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KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

 

   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 Göran Olsson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndssekreterare 
Anders Pernsell, kökschef 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lina Löfberg  
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2011-05-23 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

27-36 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerare   
  Lina Löfberg  

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

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-05-11 
Datum för anslags uppsättande 2011-05-25 Datum för anslags nedtagande 2011-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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§ 27 

 
 Dagordning 
 
 Arbetsutskottet beslutar 

 
att          godkänna föreslagen dagordning med tillägg av följande  

                                                    ärende: 
• Förskoleklassen 
• Komet 
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 § 28 
  
 Uppföljning av elevärende ang icke fullgjord skolpl ikt  
 Dnr 2011.8 
  
 Förvaltningschefen redogör för elevärende angående icke fullgjord  
 skolplikt.  

Skolan har vidtagit alla de åtgärder som skolan förfogar över utan 
att få tillbaka eleven till skolan och skolarbetet. 

 
 Tid var bokad för möte med vårdnadshavare, arbetsutskottet,  

rektor, förvaltningschef och ansvarig socialsekreterare på IFO.  
Mötet genomfördes utan vårdnadshavaren som anmält förhinder p g a 
sjukdom.  
Ansvarig socialsekreterare fick i uppdrag att kontakta familjen för vidare 
diskussion om lämpliga insatser för att förmå eleven att återgå till 
skolarbetet. 

 Vårdnadshavaren är informerad om vad som beslutades på mötet. 
  
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att         tacka för informationen 
 

 
 Delgivning 

 IFO 
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 § 29 
 
 Köket på Hattstugans förskolan Dnr 2011.38 
  

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

 
 Arbetsutskottet föreslår 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. 
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 § 30 
 
 Motion om deltagande i Sveriges största miljönätver k  
 Dnr 2011.31  
  

Irene Långberg (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med rubricerad 
motion. 
 
Grön flagg är Sveriges största miljönätverk för pedagogiska 
verksamheter. Det är också en kostnadsfri utmärkelse för förskolor och 
skolor som vill arbeta med hållbar utveckling. 
 
I nuläget är ingen av Perstorps skolor eller förskolor delaktiga i Grön 
Flagg. 
 
Motionären anser att målsättningen är att alla kommunala förskolor och 
skolor i kommunen blir Grön Flagg-certifierade och föreslår därför 
att den först certifierade förskolan/skolan blir det under 2011/2012 samt 
att minst en ny förskola/skola blir certifierad om året. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-13 att hos barn- och 
utbildningsnämnden hemställa om ett yttrande över motionen. 
 
  

 Arbetsutskottet beslutar 
 

att          uppdra åt förvaltningschefen att inkomma med ett förslag  
              till yttrande till nämndens sammanträde den 15 juni 2011. 
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 § 31 
 

 Avsiktsförklaring gällande samverkan för vuxenutbil dningen 
i Skåne 

 
Förvaltningschefen informerar om att Kommunförbundet Skåne utarbetat 
en avsiktsförklaring gällande samverkan inom vuxenutbildningen i Skåne, 
 
Avsiktsförklaringen syftar till att samla Skånes kommuner till en 
gemensam viljeinriktning för att stärka och utveckla förutsättningarna för 
samverkan inom vuxenutbildningen. 
Arbetet utifrån avsiktsförklaringen har som mål att samverkansavtal 
tecknas mellan kommuner. 
Målgrupp är Skånes samtliga kommuner/gymnasieförbund med ansvar för 
vuxenutbildning. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att         uppdra åt ordföranden att underteckna  
             avsiktsförklaringen 
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 § 32 
 

 Vidareutveckling av IKE-system för Skåne län och 
Sölvesborgs kommun 

 
Förvaltningschefen informerar om att kommunerna i Skåne och 
Sölvesborgs kommun tagit fram ett gemensamt system för utbetalning av 
interkommunala ersättningar (IKE) för gymnasieelever. 
 
Kostnaden för Perstorps kommun är 1,01 krona per invånare. 
 
För att starta upp systemet krävs det att kommunerna skriver under en 
fullmakt som ger Kommunförbundet Skåne i uppdrag att företräda dem i 
förhandlingar med IST samt att teckna för kommunerna bindande avtal om 
vidareutveckling av befintligt gemensamt IT-system för utbetalningar av 
interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor. 

 
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att         uppdra åt ordföranden att underteckna  
             fullmakten. 
 

. 
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 § 33 
 
 Matglädje i fokus Dnr 2011.39 
 

Ordföranden och kostchefen informerar om ”Matglädje i fokus” 
som är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapens Förbund 
med Jordbruksverket som delfinansiär.  
 
Syftet med projektet är att erbjuda kommuner möjlighet att lyfta 
den offentliga måltiden genom utbildning och tydliga mål. 
 

 Arbetsutskottet beslutar 
 

att          till nästa nämndssammanträde kalla Anders Pernsell för  
              att informera om projektet. 
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 § 34 
 
 Personaltätheten i förskolan 
 

Ordföranden ställer frågan om personaltätheten i förskolan. 
 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 

 
Ordföranden tackar för svaret. 
 
  



10 (11) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 35 

 
 Förskoleklassen 
 

Lina Löfberg ställer frågan om hur situationen i förskoleklassen på 
Parkskolan är då det är en stor grupp. 
 

 Arbetsutskottet beslutar 
 

att          till nästa nämndssammanträde kalla Lisbeth Reimers för  
              att svara på frågor som rör förskoleklassen på  
              Parkskolan. 
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§ 36 

 
 Komet 
 

Lina Löfberg efterfrågar en rapport på hur Komet-utbildningen som 
hållits i Perstorps skolor under året fallit ut. 
  
Förvaltningschefen ber att få återkomma med en rapport när han 
fått en slutredovisning av Sara Bruun, som hållit i utbildningen. 

  
 Lina Löfberg tackar för svaret. 


