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KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-10-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.20 

 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson (PF), ordförande 
Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande 
Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 
 
 

Övriga deltagande Agneta Henriksson, t f förvaltningschef, nämndssekreterare 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Kent Holmer  
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-10-18 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

56-60 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerare   
  Kent Holmer  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-10-05 
Datum för anslags uppsättande 2011-10-20 Datum för anslags nedtagande 2011-11-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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§ 56 

 
 Dagordning 
 
 Arbetsutskottet beslutar 

 
 att       godkänna föreslagen dagordning med tillägg av följande  
            ärenden: 
 

• Delad barnomsorgsplats 
• Aktuell kö till barnomsorgen 
• Ersättare vid förvaltningschefens frånvaro 

 
 

 



3 (6) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-10-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  
 
 
 § 57 
  
 Aktuellt barn- och elevunderlag Dnr 2011.77 
  

Förvaltningsekonomen redogör för aktuellt barn- och elevunderlag per 
2011-09-28 för barn födda 1990-2010. 
 

 Arbetsutskottet beslutar 
 

att  tacka för informationen. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 (6) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-10-05 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
  
 § 58 
 
 Delad barnomsorg Dnr 2011.78 
  

Förvaltningsekonomen informerar om ett aktuellt fall inom 
barnomsorgen där barnet som är skrivet i Perstorp har växelvis 
boende varannan vecka. 
Den ena vårdnadshavaren bor i annan kommun och önskar ha 
barnet placerat i barnomsorg i den kommunen varannan vecka. 
 
Förvaltningen efterlyser nu ett beslut från Barn- och 
utbildningsnämnden för vad som skall gälla i de fall där 
vårdnadshavarna önskar delad barnomsorg. 
 
Förvaltningsekonomen hänvisar till Socialstyrelsens rapport 
”Växelvis boende - Att bo hos både pappa och mamma fast de 
inte bor tillsammans” s 39 som bl a slår fast att ”Förskola och 
skola är viktiga inslag i alla barns liv. Barn kan inte gå i två skolor, 
och inte heller ha två förskolor. Barn har svårare än vuxna att 
upprätthålla många relationer samtidigt. Förskolevistelsen är ett 
viktigt inslag i uppväxtmiljön och där har barnet viktiga egna 
vuxen- och kamratkontakter.” 
 
Majoriteten föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta 
 

 att ett barn endast kan inneha en förskoleplats oavsett om 
barnet bor växelvis i annan kommun eller ej. 
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  § 59 
 
  Aktuell kö till barnomsorgen Dnr 2011.79 
 

Nämndssekreteraren redogör för aktuell barnomsorgskö per 2011-10-04 
enligt uppgift från förskolecheferna. 
För närvarande står ca 20 barn i kö för placering under perioden januari-
mars 2012. 
 
Därutöver finns det ett flertal barn inskrivna i verksamheten som har en 
eller flera diagnoser och som p.g.a. av sina handikapp behöver mycket 
stöd. 

 
 Under förra mandatperioden fördes diskussioner med 
socialnämnden och vård- och omsorgsförvaltningen om vilken 
nämnd som skulle bära kostnaderna för assistentstöd som 
beviljats barn och elever av medicinska skäl. 
Av olika själv fattades inget beslut i ärendet och inga diskussioner 
har förts i ärendet sedan hösten 2009. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att  beträffande assistentstöd, återuppta diskussionen 
med socialnämnden och därför bjuda in 
socialnämndens arbetsutskott och berörda 
tjänstemän på BUN och IFO till nästa sammanträde 
onsdagen den 9 november 2011 kl. 14.00 i 
sammanträdeslokal Boken, samt 

att i övrigt tacka för informationen. 
 
 
Delgivning 
Socialnämndens arbetsutskott 
Lars Jansson, vård- och omsorgschef 
Rektorer 
Förskolechefer 
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 § 60 
 

Ersättare vid förvaltningschefens frånvaro Dnr 2011 .80 
 
Ordföranden informerar om att han diskuterat med 
kommunstyrelsens ordförande om vad som gäller vid ordinarie 
förvaltningschefers frånvaro och vem som ersätter vem. 

 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att       uppdra till förvaltningschefen att till nästa sammanträde  
           med arbetsutskottet 2011-11-09 inkomma med ett svar på  
           hur man löser det inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

  


