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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-08-10 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 

 
 

Beslutande 

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

Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Kent Holmer  
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-08-17 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

44-49 
  

  
Göran Olsson 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerare   
  Kent Holmer  

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

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-08-10 
Datum för anslags uppsättande 2011-08-23 Datum för anslags nedtagande 2011-09-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Göran Olsson 
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§ 44 

 
 Dagordning 
 
 Arbetsutskottet beslutar 

 
att          godkänna föreslagen dagordning. 
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 § 45 
  
 Ekonomiska ramar under åren 2012-2014 
  

Förvaltningsekonomen redogör för de av kommunfullmäktige 
beslutade ekonomiska ramarna och framförallt de förändringar 
och utökningar som görs i ramarna för 2012. 
 
Förvaltningschefen informerar om att nuvarande skolplan upphör 
vid utgången av 2011 samt att kravet på skolplan upphört. Dock 
måste nya verksamhetsmål fastställas för 2012.  

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att         tacka för informationen 
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 § 46 
 
 Renovering av köket på Hattstugans förskola 
  

I samband med inspektion av Söderåsens miljöförbund noterades 
allvarliga brister i köket på Hattstugans förskola. Brister som 
påtalades var bland annat att köket är för litet för att användas 
som tillagningskök, för få förrådsutrymmen och bristande 
underhåll. 
 
Köket stängdes och mat levererades från Ybbåsen. 
 
Om Hattstugans kök skall användas som tillagningskök så krävs 
en ombyggnad av befintliga lokaler. 
Enligt fastighetsingenjör Christer Carlsson skulle en ombyggnad 
kunna genomföras under vecka 28-31 2011, d v s de veckor då 
Hattstugans förskola var sommarstängt. 
 
Kostnad för ombyggnad och delvis nya maskiner beräknas till ca 
500 000 kronor. 

 
Arbetsutskottet föreslog 2011-05-11 barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

 
att          en ombyggnad av Hattstugans kök skall genomföras   
              så att de uppfyller kraven för att kunna användas som  
              tillagningskök, samt 
att          till kommunstyrelsen inkomma med en begäran om   
              kompensation för utökade hyreskostnader. 

  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-05-25  i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 

 
 S-gruppen deltog inte beslutet. 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-06-29 att hänskjuta 
ärendet till budgetberdningen. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 
 att uppdra åt förvaltningschefen att med Söderåsens 

Miljöförbund diskutera vilka åtgärder som krävs för att få 
dispens att i avvaktan på ombyggnad använda lokalerna 
för tillagning. 
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 § 47 
 
 Anhållan om placering i särskild skolform Dnr 2011. 40 
 

Efter utredningar gjorda av skola, BUP och IFO gör skolan och BUP  
bedömningen att elev på Centralskolan för sin fortsatta utveckling är i 
behov av att få sin fortsatta skolgång på Corpore Byskola i Mörarp. 
Eleven skall börja år 8 till hösten och skolgången skall vara i kombination 
med internatboende. 

 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-05-25 
 

att          bevilja placering på Impius i Mörarp under  
              förutsättning att socialnämnden beslutar att bevilja   
              internatboende. 

 
  
 Ordföranden redogör för den senaste utvecklingen i ärendet.  
 
 Arbetsutskottet beslutar 
 
 att         tacka för informationen 
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 § 48 
 

Remiss från Utbildningsdepartementet: Vissa frågor 
angående bidrag till fristående gymnasieskolor och 
internationella skolor på gymnasienivå  

 
 Perstorps kommun är remissinstans gällande rubricerad remiss. 

Förvaltningschefen redogör för remissförslaget som innebär 
förändringar i tidplanen för föreskrifter och beslut om den s.k. 
riksprislistan. 
Remisstiden utgår den 31 oktober 2011. 

  
 
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att     uppdra åt förvaltningschefen att inkomma med förslag till 
svar på remissen till nämndens sammanträde den 19 
oktober 2011. 
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 § 49 
 

Förslag till ny delegationsordning för Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Med anledning av de förändringar som gjorts i skollag, förordningar och 
läroplaner har förvaltningschefen tagit fram förslag till förändringar i 
delegeringsordningen för nämnden. 
 
Förvaltningschefen redogör för förslaget. 

 
 Arbetsutskottet beslutar  
 

att     uppdra åt förvaltningschefen att inkomma med förslag till 
ny delegationsordning till nämndens sammanträde den 
19 oktober 2011. 

 
 

. 
                 
  


