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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-02-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 16.00 
Beslutande  

Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Kim Switzer, (PF) ledamot 
Marianne Zackrisson, (S) ledamot 
Ronny Nilsson, (S) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
Leif Andersson, (V) ledamot 
Kerstin Andersson, (C) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Lars Larsson, (PF) ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Jarring, (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom tillika mötessekreterare 
Lennart Persson, rektor Centralskolan, tf skolchef 
Agneta Henriksson, nämndssekreterare 
Myrthel Sjöström, personalchef (§ 11) 
Karina Persson, förskolechef (§ 10) 
Malin Gnebner, förskolechef  (§ 10) 
 
 
 
 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2012-03-06 

   
Paragrafer 

6-11 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande Lars Ottosson  

  
 

 

 Justerande   
  Lina Löfberg Kent Holmer 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-02-22 
Datum för anslags uppsättande 2012-03-07 Datum för anslags nedtagande 2012-04-02 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
  



 2  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-02-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 6 
 
                                      Bokslut för år 2011 Dnr 2012.15 
 
  

Förvaltningsekonomen och förvaltningschefen föredrar upprättat 
förslag till bokslut för år 2011 enligt bilaga till § 6 

 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
      

att med godkännande överlämna bokslut för år 2011 till kommun-
fullmäktige enligt upprättat förslag. 

 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
S-gruppen deltar inte i beslutet. 

 
 Delgivning 
 Ekonomichef 
 



 3  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-02-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 7 
 
 Uppföljning för internkontrollplan år 2011 Dnr 201 2.16 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2011-02-23 att granska följande 
objekt 2011: 

 
• Kontroll av nämndsbeslut 
• Kontroll av utdrag ur belastningsregistret 
• Kontroll av lönehantering 
• Kontroll av folkbokföringskommun för interkommunala elever 

 
Förvaltningen har inkommit med rapport om genomförd granskning 
enligt bilaga till § 7. 

 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
      

att den interna kontrollen är tillräcklig 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2011, samt 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 
 Delgivning 
 Ekonomichef 
 
 



 4  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-02-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
  
  
 § 8 
  
 Förslag till internkontrollplan för år 2012 Dnr 20 12.10 

 
 Förvaltningskontoret har upprättat förslag på granskningsobjekt 2012   
 enligt bilaga till § 8. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att      anta förslag till internkontrollplan för år 2012 samt, 
att      överlämna internkontrollplan för år 2012 till kommunstyrelsen. 
 

 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 Delgivning 
 Ekonomichef 
 
           



 5  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-02-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 9 
 
Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden  
Dnr 2011.64 

 
Med anledning av att Lennart Persson tillförordnats som skolchef  
t o m 2012-11-30 föreslår han  
 
att         nuvarande delegationsordning för Barn- och  
             utbildningsnämnden skall gälla t o m 2012-11-30 med  
             förändringen att där det i nuvarande skrivning står  
             förvaltningschef som delegat skall ändras till skolchef. 
 

 Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta i  
 enlighet med skolchefens förslag. 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar i  
 enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-02-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
  
  § 10 
 

Rapporter 
 

Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med budgetprognos 
per 2012-01-31. Dnr 2012.18 
 
Förskolecheferna Malin Gnebner och Karina Persson föredrar rapport 
från förskola och pedagogisk omsorg för februari 2012 och svarar på 
frågor. Dnr 2012.12 

  
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att lägga rapporterna till handlingarna. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-02-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§ 11 
 
Informationsärenden 
 
Lennart Persson informerar om elevärenden som inkommit från 
Skolinspektionen. 
Ärende avseende Norra Lyckanskolan har Skolinspektionen 
valt att inte utreda (Dnr 2012.9).  
För ärende avseende Centralskolan har Skolinspektionen 
begärt in redovisning över vilka åtgärder som vidtagits i ärendet. 
Redovisningen skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 
26 april 2012. (Dnr 2012.8) 
 
Lennart Persson informerar om att Ernst & Young har på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna granskat insatser till barn och 
unga med särskilda behov. Syftet har varit att bedöma om 
socialnämnden säkerställer att arbetet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. 
Revisorerna anser att det är ytterst viktigt att ett kraftfullt 
helhetsgrepp tas om stöd och insatser för barn och unga. Svar 
önskas från respektive nämnd och kommunstyrelsen på vilka 
åtgärder som kommer att vidtas med utgångspunkt från 
rapportens iakttagelser. Revisorerna önskar särskilt svar på hur 
nämnderna och kommunstyrelsen framöver avser att tillförsäkra 
barn och unga möjligheten till det stöd de behöver. 

 Revisorerna önskar svar senast 2012-02-14 
Ordföranden har gett skolchefen i uppdrag att till arbetsutskottet 
inkomma med ett förslag till svar till revisorerna. 

 Skolchefen har inkommit med förslag till svar. 
Arbetsutskottet beslutade 2012-02-08 att anta skrivelsen som 
sin egen, samt att överlämna densamma till revisionen.  
Dnr 2011.85. 
 
Personalchef Myrthel Sjöström närvarar och informerar om hur 
rehabiliteringskedjan i Perstorps kommun fungerar, vilka 
styrdokument som finns, samt svarar på frågor. Dnr 2012.19 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
 att          tacka för informationen. 
 


