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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2012-06-017 
Sammanträdestid: 18:30 – 21:30 
Plats: Rådhuset 
Paragrafer: § 35 - § 46 
   
Beslutande: Nino Vidovic (M), ordf Birgitta Bergman (FP) 
 Pierre Sjöström (S)  Christel Estberg (M) 
 Max Jörgensen (M)  
 Magnus Lindberg (S)  
 Thomas Carlstedt (M)  
 Björn Larsson (C)  
 Ingrid Oxenby (M)  
   
Övriga deltagare: Magnus Olsson (M) Rickard Gidini, § 37 
 Marie Saltarski (S) Agneta Randau Olsson, § 37 
 Hali Lidell (S) Maria Ling,  
 Maivi Strömberg (MP) Lärarförbundet,  
 Rickard Svensson (M) § 35 – 38, § 41 - 46 
 Gunnar Lindell (SPI) Inga-Britt Henriksson 
 Birgitta Jönsson, § 37 Jens Jording 
 Diana Gidini, § 37  
   
   
   
   
Justerande: Pierre Sjöström 
Justering: Rådhuset, 2012-06-11 klockan 16.00. 
  
Underskrifter:  
 Sekreterare Anna Jarl 
 
 Ordförande Nino Vidovic 
 
 Justerande Pierre Sjöström 



  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  2(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2012-06-07
 

 
 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Anslag / Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutsorgan: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2012-06-07 
Sammanträdestid: 18:30 – 21:30 
Plats: Rådhuset 
Paragrafer: § 35 - § 46 
   
Anslag sätts upp: 2012-06-12 
Anslag tas ner: 2012-07-03 
Protokollet förvaras Rådhuset 
  
Underskrifter:  
 Anna Jarl 
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Innehållsförteckning 

§ 35. Fastställande av tid och plats för justering av protokollet. 4 

 
§ 36 Godkännande av föredragningslistan.  5 
 
§ 37 Uppföljning av kvalitetsdjupdyknigar.  6 
 
§ 38 Information om ekonomisk uppföljning januari – april 2012. 7 
 
§ 39 Bokföringsmässig avskrivning. .  8 
 
§ 40 Ansökan Hjärups Montessoriförskola gällande extra bidrag 

ht 2012.     9 
 
§ 41 Inriktningsdokument – Framtidens skola och framtidens  

lärmiljö.     11 
 
§ 42 Förskolesituationen i Hjärup läsåret 2012/2013.  14 
 
§ 43 Information om Gruppen för skolanalys.   16 
 
§ 44 Redovisning av delegationsbeslut.   17 
 
§ 45 Redovisning av anmälningar. .  19 
 
§ 46 Stadieindelning vid skolor i Staffanstorps kommun.  20 
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§ 35 Fastställande av tid och plats för justering a v protokollet 

Beslut 

1. Justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 11 juni 
2012 klockan 16.00. 
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§ 36 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Ärendet ”Stadieindelning vid skolor i Staffanstorps kommun” läggs till 
på föredragningslistan.  

2. Föredragningslistan godkänns. 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Ärendet ”Stadieindelning vid skolor i 
Staffanstorps kommun” läggs till på föredragningslistan. 
Föredragningslistan godkänns.  
Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 37 Uppföljning av kvalitetsdjupdykningar våren 20 12 

Beslut 

1. Lämnad information läggs till handlingarna.  
2. Uppföljning av kvalitetsdjupdykning på Tottarps skola ska ske på 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-10-01. 
Kort sammanfattning 

Representanter från Lapptäckets förskola, Domsagans förskola och 
Uteförskolan Totte föredrar.  
Beslutsunderlag 

Rapport kvalitetsdjupdykning – Uteförskolan Totte. 
Rapport kvalitetsdjupdykning – Tottarps skola.  
Rapport kvalitetsdjupdykning – Lapptäckets förskola. 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Lämnad information läggs till 
handlingarna. Uppföljning av kvalitetsdjupdykning på Tottarps skola ska 
ske på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-10-01. 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 38 Information gällande ekonomisk uppföljning jan uari – april 
2012 

Beslut 

1. Lämnad information läggs till handlingarna.  
Kort sammanfattning 

Utbildningsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet. 
Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning januari – april 2012.  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Lämnad information läggs till 
handlingarna. 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 39 Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 201 2 

Beslut 

1. Listade fordringar enligt bilagor daterade 2011.01.01 – 2011.12.31 
respektive 2011.07.01 – 2011.12.31 avskrivs bokföringsmässigt med 
totalt 70309 kronor. 

Kort sammanfattning 

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska utestående kundfordringar 
värderas två gånger per år, dels i samband med delårsrapporten i augusti, 
dels i bokslutet. I de fall fordringen bedöms värdelös ska de avskrivas 
bokföringsmässigt. Föreliggande avskrivning är en komplettering och 
inklusive redan tidigare beslutade avskrivningar gällande fordringar 
under 2011. 
Beslutsunderlag 

Tjänstemannaskrivelse – Bokföringsmässiga avskrivningar. 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Listade fordringar enligt bilagor daterade 
2011.01.01 – 2011.12.31 respektive 2011.07.01 – 2011.12.31 avskrivs 
bokföringsmässigt med totalt 70309 kronor. 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 40 Ansökan från Hjärups Montessoriförskola gällan de extra 
bidrag ht 2012 

Beslut 

1. Hjärups Montessoriförskola beviljas extra bidrag med 40 000 kronor 
för andra halvåret 2012. 

2. Utgiften för extra bidrag enligt första att-satsen ska finansieras inom 
ramen för barn- och utbildningsnämndens budget för 
förskoleverksamhet. 

3. 40 000 kronor av barn- och utbildningsnämndens budget reservers för 
kvalitetshöjande åtgärder, detta då för eventuellt täckande av sådant 
underskott i barn- och utbildningsnämndens budget för 
förskoleverksamhet som kan följa av finansieringsbeslutet enligt andra 
att-satsen ovan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Hjärups Montessoriförskola.  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Hjärups Montessoriförskola beviljas extra 
bidrag med 40 000 kronor för andra halvåret 2012. Utgiften för extra 
bidrag enligt första att-satsen ska finansieras inom ramen för barn- och 
utbildningsnämndens budget för förskoleverksamhet. 40 000 kronor av 
barn- och utbildningsnämndens budget reservers för kvalitetshöjande 
åtgärder, detta då för eventuellt täckande av sådant underskott i barn- och 
utbildningsnämndens budget för förskoleverksamhet som kan följa av 
finansieringsbeslutet enligt andra att-satsen ovan. 
 
Pierre Sjöström (S): Hjärups Montessoriförskola beviljas extra bidrag med 
40 000 kronor för andra halvåret 2012. Barn- och utbildningsnämnden 
ansöker hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande 40 000 
kronor för att täcka extrabidraget till Hjärups Montessoriförskolas 
lokalkostnader.  
Beslutsgång 

Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer förslagen mot varandra och finner 
att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag.  
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Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst för ordförandens förslag. 
Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag.  
Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och 2 nej-röster för Pierre 
Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla 
ordförandens förslag.  
 
Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår 
Nino Vidovic (M) X   
Pierre Sjöström (S)  X  
Max Jörgensen (M) X   
Magnus Lindberg (S)  X  
Thomas Carlstedt (M) X   
Björn Larsson (C)  X   
Ingrid Oxenby (M) X   
Birgitta Bergman (FP) X   
Christel Estberg (M) X   
Summa 7 2  
Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen.  
  



Reservation  
 

Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden reserverar sig 
mot beslutet att använda kvalitetshöjande medel för att täcka Hjärups 
Montessori förskolas extra hyresbidrag. 
 
Hjärups Montessori förskola har de senaste åren drabbats dubbelt av den borgerliga politiken 
(såväl lokalt som på riksnivån) dels genom konstruktionen med ett avtal gällande fastigheten på 
Jakriborg som inte hyresgästen inte kan förhandla med (i och med att Staffanstorpshus sitter 
mellan), dels genom reformen lika bidrag på lika villkor som innebar att hyresersättningen till 
förskolan inte motsvarar den verkliga kostnaden längre. Det innebär för förskolan att medel för 
att bedriva den pedagogiska verksamheten måste användas till att täcka hyran istället. 
Vi socialdemokrater anser att verksamheten på förskolan ska stödjas och var också beredda att 
tillskjuta medel för att underlätta förskolans situation. 
 
Barn- och utbildningsnämnden visar i april på ett prognostiserat underskott motsvarande 2,4 
miljoner kronor, vilket innebär att vi inte har medel i budgeten så att nämnden kan tillskjuta extra 
bidrag till förskolan. Tvärtom, Barn- och utbildningsnämnden kommer enligt prognosen att 
förbruka mer pengar än vad Kommunfullmäktige har tilldelat till verksamheten. Vi anser därför 
att medel motsvarande 40 tkr ska sökas hos Kommunfullmäktige.  
 
Den borgerliga majoriteten valde istället att tillskjuta pengar ur potten kvalitetshöjande medel 
vilket vi anser är felaktigt. Dessa medel ska användas generellt till förskolan och skolan för 
kvalitetshöjande åtgärder och ska vara ett riktat stöd för att höja kvalitén i samtliga verksamheter, 
och inte enbart på en enskild förskola. Vi vänder oss inte emot att Hjärups Montessori förskola 
får ett extra bidrag men vi anser samtidigt att Barn- och utbildningsnämnden inte har 
befogenheter att överskrida sin ram/budget utan avgörandet ska hänvisas till den instans som har 
tilldelat medel för verksamheten nämligen Kommunfullmäktige. 
 
För Socialdemokraterna 

 
 
Pierre Sjöström 
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§ 41 Inriktningsdokument – Framtidens skola och fra mtidens 
lärmiljö 

Beslut 

1. Föreliggande inriktningsdokument - Framtidens skola och framtidens 
miljöer för lärande, bilaga 1, antas. 

2. Inriktningsdokumentet överlämnas till kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 

Inriktningsdokument – Framtidens skola och framtidens lärmiljö. 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Föreliggande inriktningsdokument - 
Framtidens skola och framtidens miljöer för lärande, bilaga 1, antas. 
Inriktningsdokumentet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Pierre Sjöström (S): I första hand återremiss för konkretisering av ärendet. 
 
Pierre Sjöström (S):I andra hand avslag på ordförandens förslag. 
 
Ordföranden Nino Vidovic (M): Ärendet avgörs idag och avslag på Pierre 
Sjöströms (S) förslag om återremiss. 
Beslutsgång i omröstning om att avgöra ärendet idag  

Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer eget förslag om avgörande idag och 
Pierre Sjöströms (S) förslag om återremiss mot varandra och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag.  
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst för ordförandens förslag. 
Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag.  
Beslutsgång i omröstning om att anta inriktningsdok ument 

Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer eget förslag om att anta 
inriktningsdokument och Pierre Sjöströms (S) förslag om avslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget 
förslag.  
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Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 
 
Ja-röst för ordförandens förslag. 
Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag.  
Omröstningsresultat i omröstning om avgörande idag.   

Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och 2 nej-röster för Pierre 
Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordfö-
randens förslag om att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår 
Nino Vidovic (M) X   
Pierre Sjöström (S)  X  
Max Jörgensen (M) X   
Magnus Lindberg (S)  X  
Thomas Carlstedt (M) X   
Björn Larsson (C)  X   
Ingrid Oxenby (M) X   
Birgitta Bergman (FP) X   
Christel Estberg (M) X   
Summa 7 2  
Omröstningsresultat i omröstning om att anta inrikt ningsdokument 

Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och 2 nej-röster för Pierre 
Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordfö-
randens förslag om att anta inriktningsdokument.  
 
Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår 
Nino Vidovic (M) X   
Pierre Sjöström (S)  X  
Max Jörgensen (M) X   
Magnus Lindberg (S)  X  
Thomas Carlstedt (M) X   
Björn Larsson (C)  X   
Ingrid Oxenby (M) X   
Birgitta Bergman (FP) X   
Christel Estberg (M) X   
Summa 7 2  
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Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig muntligen 
  



1(3) 
INRIKTINGSDOKUMENT 
2012-06-03 

 

 

  
  

 

 

BARN OCH UTBILDNING 

 
 
 

 
 
Framtidens skola och framtidens miljöer för lärande 
 
De lokaler i vilka vi skall bedriva skola i framtiden måste uppfylla tre kriterier, förutom 
de som är uppenbara för vilken verksamhetslokal som helst. 
 

1. De skall inte bara medge, utan faktiskt tvinga fram, en ny och framtidsorienterad 
pedagogisk verksamhet 

2. De skall i sig själv innebära ett ”smakprov” på hur framtidens arbetsmiljö 
kommer att se ut 

3. De skall vara väsentligt mycket mer kostnadseffektiva än dagens lokallösningar 

Dessa tre egenskaper kan utvecklas, och så småningom konkretiseras, enligt följande: 
 
Lokalerna skall tvinga fram ny pedagogisk verksamhet 
 
En ny pedagogisk verksamhet bygger i grunden på en enda föreställning, nämligen den 
om att synliggöra lärandeprocessen. Hittills har skolan varit en plats för kunskap. Den 
har symboliserats av boken, materielrummet och inte minst själva skolhuset. Vi har 
under många år betraktat lärandet som den osynliga processen mellan ”att inte kunna” 
och ”att kunna”. Framtidens skola måste vara, och kommer att vara, byggd för att 
synliggöra just själva resan. Varje elev och varje lärare måste, varje dag, kunna se, 
bedöma och värdera sitt lärande. Två frågor är centrala; Lär jag mig rätt saker och lär 
jag mig tillräckligt fort? Riktning och hastighet således. På samma sätt som en bilfabrik 
eller ett sjukhus är byggt för att hantera flöden måste en framtida skola vara byggd för 
att i första hand hantera rörlighet och resande.  
 
Formativ bedömning, lärande under hela dygnet och alla dagar, helhetsförståelse i 
stället för ämnesorientering och entreprenöriellt lärande måste få konkreta uttryck i 
byggnader och planering på samma sätt som dagens skolbyggnader är konkretionen av 
statiska målsättningar, schemalagd skoldag, strikt ämnesindelning och ett i förväg 
fastställt curriculum. 
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Skolan skall vara ett smakprov på framtidens arbetsplats. 
 
Vi vet väldigt mycket om hur de arbetsplatser kommer att se ut vid vilka våra elever 
kommer att hamna. Om skolans uppgift är att förbereda eleverna för det framtida livet 
finns det förmodligen inte något bättre sätt än att faktiskt låta de arbeta i en framtida 
miljö. En sådan miljö kommer att kännetecknas av tre tydliga egenskaper: 
 
• Det första är mobilitet. Varje verktyg, hjälpmedel eller symbol som antyder att 

en viss aktivitet är knuten till en viss plats skulle vara borta. Laborationssalen, 
boksamlingen, gympasalen och rektorsexpeditionen finns inte kvar. Inte för att 
det är det bästa sättet att lära ut kemi, träna biceps eller leda verksamheten utan 
därför att det är det bästa sättet att illustrera och simulera framtiden. 

• Det andra är komplexitet. Mångfald, helhetsgrepp på samhällsfrågor, 
gränsupplösning mellan arbete och fritid eller integration mellan skola och 
arbetsliv är egentligen tecken på samma sak. Vi går mot en framtid där varenda 
gräns blir ifrågasatt och så småningom upplöst. En skola som är framtiden har 
inte klasser, lektioner, stadier, elever eller lärare. Den har i stället en oerhört 
komplex miljö där människor pusslar med sig själv, sina avsikter och sina 
resurser för att komma ut ur dagen rikare än de kom in. I en sådan miljö är 
planering fullständig underordnad förmågan att skapa något nytt och värdefullt i 
stunden. Inte därför att det är det bästa sättet att utnyttja lokaler och personal 
utan därför att det är det bästa sättet att skapa förståelse för helheten. 

• Den tredje är subjektivitet. En simulerad framtid bygger på att människor i 
allmänhet, och unga människor i synnerhet, äger sin egen sanning och sin egen 
föreställning om resans mål och mening. Allt som görs i en framtidsskola är 
svaret på något som en elev faktiskt behöver – och anser sig behöva. Skolan 
måste därför innebära en miljö som är så stimulerande och motiverande att 
eleverna upplever att den resa de genomför stämmer med deras egen uppfattning 
om mening, nytta och begriplighet. Inte därför att det är det bästa sättet att få 
gymnasiebehörighet utan därför att det är det bästa sättet att träna på 
entreprenörskap. 
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Skollokaler måste vara väsentligt mycket mer kostnadseffektiva än tidigare 
 
Detta krav löses på framförallt två sätt. Det första är att skollokaler skall vara det sista 
alternativet när det gäller miljöer för lärande, inte det första. Den skola vi nu har är 
byggd för att härbärgera all skolverksamhet. Det är begripligt ur ett historiskt perspektiv 
men i en värld där samhället faktiskt har ett aldrig tidigare skådat överskott på lokaler 
borde särskilda lokaler för skola vara lösningen på det lärande som inte kan ske någon 
annanstans. 
 
Den andra metoden är naturligtvis att utnyttja lokalerna effektivare. Det innebär med 
säkerhet att de utnyttjas under en större del av dygnet men kanske framförallt att de 
utnyttjas av andra aktörer än just skolan själv. Den enklaste vägen framåt är att se till att 
skolan är en attraktiv miljö för åtminstone elevernas föräldrar när de, i sin vardag, söker 
en alternativ arbetsplats. Detta tjänar dessutom det dubbla syftet att förutom lägre 
lokalkostnader också bryta upp gränsen mellan skola och övrigt liv enligt första punkten 
ovan. 
 
För nybyggnation bör kommunen fastställa en arbetsprocess som inkluderar de här tre 
kraven redan på lokalprogramstadiet. 
 
För ombyggnation och planerat underhåll bör kommunen fastställa ett ”regelverk” som 
säkerställer att varje åtgärd innebär en rörelse i den riktning som det här dokumentet 
anger. 
 
Det kanske allra viktigaste är att ta fram och presentera en sammanhållen och retoriskt 
välgjord bild av hur och på vilket sätt man vill förändra synen på skolbyggnader. Den 
bilden anger en riktning som gör även ganska små steg begripliga och till och med 
önskvärda för personal och föräldrar. Utan en sådan förberedande pedagogisk process 
kommer även väldigt små utvecklingssteg att fastna i detaljdiskussioner och de 
kompromisser som blir resultatet kommer att innebära att de framtida skolbyggnaderna 
kommer att vara ett mycket olyckligt konserverande av nuvarande både pedagogik och, 
tyvärr, kostnadsmassa. 
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§ 42 Förskolesituationen i Hjärup låsåret 2012/2013  

Beslut 

1. Från 2012-09-01 stängs tillfälligt Öppna förskolan i Hjärup till dess att 
den nya förskolan på Ämnesvägen står färdig. 

2. Föreliggande beslut överlämnas till kommunstyrelsen för att möjlig-
göra inrättandet av en tillfällig förskoleavdelning i Öppna förskolans 
lokaler med start 2012-09-01 och fram till den nya förskolan på 
Ämnesvägen tas i bruk. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-21, § 32. 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Från 2012-09-01 stängs tillfälligt Öppna 
förskolan i Hjärup till dess att den nya förskolan på Ämnesvägen står fär-
dig. Föreliggande beslut överlämnas till kommunstyrelsen för att möjlig-
göra inrättandet av en tillfällig förskoleavdelning i Öppna förskolans lo-
kaler med start 2012-09-01 och fram till den nya förskolan på Ämnesvägen 
tas i bruk. 
 
Pierre Sjöström (S): Ordförandens förslag avslås och att undersökning görs 
om Ur och Skur-avdelning kan öppnas i anslutning till Ängslyckan eller 
Lapptäcket. 
Beslutsgång 

Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer förslagen mot varandra och finner 
att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag.  
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst för ordförandens förslag. 
Nej-röst för Pierre Sjöströms förslag. 
Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och 2 nej-röster för Pierre 
Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordfö-
randens förslag.  
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Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår 
Nino Vidovic (M) X   
Pierre Sjöström (S)  X  
Max Jörgensen (M) X   
Magnus Lindberg (S)  X  
Thomas Carlstedt (M) X   
Björn Larsson (C)  X   
Ingrid Oxenby (M) X   
Birgitta Bergman (FP) X   
Christel Estberg (M) X   
Summa 7 2  
Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig muntligen 
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§ 43 Information om Gruppen för skolanalys 

Beslut 

1. Lämnad information läggs till handlingarna. 
Kort sammanfattning 

Ordföranden Nino Vidovic (M) föredrar i ärendet. 
Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från möte med Gruppen för skolanalys 2012-04-24. 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Lämnad information läggs till handling-
arna. 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 44 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Lämnad information läggs till handlingarna.  
Beslutsunderlag 

• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll  
2012-05-21. 

 
• Utvecklingsstrategernas delegationsbeslut: 
Dok.id Beskrivning Handl Diarienr 
5428 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5429 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5430 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5431 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5432 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5433 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5434 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5435 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5436 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5437 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5438 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5439 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000007 
5440 Ansökan om avgiftsjustering. INHE11 2012-000008 
5441 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000008 
5442 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000008 
5443 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000008 
5444 Ansökan om justering av vistelsetid. INHE11 2012-000008 
5445 

Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag, 
uppsägning. INHE11 2012-000006 

5446 Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag. INHE11 2012-000006 
5447 Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag. INHE11 2012-000006 
5448 Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag. FOJA19 2012-000006 
5449 

Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag, 
uppsägning. INHE11 2012-000006 

5450 
Rekvisition av statsbidrag för ökade 
kostnader till följd av satsningen på den 
högre bidragsnivån inom studiemedlet JEJO27 2012-000042 
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för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 
20 - 24 år. 

5451 
Kompletterande ansökan om statsbi-
drag för lärlingsutbildning för vuxna 
2012. JEJO27 2012-000043 

5452 
Kompletterande ansökan om statsbi-
drag för yrkesinriktad gymnasial vux-
enutbildning 2012. JEJO27 2011-000123 

5453 
Avtal/överenskommelse, interkommu-
nal ersättning, Kometskolan, 
Staffanstorp. JEJO27 2012-000030 

5454 
Beslut om ansökan om elevre-
sor/skolskjuts. JEJO27 2012-000029 

5455 Beslut om medel till stödresurs. JEJO27 2012-000044 
5456 

Ansökan/rekvisition av statsbidrag för 
Lärarlyftet II, våren 2012 JEJO27 2012-000045 

5457 
Uppsägning av abonnemang av 
Extensmodulerna IKE Gr samt debite-
ring skola JEJO27 2012-000046 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Lämnad information läggs till handling-
arna.  
Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 45 Redovisning av anmälningar m m 

Beslut 

1. Lämnad information läggs till handlingarna.  
Beslutsunderlag 

a) Information om handläggningen av upphandlingsmål i 
Förvaltningsrätten i Malmö. (Bun dok id 5409) 

 
b) Förvaltningsrättens dom gällande upphävande av överklagade 

avvisningsbeslut i mål 8795-11 E. (Dnr bun 2011.35) 
 

c) Skolinspektionens uppföljningsbeslut i ärende 41-2011:5747, 411-
2012;2302. (Dnr bun 2011.112) 

 
d) Skolinspektionens begäran om yttrande i ärende om skolsituation för 

elev vid skola i Staffanstorps kommun, dnr 41-2012:2443.  
(Dnr bun 2012.38) 

 
e) Advokatfirman Wilenskys skrivelse till Lunds tingsrätt gällande mål 

nr FT 1238-12. (Dnr bun 2009.50) 
 

f) Lunds tingsrätts protokoll 2012-04-26 i mål nr FT 1238-12.  
(Dnr bun 2009.50) 

 
g) Överklagande till Hovrätten i mål nr FT 1238-12. (Dnr bun 2009.50) 

 
h) Skolinspektionens beslut (dnr 411-2012:2336/41-2011:5053) gällande 

uppföljning av beslut angående skolsituation för elev vid 
Hagalidskolan i Staffanstorps kommun. (Dnr bun 2011.110) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Lämnad information läggs till handling-
arna. 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 46 Stadieindelning vid skolor i Staffanstorps kom mun 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 13 maj 2002, § 29, om 
gränssnitt i grundskolan, upphävs. 

2. Vid tillskapande av nya skolenheter/ lärmiljöer i Staffanstorps kom-
mun ska gälla stadieindelningen F-3, 4-9, F-6, 7-9 eller F-9. 

3. Gränssnittet i befintliga enheter efter hand, då lokalmässiga och verk-
samhetsmässiga förutsättningar föreligger, ska anpassas i enlighet 
med andra att-satsen. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden upptar ärende om vilken stadieindelning 
som skall gälla vid skolor i Staffanstorps kommun. 
 
Till barn- och utbildningsnämndens protokoll antecknas följande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 13 maj 2002, § 29, beslutat att i den 
framtida skolorganisationen skall gränssnittet vara förskoleklass t o m 
årskurs 5 (F-5) och årskurserna 6-9. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21 november 2011, § 166, beslu-
tat att uppdra till kommundirektören att utreda det framtida behovet av 
lokaler för skola och förskola i Staffanstorps kommun. 
 
Vid med anledning av detta uppdrag bedrivet utredningsarbete har fram-
förts förslag om att vid det fortsatta arbetet med utredning om det fram-
tida behovet av lokaler för skola och förskola skall utgås från att stadiein-
delningen F-5 och 6-9  skall ersättas med annan lämpligare stadieindel-
ning. Detta förslag har haft sin utgångspunkt i bedömningen att olika sta-
dieindelning har inga eller mycket små effekter på elevers skolresultat, 
och att av större vikt är bland annat skolans elev- och kunskapssyn, det 
pedagogiska mötet mellan elev och pedagog, skolans förmåga att skapa 
trygga relationer och erbjuda vuxennärvaro liksom skolans storlek. 
 
Mot denna bakgrund har kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 
2012, § 10, beslutat att till barn- och utbildningsnämnden överlämna att ta  
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ställning till förenämnda förslag om ändrad stadieindelning vid skolor i 
Staffanstorps kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 9 februari 2012, § 3, beslutat att 
barn- och utbildningsnämndens beslut den 13 maj 2002, § 29, om gräns-
snitt i grundskolan inte utgör hinder mot att i det fortsatta utredningsar-
betet om framtida behov av lokaler för skola och förskola utgå från annan 
som lämpligare bedömd stadieindelning, att ställa sig positiv till att ut-
gångspunkten vid fortsatt arbete med utredning om det framtida lokalbe-
hovet för skolor och förskolor i Staffanstorps kommun är att stadieindel-
ningen F-5 och 6-9 ersätts med stadieindelning F-6 och 7-9 eller F-9 eller 
annan lämplig stadieindelning, samt att anmoda kommunstyrelsens ar-
betsutskott att fortlöpande hålla barn- och utbildningsnämnden informe-
rad om i ärendet aktuellt arbetes fortskridande till underlag för bedöm-
ningar om påkallade beslut om ändrade gränssnitt i Staffanstorps kom-
muns skolorganisation.  
 
Barn- och utbildningsnämnden gör den bedömningen att dess gällande 
beslut om gränssnitt i grundskolan bör upphävas för att genom annan 
stadieindelning möjliggöra mer ändamålsenliga och lämpliga lärmiljöer 
vid skolorna i Staffanstorps kommun. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens handläggning av ärendet framställs 
följande yrkande. 
 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
skall besluta att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut den 13 
maj 2002, § 29, om gränssnitt i grundskolan, att vid tillskapande av nya 
skolenheter/lärmiljöer i Staffanstorps kommun skall gälla stadieindel-
ningen F-6 och 7-9 eller F-9 alternativt annan för aktuell verksamhet 
lämpligare stadieindelning, samt att gränssnittet i befintliga enheter efter 
hand, då lokalmässiga och verksamhetsmässiga förutsättningar föreligger, 
skall anpassas i enlighet med andra att-satsen.   
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition 
på eget yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hans mening 
har barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla detta yrkande, vilket  
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beslut av ordföranden, då votering inte begärs, härefter bekräftas med 
klubbslag. 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M): Barn- och utbildningsnämndens beslut 
den 13 maj 2002, § 29, om gränssnitt i grundskolan, upphävs. 
Vid tillskapande av nya skolenheter/ lärmiljöer i Staffanstorps kommun 
ska gälla stadieindelningen F-3, 4-9, F-6, 7-9 eller F-9. 
Gränssnittet i befintliga enheter efter hand, då lokalmässiga och verksam-
hetsmässiga förutsättningar föreligger, ska anpassas i enlighet med andra 
att-satsen. 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
  


