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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

   

Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 – 15.35 
 

Beslutande 

 
Lars Ottosson, (PF) ordförande 
Bengt Jarring, (KD) tjänstgörande ersättare 
Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande 
Mikael Malm, (S) tjänstgörande ersättare 
Boel Rosdahl, (S) ledamot 
Leif Andersson, (V) ledamot 
Kerstin Andersson, (C) tjänstgörande ersättare  
Kim Svitzer, (PF) ledamot 
Kaj Seger, (FP) ledamot 
 
 

Övriga deltagande Lars Larsson, (PF) ej tjänstgörande ersättare 
Åke Svensson, skolchef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Karolina Hansen, sekreterare 
Eva-Marie Svensson, förskolechef (§6) 
Peter Johansen, Lärarförbundet (§§1-7) 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bengt Jarring Kent Holmer 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2014-01-30 kl 12 

   
Paragrafer 

1- 9 
Underskrifter Sekreterare 

 
 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Lars Ottosson 

 

 Justerande   
  Bengt  Jarring Kent Holmer 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-01-28 
Datum för anslags uppsättande 2014-01-31 Datum för anslags nedtagande 2014-02-21 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  

 
 
 
 § 1 
  

Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med tillägg: 

• information om beslut i Inspektionen för 
vård och hälsa, och 

• elevärende. 
• linje 529 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 2 
  

Självskjuts, förtydligande av regler Dnr 2014.4 
 
Skolchefen föredrager det inkomna överklagandet i ärendet 
gällande ersättning för självskjuts. 
 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta  
 
att bevilja ersättning för självskjuts endast 

de dagar skolans schematider gör det 
omöjligt för eleven att hinna 
grundskoleskjutsen i Perstorp. 
I det aktuella fallet innebär det 
eftermiddagar tisdagar och onsdagar, 
samt 

att ersättningen för självskjuts baseras på 
avståndet mellan hållplatsen och 
hemmet. I det aktuella fallet 6,6 km x 
1.85 kr/km. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandes förslag. 
 
 
Delgivning 
Klagande 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 3 
  

Val av politisk representant i centrala 
skolutvecklingsgruppen Dnr 2013.115 
 
Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärende angående 
val av politisk representant i centrala skolutvecklingsgruppen 
under resterande tid av mandatperioden 2011-2014. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som 

politiska representanter i centrala skolutvecklings-
gruppen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 4 
  

Elev- och barnomsorgspeng 2014 Dnr 2014.17 
 
Från förvaltningsekonomen har inkommit förslag på elev- och 
barnomsorgspeng för 2014 (bilaga till § 4). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta det av förvaltningsekonomen framtagna 

förslag. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

  
 § 5 
 

Rapporter 
 
Förvaltningsekonom föredrager ekonomisk rapport med 
budgetprognos per 2013-12-31. Dnr 2014.5 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt 
delegation för november och december 2013. Dnr 2013.5 
 
Från förskolechef Eva-Marie Svensson har inkommit beslut 
enligt delegation för december 2013. Dnr 2013.67 
 
Från rektor Charlotte Joehns har inkommit beslut enligt 
delegation för december 2013. Dnr 2013.51 
 
Från rektor Per Storck har inkommit beslut enligt delegation för 
december 2013. Dnr 2013.56 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt 
delegation för december 2013. Dnr 2013.64 
 
Från kostchef Anders Pernsell har inkommit beslut enligt 
delegation för januari 2014. Dnr 2014.8 
 
Från rektor Lisbeth Reimers har inkommit beslut enligt 
delegation för januari 2014. Dnr 2014.9 
 
Från skolchef Åke Svensson har inkommit beslut enligt 
delegation för januari 2014 2014.6 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 6 Skrivelse till nämnden Dnr 2014.19 
 
Skrivelsen rör transporter till och från frivillig verksamhet i 
förhållande till ändamålsanpassning av kommunens egna 
lokaler. Förskolechef Eva-Marie Svensson redogör för vad 
som gjorts i ärende där skrivelse kommit in till nämnden. 
Det pågår en utvärdering av insatserna och Eva-Marie 
återkopplar till berörda med mer detaljer och uppföljning 
kommer att ske kontinuerligt. Dnr 2014.19 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
 
 
Delgivning 
Skrivelsens avsändare
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 7  
 
Informationsärenden 
 
Skolchef Åke Svensson redogör för Skolverkets beslut 
att godkänna Segragymnasiet i Klippans kommun som 
huvudman för gymnasieskola. Skolverket har tidigare 
underkänt ansökan men har ändrat sitt beslut. Dnr 
2014.13 
 
Förvaltningsassistenten redogör för de fastställda 
bidragsramarna för maxtaxan 2014. Dnr 2014.1 
 
Förvaltningsassistenten redogör för tidsplan för köket 
på Rosenhill. Besiktning kommer att ske 2014-02-21 
och hyreskontrakt gäller fr o m 2014-03-01. Dnr 
2014.14 
 
Skolchefen redogör för avgörande hos barn- och 
elevombudsmannen där beslut har kommit kommunen 
tillhanda. Dnr 2014.18 
 
Skolchefen redogör för beslut i inkommen anmälan hos 
Inspektionen för vård och omsorg. Dnr 2014.20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 

 



 9(10)  
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§8 Elevärende Dnr 2014.21 
 
Skolchefen redogör för inkommet elevärende. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att  tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2014-01-28 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
§ 9 Övriga frågor 
 
Ledamot Bengt Jarring ställer fråga angående ärende 
med busslinje 529. Förvaltningsassistenten besvarar 
frågan. 


