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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-01-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 15.07 
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 
Marie Gärdby, (C) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
Lisbeth Wiberg, (MP) 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 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lina Löfberg Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2012-02-06 

   
Paragrafer 

1-5 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Ann-Christine Sandell 

 

 Ordförande Lars Ottosson  

  
 

 

 Justerande   
  Lina Löfberg Kent Holmer 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-01-25 
Datum för anslags uppsättande 2012-02-07 Datum för anslags nedtagande 2012-03-01 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-01-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 1 
 

Elev- och barnomsorgspeng 2012. Dnr 2012.2 
  
 Från förvaltningsekonomen har inkommit ett förslag på elev- och  
                                      barnomsorgspeng för 2012. (Bilaga till § 1) 
 
                                       Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 

att anta det av förvaltningsekonomen framtagna förslaget. 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets  
 förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-01-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 2 
 
 Bibelutdelning på skolorna. Dnr 2011.101  
 

Leif Andersson ställde på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2011-12-14 frågan hur nämnden ställer sig till att 
Gideoniterna besöker skolorna och delar ut biblar.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt arbetsutskottet 
att bereda frågan. 

 
 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
 

att inte tillåta att bibelmaterial delas ut på skolorna. 
 

Ordföranden föreslår att det till arbetsutskottets förslag skall tilläggas  
 
att      religiöst material endast får delas ut i skolans regi i   
          utbildningssyfte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
och ordförandens förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-01-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
 § 3 
  
 Riktlinjer för folkhögskolestuderande under 20 år.   
 Dnr 2012.4  

 
Förvaltningsekonomen har hos nämnden efterlyst riktlinjer för 
folkhögskolestuderande elever som inte fyllt 20 år. 

 
 Arbetsutskottet beslutade 2012-01-11 
 

att uppdra åt skolchefen att till nästa nämndssammanträde ta fram 
ett förslag till riktlinjer. 

  
Förvaltningen har nu framtagit ett förslag på tillämpningsföreskrifter för 
folkhögskolestuderande elever över 20 år. (Bilaga till § 3) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag 
på tillämpningsföreskrifter. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-01-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  
  § 4 
 

Rapporter 
 

Förvaltningsekonomen föredrar ekonomisk rapport med budgetprognos 
per 2011-12-31. Dnr 2012.6 
Med anledning av den ekonomiska rapporten ställer Marianne 
Zackrisson frågan hur kommunen hanterar rehabilitering och 
sjukskrivningar. 

  
Från rektor Karin Thörnkvist har inkommit beslut enligt delegation för 
oktober och december 2011. Dnr 2011.9 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt delegation för 
december 2011. Dnr 2011.30 
 
Från förskolechef Malin Gnebner har inkommit beslut enligt delegation 
för december 2011. Dnr 2011.24 
 
Från förskolechef Karina Persson har inkommit beslut enligt delegation 
för december 2011. Dnr 2011.65 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt delegation för 
januari 2012. Dnr 2012.5 

 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  med anledning av Marianne Zackrissons fråga om  
              rehabilitering och sjukskrivningar, till barn- och  
              utbildningsnämndens sammanträde 2012-02-22 kl 14.00 bjuda  
              in personalchef Myrthel Sjöström för att informera om hur  
              rehabkedjan ser ut samt 
att i övrigt lägga rapporterna till handlingarna. 
 

 
Delgivning 
Personalchef Myrthel Sjöström
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2012-01-25 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
§ 5 
 
Informationsärenden 
 
Lennart Persson rapporterar om att han besökt Mötesplats Ljungdala i 
Hässleholm för att diskutera projektet ”Din bror”. Ett integrationsprojekt 
för pojkar där man träffas i samtalsgrupper en gång i veckan. Pengar 
finns avsatta för en resurs på halvtid under en tvåårsperiod i Perstorp. 
Dnr 2011.100 
  
Lennart Persson informerar om nuläget för Familjeskolan samt 
om kommande planer för den. Familjeskolan är numera flyttad 
från Bankhuset i Oderljunga till Centralskolan. 
Det håller på att utarbetas ett koncept för årskurs 3-5 som kan 
bli aktuellt på Norra Lyckan.  
En utvärdering av Familjeskolans verksamhet kommer att 
genomföras under våren. Dnr 2011.19 
  
Lennart Persson informerar om den nya lärarlegitimationen och om 
eventuellt framtida problem att rekrytera och behålla behöriga lärare. 
De flesta lärarna bor inte i Perstorps kommun och det är svårt att hålla 
samma lönenivåer som närliggande kommuner. Dnr 2012.1 

 
Ordföranden och 2:dre vice ordföranden informerar om att 
arbetsutskottet diskuterat frågan att det i budgeten för 2009 fastställdes 
att det skulle finnas skolanknutna vaktmästare. Med anledning därav 
beslutade arbetsutskottet 2012-01-12 att hos kommunstyrelsen 
ifrågasätta verkställandet av beslutet. Dnr 2012.3 
 
Kent Holmer ställer frågan om hyressättningen på Rosenhill och vad det 
innebär förskolornas del. Ordföranden besvarar frågan. 
 
Marianne Zackrisson ställer frågan om hur situationen är på ALUC. 
Lennart Persson besvarar frågan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
 att          tacka för informationen. 
 


