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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

 

Plats och tid 
 

Kommunkontoret kl. 14.00 – 17.30 

 

Beslutande Kent Holmer, (S) ordförande 
Kim Svitzer, (PF) ledamot 
Boel Rosdahl, (S) ledamot 
Catharina Tann, (S) ledamot 
Leif Andersson, (V) ledamot (avviker 17.00) 
Kerstin Andersson, (C) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
Bengt Jarring, (KD), tjänstgörande ersättare 
Mikael Malm (S), tjänstgörande ersättare (avviker 17.00) 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Karolina Hansen, sekreterare 
Per Storck, rektor Artur Lundkvists utbildningscentrum (§54) 
Charlotte Joehns, rektor Parkskolan/Norra Lyckan (§54) 
Sara Nimsell, lärare Centralskolan (§54) 
Annelie Gunnarsson, lärare Centralskolan (§54) 
Lenita Larsson, Lärarförbundet 
Tove Larsson, Lärarförbundet 
 

Utses att justera Catharina Tann Kerstin Andersson 

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2014-11-10 kl 10  

   
Paragrafer 

50-55 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Kent Holmer 

 

 Justerande   
  Catharina Tann Kerstin Andersson 

 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-11-04 

Datum för anslags uppsättande 2014-11-11 Datum för anslags nedtagande 2014-12-03 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
Kent Holmer 
 
 
 § 50 

 
Nedläggning av linje 529 Dnr 2013.95 
 
Utredningssekreterare Karolina Hansen redogör för 
konsekvenserna av den planerade nedläggningen av 
busslinje 529. 
 
Nedläggningen träder i kraft den 15 december 2014. 
 
Det innebär att till de grundskoleelever som idag nyttjar linjen 
för att komma till skolan måste annan skolskjuts ordnas. 
 
Utöver grundskoleeleverna nyttjas turen dagligen av 2-3 
gymnasieelever som inte kan utnyttja grundskoleskjutsen. 
 
Inom ramen för nuvarande avtal med Resteamet Klippan AB 
finns utrymme att göra förändringar på max 20 %. 
 
Följande två alternativ föreligger: 
Alternativ 1: Perstorps kommun köper enbart till 
grundskoleskjuts, vilket innebär två linjer. Kostnaden för det 
alternativet uppgår till 158 730 kronor per år. 
Gymnasieeleverna som idag nyttjar busslinje 529 kommer 
istället att kunna ansöka om ersättning för självskjuts. 
 
Alternativ 2: Perstorps kommun köper till både 
grundskoleskjuts och gymnasieskjuts, vilket innebär fyra 
linjer. Kostnaden för det alternativet uppgår till  
280 808 kronor per år. 

  
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att Perstorps kommun köper enbart till grundskoleskjuts 

enligt alternativ 1. 
  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

§ 51 
 
Tillämpningsföreskrifter; förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Dnr 2013.34 
 
Förskolechef Eva-Marie Svensson presenterade för 
barn- och utbildningsnämnden 2013-03-19 ett förslag 
på en revidering av de tillämpningsföreskrifter för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som antogs 
av kommunfullmäktige 2009-11-25. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-03-19 
att anta reviderad upplaga av tillämpningsföreskrifter för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 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. 
 
Från förskolechef Eva-Marie Svensson föreligger 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.” 

  
Arbetsutskottet förslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att anta förtydligandet samt 
 
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för 

fastställande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
  
 § 52 

 
Remisspromemoria – En bättre skolstart för alla: 
bedömning och betyg för progression i lärandet. 
Dnr 2014.120 

 
Rubricerad remiss har inkommit från Utbildningsdepartementet 
till Perstorps kommun. Perstorps kommun är en av 75 
remissinstanser, varav 29 är kommuner. 
 
Yttrandet skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 
den 21 november 2014. 
 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på 
remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en 
inbjudan att lämna synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att besvara 

remissen. 
 
Delgivning 
Skolchefen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
 
 
§ 53 
 
Lekplatser inom Perstorps kommun Dnr 2009.94 
 
Från tekniska kontoret har inkommit handlingar gällande ett 
icke avslutat ärende avseende lekplatser i Perstorps 
kommun. 
 
I en skrivelse till kommunstyrelsen daterad 2008-06-25 från 
dåvarande tekniske chefen Christer Thomasson, meddelas 
att tekniska kontoret tittat över befintliga lekplatser och deras 
status. 
 
Vissa av lekplatserna ansågs då vara i den status att de 
omgående måste saneras/stängas eller bytas utrustning på. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-10-21 att 
uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samarbete 
med tekniska kontoret att via enkät på hemsidan fråga vilka 
lekplatser man önskar behålla och därefter återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med resultatet. 
 
Ärendet aktualiserades på nytt av kommunstyrelsens 
arbetsutskott som 2011-05-11 beslutade att begära in 
besiktningsprotokollet från den nyligen genomförda 
besiktningen av samtliga lekplatser. 
 
2011-10-05 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
uppdra åt tekniska kontoret att renovera lekplatserna i 
Stadsparken, vid Bälingebadet samt vid Oderljunga skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att anse ärendet avslutat. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
Tekniska kontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 54 
 
Informationsärenden 
 
Sara Nimsell och Annelie Gunnarsson, lärare på 
Centralskolan informerar om betygskriterier för grundskolan. 
(Dnr 2014.130) OK 
 
Förvaltningschefen informerar om jämförelsetalen för 
förskola, skola och vuxenutbildning i Perstorps kommun 
2013. (Dnr 2014.126) 
 
Förvaltningschefen informerar om att rektor Lisbeth Reimers 
representerar Perstorps kommun i den grundskolechefsgrupp 
som finns i Skåne Nordväst. Med uppdraget följer att Lisbeth 
Reimers under perioden 2014-11-01 - 2015-07-31 kommer att 
tituleras grundskolechef/rektor. (Dnr 2014.128) 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 55 
 
Rapporter 
 
Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2014-09-30 (Dnr 2014.131) 
 
Rektor Per Storck rapporterar från 
arbetsmarknadsenheten, Lillarydsverkstaden och Artur 
Lundkvists utbildningscenter.(Dnr 2014.132) 
 
Rektor Charlotte Joehns föredrar rapport från skola och 
skolbarnomsorg för oktober 2014 (Dnr 2014.133) 
 
Från Charlotte Joehns har inkommit beslut enligt 
delegation för september 2014. (Dnr 2014.10) 
 
Från Åke Svensson har inkommit beslut enligt 
delegation för september-oktober 2014. (Dnr 2014.6) 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 56 
 
Elevärende 
 
Rektor Charlotte Joehns redogör för elevärende.  
(Dnr 2014.129) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-11-04 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 57 
 
Övriga frågor 
 
Catharina Tann (S) ställer fråga angående delad 
barnomsorgsplats för att lösa placering av barn som behöver 
omsorg på obekväma tider p g a arbetssituation hos 
vårdnadshavaren. 
 
Förvaltningsekonomen besvarar frågan. 
 
 
 
 

 


