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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-02-11 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-11.00 

 

 

Beslutande 

 
Marie Gärdby (C), ordförande 
Kent Holmer (S), 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Agneta Henriksson, nämndsekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§ 5) 
Lisbeth Reimers, rektor (§ 6) 
 
 
 
 
 

Utses att justera Viveca Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-02-11 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

1-6 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerare   
  Viveca Dahlqvist  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-02-11 

Datum för anslags uppsättande 2015-02-12 Datum för anslags nedtagande 2015-03-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 
 
 § 1 
  

Sammanträdesdatum 2015 Dnr 2015.32 
 

Föreligger förslag på sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden för 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar  

 

att hålla nämndssammanträden under 2015 enligt följande:  
13 mars, 17 april, 13 maj, 12 juni, 14 augusti, 11 
september, 16 oktober, 13 november, 24 november och 4 
december med start kl. 09.00 för samtliga sammanträden. 
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   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
§ 2 
 
Organisation för grundskolan läsåret 2015/2016 Dnr 
2015.32 

 
Från förvaltningen föreligger förslag på organisation för 
grundskolan: från om med läsåret 2015/2016 enligt följande: 
 
Klasserna 1A och 1B samt årskurs 2 flyttar från Parkskolan till 
Norra Lyckan där de blir tvåor och treor. 
Årskurs 3 flyttar från Parkskolan till Centralskolan där de blir 
fyror. 
FB flyttar från Norra Lyckan till Parkskolan där de blir ettor. 
Årskurs 4 och 5 flyttar från Norra Lyckan till Centralskolan där 
de blir femmor och sexor. 
Årskurs 5 i Oderljunga flyttas inte över till Centralskolan då de 
blir sexor. 
 
Resultatet av förslaget blir således att Oderljunga blir en F-6-
skola, Parkskolan F-1, Norra Lyckan 2-3 och Centralskolan 4-9 
samt att lärarna följer med eleverna från ettan till trean och från 
fyran till sexan. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att genomföra förändringar i skolorganisationen enligt 

förvaltningens förslag 
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§ 3 
 
Lupp 2015 Dnr 2015.34 
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
har inkommit med en förfrågan om Perstorps kommun vill delta i 
enkäten LUPP, (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Syftet 
med enkäten är att kommuner, stadsdelar och regioner skall 
kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt.  
 
Undersökningen genomförs under perioden 2015-10-01-2015-
12-01. Sista ansökningsdag om att få delta i undersökningen är 
den 26 februari 2015. 

 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att undersöka om 

förvaltningen har tillräckligt med resurser för att 
genomföra undersökningen, samt  

att om förvaltningschefen bedömer att resurserna är 
tillräckliga, ansöka om deltagande i LUPP  
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§ 4 
 
Uppföljning av intern kontroll för 2014  Dnr 2014.36 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-02-25 
att utse följande granskningsobjekt för intern kontroll 
under 2014: 

 Kontroll av utdrag ur belastningsregistret 
Kontroll av nämndsbeslut 
Kontroll av löneutbetalningar och semesterdagar 
Kontroll av in- och utflyttningar av elever till och från 
Perstorps kommun 
 
Från förvaltningen har inkommit resultatet av 
granskningen av ovanstående områden. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 

2014, samt 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
 
Viveca Dahlqvist deltar inte i beslutet 
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§ 5 
 
Förslag till intern kontrollplan för 2015 Dnr 2015.35 

 
Ekonomichef Anders Ottosson har bjudits in till arbetsutskottets 
sammanträde för att informera om syftet med intern kontroll och 
för att svara på frågor angående intern kontroll. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att besluta 
 
att  för 2015 utse följande granskningsobjekt för 

internkontroll 
 Kontroll av nämndsbeslut 
 Kontroll av löneutbetalningar och semesterdagar 
 Kontroll av att hälsosamtal med elever genomförs 

enligt gällande regelverk 
 Kontroll av att besvärshänvisning bifogas beslut 

när så är påkallat, samt 
att överlämna intern kontrollplan för 2015 till 

kommunstyrelsen. 
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§ 6 
 
Oderljunga skola Dnr 2015.36 
 
Rektor Lisbeth Reimers har kallats till arbetsutskottets 
sammanträde för att informera och svara på frågor om 
Oderljunga skola. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att till kommande nämndssammanträde kalla Lisbeth 

Reimers för att redogöra för ärendet samt  
att  tacka för informationen. 

 
 

 


