhetsrapport från förskolorna och 
pedagogisk omsorg. 
 
Under våren har det varit stor efterfrågan på att få byta 
förskola. Med anledning av detta efterfrågar Eva-Marie och 
Lisbeth riktlinjer för att på bästa sätt kunna göra placeringar 
och omplaceringar i respektive förskola med hänsyn taget till 
olika förutsättningar som t ex åldersstruktur. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  uppdra åt Eva-Marie Svensson och Lisbeth Reimers att 

inkomma med förslag till riktlinjer för beslut i nämnden 
2013-11-05. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§61 
 
Rapporter 
 
Förvaltningsekonom föredrager ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2013-08-31. Dnr 2013.73 
 
Från förskolechef Eva-Marie Svensson har inkommit beslut 
enligt delegation för augusti 2013 Dnr 2013.67 
 
Från rektor Charlotte Joehns har inkommit beslut enligt 
delegation för augusti 2013 Dnr 2013.51 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt 
delegation för augusti 2013 Dnr 2013.64 
 
Från skolchef Åke Svensson har inkommit beslut enligt 
delegation för juni 2013 Dnr 2013.11 
 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2013-09-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 62 
 
Informationsärenden 
 
Förvaltningsassistenten framför information från rektor 
Charlotte Joehns informerar avseende åk 9 elevernas 
avgångsresultat 2013.79 
 
Skolchefen informerar avseende de två elevärende som 
inkommit till nämnden. Dnr 2013.81 och 2013.82 
 
Förvaltningsassistenten distribuerar Kommunbladet 
inkommet från Skolverket. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 

 


