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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.55 

 
 

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 
Per Storck, rektor Artur Lundkvists utbildningscentrum (§ 53) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lina Löfberg  
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-09-19 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

50-55 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerare   
  Lina Löfberg  

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

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-09-07 
Datum för anslags uppsättande 2011-09-20 Datum för anslags nedtagande 2011-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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§ 50 

 
 Dagordning 
 
 Arbetsutskottet beslutar 

 
 att       godkänna föreslagen dagordning med tillägg av följande  
            ärenden: 
 

• Praktikersättning för IM-elev 
• Inbjudan till utställning för del av Perstorp 23:4 
• Information om skolhälsovården 
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 § 51 
  
 Rutiner för fadderverksamhet för politiker Dnr 2011 .17 
  

Leif Andersson ställde på Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2011-08-24 frågan om hur det gått med 
fadderverksamheten för politiker ute i de olika verksamheterna. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-04-27 att uppdra åt 
arbetsutskottet att se över hur rutinerna för en sådan verksamhet 
bör se ut och sedan återkomma till nämnden med ett förslag. 
Ordföranden svarade att någon sådan diskussion inte förts i 
arbetsutskottet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-08-24 att uppdra åt 
arbetsutskottet att inkomma med ett förslag på rutiner till nästa   
nämndssammanträde. 
 

 Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta 
 

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. 
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 § 52 
 
 Mål i budget 2012 Dnr 2011.68 
  

Förvaltningsekonomen informerar om budgetprocessen  
2012-2014.  
Inför budgetförhandlingarna skall mål för Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden bestämmas. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 

 att fortsätta måldiskussionen på nästa nämndssammanträde 
efter att ha fört diskussionen i respektive parti samt 

 att i övrigt tacka för informationen 
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  § 53 
 
  Praktikersättning för IM-elev Dnr 2011.69 
 

Rektor Per Storck redogör för rubricerat ärende.  
 
En elev med funktionsnedsättning inom autism-spektrat är på väg att 
skrivas in på gymnasieskolans introduktionsprogram (IM-programmet). 
 
P g a sin funktionsnedsättning bedöms eleven vara föremål för IM-
programmets individuella alternativ. 
 
Eleven har möjlighet att göra yrkespraktik på pappans företag. 
Praktik på föräldrars företag eller arbetsplatser skall i möjligaste mån 
undvikas. 
 
Eftersom eleven inte kommunicerar med okända föreslår Per Storck 

  arbetsutskottet besluta 
 

 att i detta specifika fall göra avsteg från principen att inte 
tillåta yrkespraktik på föräldrars företag eller arbetsplats 
och därmed tillstyrka en praktikplats på pappans företag, 
samt 

 att en praktikersättning på 200 kronor plus moms per dag 
skall utgå till företaget 

 
 Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Per Storcks förslag. 
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 § 54 
 

Inbjudan till utställning för del av Perstorp 23:4 Dnr 2011.76  
 
En ny detaljplan har upprättats för del av Perstorp 23:4, väster om 
Spårvägsgatan. 
 
Planarbetet syftar till att möjliggöra en tillbyggnad av den befintliga 
förskolan med två avdelningar.  
Sammanlagt planeras för fyra avdelningar inom planområdet. 
Befintliga avdelningar på området kommer att flyttas. 
Förslaget har varit ute på samråd. 
 
Synpunkter på utställningshandlingen skall vara Byggnadskontoret 
tillhanda senast 29 september 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att       hänskjuta ärendet till nästa nämndssammanträde. 
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 § 55 
 

Information om skolhälsovården  
 
Nämndssekreteraren informerar enligt följande: 
 

• Ett avtal med vårdcentralen angående skolläkare kommer 
att tecknas inom kort. Avtalet innebär att det fr o m vecka 
40 kommer att finnas tillgång till en skolläkare 2 timmar 
per vecka. 

• Skolinspektionen genomför under veckan en så kallad 
flygande tillsyn av elevhälsan på 1000 skolor i landet. I 
Perstorps kommun är det Norra Lyckan som skall granskas. 
Inspektören kommer att ringa skolans rektor för att bl a ta 
reda på om skolan har tillgång till skolläkare, kurator och 
psykolog. 

 
 
 Arbetsutskottet beslutar  
 

att     tacka för informationen. 
 
 

. 
                 
  


