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a?~~ q~ 
Jus terande Rickard Severin Ekström (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivi ts genom anslag. 
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Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sä tts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 
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Barn- och utbildningsnämnden 
2014-12-08 
18.00 - 20.05 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 81 - 102 

2014-12-16 
2015-01-09 
Rådhuset 

Ordförandens signatur 

1'~[/_ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

Innehållsförteckning 
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§ 90 Bokföringsmässiga avskrivningar 16 

§ 91 Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 17 

§ 92 Uppföljning gällande internkontrollplan 2014 18 

§ 93 Återkoppling utredningsuppdrag neuropsykiatriska 
funktionshinder 19 
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Ordförandens signatur 

#U 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 97 Information om Kvalite tsdjupdykningar vt 2015 

§ 98 Information om Kvalite tsdjupdykningar ht 2015 

§ 99 Skolchefen informerar 

§ 100 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 101 Redovisning av anmälningar 

§ 102 Övrigt 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

/~V-

4(29) 

DATUM: 2014-12-08 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

U t dragsbestyrka n de 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 5(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 81 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 
15 december 2014 klockan 08.00. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

#V 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 82 Godkännande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att fö red ragningslistan godkänns. 

Beslutsgång 

6(29) 

DATUM: 2014-12-08 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att föredragningslistan god känns. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 7(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 83 Språkstipendium Killarney 2015 (2014-BUN-130) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att i budget för 2015 avsä tta medel om högst 60 tkr för språkstipendium 
Killarney 2015 
att, Patrik Runesson, vänortsansvarig, får i uppdrag a tt planera och ge
nomföra språkstipendium Killarney under vårterminen 2015 i enlighet 
med föreliggande ~änsteskrivelse samt 
att å terkoppling ska ske till barn- och utbildningsnämnden under höst
terminen 2015. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har sedan 2007 e tt vänortsavtal med Killarney på 
Irland. Kommunerna ska bland annat främja och utveckla ett effektivt och 
ömsesidigt förde lak tigt samarbete huvudsakligen inom fem områden 
varav skola och utbildning är ett. Staffanstorps kommun har med anled
ning av detta önskemål om att fortsätta med e tt "Scholarship" under 2015 
för a tt ge sex ungdomar från årskurs 8 möjlighet att åka på språkskola till 
Killarney. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att i budget för 2015 avsätta medel om högst 60 tkr för språk
stipendium Ki llarney 2015, att Patri.k Runesson, vänortsansvarig, får i 
uppdrag att planera och genomföra språkstipendium Killarney under vår
terminen 2015 i enlighet med före liggande ~änsteskr i ve lse samt a tt å ter
koppling ska ske till barn- och utbildningsnämnden under höstterminen 
2015. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, Förslag ti.ll språkstipendium elever årskurs 8 2015. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~~V 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 84 Information om statistik Vux- och Gy-elever 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningssamordnare Camilla Nilsson informerar om statis tik 
Vux- och Gy-elever. 

8(29) 

DATUM: 2014-12-08 

Ordförandens signatur 

l//1: 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 2-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 85 Ekonomisk uppföljning januari- oktober 2014 
(2014-BUN-124) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga info rmationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för barn- och utbildn ingsnämndens 
verksamheter inklusive resu ltatenhe ter för perioden l januari - 31 oktober 
2014. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 

ska besluta lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppfö ljning januari - oktober 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(tf v/ rtft-



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 10(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 86 Sommarskola 2015 (2014-BUN-125) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att, som en kvalitets- och resulta tförstärkande åtgärd, erbjuda sommar

skola 2015 i direkt ans luh1ing till s tarten eller avsluh1ingen av läsåret på 

de enhe ter där e lever riskerar att inte nå målen samt 
att, i budget för 2015, avsätta medel om högst 300 tkr för sommarskola 

2015 samt 

att återkoppling avseende kvalitet och omfattning ska ske under hösten 

2015 till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Sommarskola genomfördes senast å r 2014 i form av ett Summercamp för 

elever från he la kommunen på Resurscentrum och skolskju ts erbjöds de 

elever som hade behov av detta. Den sammanfattande bedömningen ä r att 

fö rsöke t med en samlad sommarskola i kommunen slagi t väl ut och att 

detta även fortsä th1ingsvis bör erbjudas elever som riske rar att inte nå 
målen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ba rn- och utbildningsnämndens arbetsu tskott föreslår att barn- och ut

bi ldningsnämnden beslutar a tt, som en kvalitets- och resultatfö rstä rkande 
åtgärd, erbjuda som marskola 2015 i dire kt anslutning till starten eller av

slutningen av läsåret på de enhe ter dä r e lever riskerar att inte nå målen 

samt att, i budget för 2015, avsä tta mede l om högst 300 tk r för sommar

sko la 2015. 

Rickard Severin Ekström (S) y rkar, med instämmande av ordföranden, att 

å terkoppling avseende kvalite t och omfa tming ska ske under hösten 2015 
till ba rn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta tera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 

finner a tt barn- och utbi ldningsnämnden besluta t i enl ighet med d etta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse date rad 2014-11-07 

Pro tokollsutdrag BUNAU § 69, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

p?/1/ 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 87 Internbudget 2015 (2014-BUN-97) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna internbudget för barn- och utbildningsnämndens verksam
heter, då med undantag för de resultatenheter som berörs av att förutsatt 
överföring av medel till barn- och utbildningsnämnden om 500 000 kronor 
verkställs, 
att beträffande de verksamheter vars internbudgetar förutsätter verkstä l
lighet enligt förs ta a tt-satsen, godkänna dessa under förutsä ttning av a tt 
överföring av medel sker samt 
att uppdra till ekonomichefen att snarast under år 2015 verkställa före
nämnt beslut om överföring av 500 000 kronor till barn- och utbildnings
nämnden, och att senast den l februari 2015 redovisa verkställigheten av 
detta uppdrag. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till budget för barn- och utbildningsnämndens verk
samheter för år 2015. 

Skolchef Stina Hansson och utbildningsstrateg Jens Jording är föredra
gande. 

Det antecknas att kommunstyrelsens budget för år 2015 inkluderar ett be
lopp om 500 000 kronor avseende barn- och utbildningsnämndens 
res u l ta tenhete r. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrka r a tt barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta a tt godkänna internbudget för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter, då med undantag för de resultatenheter som berörs av a tt 
förutsatt överföring av medel till barn- och utbildningsnämnden om 
500 000 kronor verkställs, att beträffande de verksamheter vars internbud
getar förutsä tter verkställighet enlig t förs ta att-satsen, godkänna dessa 
under förutsättning av att överföring av medel sker samt att uppdra till 
ekonomichefen att snarast under år 2015 verkställa förenämnt beslut om 
överföring av 500 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden, och a tt 
senast den l februari 2015 redovisa verkställigheten av detta uppdrag. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande p v 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 12(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

Forts.§ 87 

Rickard Severin Ekström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
hemställer hos kommunfullmäktige om utökat kommunbidrag med 3 090 
tkr samt enligt bilaga § 87. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att barn- och ut
bildningsnämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkanden. 

Omröstning begärs . 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstningsproposi
tion. Den som bifaller ordförandens yrkande rös tar ja. Den som bifaller 
Rickard Severin Ekström (S) yrkande röstar nej. 

O m röstningsres u l ta t 

Med 7 ja-röster för ordförandens yrkande och 2 nej-röster för Rickad Seve
rin Ekströms (S) yrkande, beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlig
het med ordförandens beslutsförslag. 

Ordinarie ledamöter BUN § 87/14 

Ja Nej Avstår 
Nino Vidovic (M) ordf. x 
Magnus Lindberg (S) x 
Max Jörgensen (M) x 
Rickard Severin Ekström (S) x 
Thomas Carlstedt (M) x 
Björn Larsson (C) x 
Ingrid Oxenby (M) x 
Gisela Nilsson (FP) x 
Magnus Olsson (M) x 
Summa: 7 2 -

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslute t, 
bilaga§ 87. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 87 

Beslutsunderlag 

Internbudget 2015 

Ordförandens signatur 

C/ V 
Justerandes signatur 

13(29) 

DATUM: 2014-12-08 

Utdragsbestyrkande 



Budget Barn- och utbildningsnämnden 2015 

Vi Socialdemokrater yrkar: 

Att Barn och utbildningsnämnden att med följande beviljande av 
kommunbidrag 591.170 tkr (dvs 3.090 tkr mer än majoritetens förslag} för barn 
och utbildningsnämndens verksamheter fastställa driftbudgeten för år 2015 
enligt nedan: 

NAMND Barn- och utbildningsnämnden Kommunbidrag tkr 
Barn- och utbildningsnämnden 591.170 
Totalt --1 591.170 

Utöver majoritetens budget är inriktningen för Socialdemokraternas 
budget enligt följande: 

Barn- och utbildningsnämnden 
• att resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att 

utjämna skillnaderna och kompensera för de barn som inte 
kommer från hem med studietraditioner, 

• att uppmuntra till samarbete mellan skolor och förskolor, oavsett 
driftsform, istället för som idag till konkurrens, 

• att resurserna för barn med särskilda behov ska återföras från 
förskole- respektive skolpengen till ett centralt konto med 
ytterligare medel. 1.500 tkr anslås till fler specialpedagoger i de 
skolor som har lägst resultat. Till samma ändamål anslås 500 tkr i 
förskolan. 

• att en grundtilldelning motsvarande 200 tkr/skola anslås till våra 
skolor på landsbyggden {T ottarp och Kyrkheddinge}, totalt 400 t kr 

• att ge nämnden i uppdrag att öka andelen ekologiska, 
närproducerade men också Fairtrade märkta varor i Staffanstorps 
skolor. För ändamålet anslås 500 tkr. 

• att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som 
motverkar rasism under temat Antirasism 2015 {finansiering sker 
förutom av de redan anslagna medlen för innehållet i skolpengen 
genom att 190 tkr anslås för ändamålet). 

• Utredning kring en familjecentral i Hjärup inkilakalkostnad {300 
tkr) !ltJ's ,d/1/ 



• att gällande deltidstaxan behålls oförändrad. 

• att kommunfullmäktiges beslut om vårdnadsbidrag ska upphävas 
(besparing -300 tkr) 

• att den ensidiga inriktningen på endast nyetablering av privat 
drivna skolor och förskolor avbryts 

• att ett samarbete inleds med Hvilans trädgårdsgymnasium för att 
säkerställa arbetet med gröna skolgårdar 

Staffanstorp den 8 december 2014 
För Socialdemokraterna 

Rickard Severin Ekström 



Reservation 

Barn och utbildningsnämnden 20141208 

Arende 7, internbudget för Barn och Utbildningsnämndens internbudget gällande 

verksamhetsåret 2015. 

• Den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot den beslutade internbudgeten till 
förmån för eget budgetförslag. 

För socialdemokraterna 

Rickard Severin Ekström 2:e Vice Ordförande Barn och Utbildningsnämnden 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 14(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 88 Internkontrollplan 2015 (2014-BUN-99) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta förslag ti ll kontrollplan för 2015 för barn- och utbildningsnämn
den samt 
att överlämna kontrollplanen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till kontorollplan för 2015 fö r barn- och utbi ldnings
nämndens verksamhetsområde. Skolchef Stina Hansson och utbildnings
strateg Jens Jording är föredragande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barn- och u tbi ldningsnämndens arbetsutskott fö reslår barn- och utbi ld
ningsnämnden besluta att anta förslag till kon trollplan för 2015 för barn
och u tbildningsnämnden samt a tt överlämna kontrollplanen till kommun
styrelsen. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2015 för barn- och u tbildningsnämndens verksamhets
områden 
Protokollsutdrag BUNAU § 71, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 15(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 2-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 89 Attestförteckning 2015 (2014-BUN-126) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verk
samhetsområden år 2015 i enlighet med föreliggande fö rslag. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Staffanstorps kommuns ekonomistyrprinciper ska nämnderna 
årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att godkänna beslutsattestanter för barn- och utbildnings
nämndens verksamhetsområden år 2015 i enlighet med föreliggande för
slag. 

Beslutsunderlag 

Förteckning budgetansvar och attesträtt - Resultatenheter barn- och u t
bildningsnämnden 
Förteckning delegerat budgetansvar och attesträtt Barn- och utbildnings
nämnden 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 16(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

§ 90 Bokföringsmässiga avskrivningar (2014-BUN-123) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att bokföringsmässigt avskriva fordringar om tota lt 87 588 kronor avse
ende perioden 2013-07-01 ti ll och med 2014-04-30. 

Ärende beskrivning 

Enlig t kommunens ekonomistyrdirektiv är det barn- och utbildnings
nämnden som fattar beslut om bokföringsmässig avskrivning av fordring
ar som uppkommit inom nämndens verksamhetsområde. 
I ärendet föreligger fordringar om totalt 87 588 kronor för perioden 
2013-07-01 till och med 2014-04-30 för vilka fortsa tt handläggning inte be
döms vara lönsam för närvarande varför de ska avskrivas bokförings
mässigt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barn- och utbi ldningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbild
ningsnämnden besluta a tt bokföringsmässigt avskriva fordringar om to talt 
87 588 kronor avseende perioden 2013-07-01 till och med 2014-04-30. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUNAU § 79, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 17(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 91 Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning (2014-BUN-1 02) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta reviderad delegationsordning samt 
a tt reviderad delegationsordning träder i kraft 2015-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Den l juli förändrades Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde i 
samband med att den tidigare beställar-/utförar- organisationen övergick i 
en förvaltningsorganisation. Detta påkallar en to tal översyn av organisa t
ionen på tjänstemannanivå, varför e tt mer djupgående arbete med en ny 
delegationsordning behöver påbörjas och färdigstä llas under våren 2015. 
För a tt myndighetsutövningen ska kunna fullgöras, i väntan på att den 
nya tjänstemannaorganisationen ska finna s in form, finns behov av att till
fälligt revidera befintlig delegationsordning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbi ld
ningsnämnden besluta att anta reviderad delegationsordning samt att 
reviderad delegationsordning träder i kraft 2015-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-07 
Reviderad delega tionsordning för barn- och utbildningsnämnden Dnr 
2011.46 
Protokollsutdrag BUNAU § 73, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 18(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 2-08 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 92 Uppföljning gällande internkontrollplan 2014 (2014-BUN-60) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning enligt gällande internkontrollplan 2014. Utbildningsstrateg 
Jens J01·ding är föredragande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Yidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Pro tokollsutdrag BUNAU § 29, 2014 
Protokollsutdrag BUNAU § 74, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 19(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 93 Aterkoppling utredningsuppdrag neuropsykiatriska funk
tionshinder (2014-BUN-81) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra till skolchefen att återkoppla utredningsuppdrag neuropsykia
triska funktionshinder till barn- och utbildningsnämnden under våren 
2015 samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträde den 17 juni 2014 
§54, utbildningsstrategerna i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
i egen regi, tillskapa en särskilt anpassad verksamhet för att stödja elever 
med neuropsykiatriska funktionshinder samt beslutade att återkoppling 
skulle ske senast vid nämndens sammanträde i december 2014. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska uppdra till skolchefen att återkoppla utredningsuppdrag neuropsykia
triska funktionshinder till barn- och utbildningsnämnden under våren 
2015 samt besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

)J# 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 20(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 94 Aterkoppling handlingsplan särbegåvade elever 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationsen till handlingarna, 
att ge skolchefen i uppdrag att tillsammans med rektorer, specialpedago
ger och resurscentrum arbeta med identifiering av särbegåvade elever, 
anpassning av undervisning samt de eventuella kompetensutvecklings
insatser som behövs samt 
att återkoppling ska ske senast i juni 2015 till barn- och utbildningsnämn
den. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträde den 5 maj 2014 
§ 39, utbildningsstrategerna i uppdrag att utreda förutsättningar och be
hov av att anta handlingsplan särbegåvade elever samt beslutade att åter
koppling skulle ske senast vid nämndens sammanträde i december 2014. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att lägga informationen till handlingarna, att ge skolchefen i 
uppdrag att tillsammans med rektorer, specialpedagoger och resurscent
rum arbeta med identifiering av särbegåvade elever, anpassning av 
undervisning samt de eventuella kompetensutvecklingsinsatser som be
hövs samt att återkoppling ska ske senas t i juni 2015 till barn- och utbild
ningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;J{ !l. 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 21 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 95 Information om Lilla allmänbildningspriset 2014 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden den 9 april 2013 § 29, ska 
Lilla allmänbi ldningspriset tilldelas den klass i å rskurs 5 i Staffanstorps 
kommun som uppnår högst officiell genomsnittspoäng i Vi-i-Femmans 
tävling under aktuellt läsår, samt att prissumman uppgår till500 kronor 
per elev, dock lägst 10 000 kronor att användas före träd esvis till aktivitetet 
med inslag av a llmänbildande karaktär. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta a tt lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 22(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 96 Sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 
2015 (2014-BUN-128) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att hålla sammanträden under 2015 enligt föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger förslag till sammanträdesdatum 2015 för barn- och ut
bildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att hålla sammanträden under 2015 enligt föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning sammanträden 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

#u 



statfanstorps 
kommun 

BIL-RG/7 .5 1b 
[ 1 J 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträden 2015 

10 februari kl 18-21 -Utbildning fö r nämndens ledamöter och ersättare 

20 april kl 18-21- Fortsättning utbildning för nämndens ledamöter och ersättare 

Barn- och utbildningsnämndens Barn- och utbildningsnämnden 
arbetsutskott kl 14.30 kl 18.00 

26 januari nämnd + kva litetsnämnd 

9 februari 
2 mars 

23 mars 14 april 

16 apri l kl 08.30-12.30 BUN-dag fö rskola 
- systematiskt kva litetsarbete/Eckers 

29 april 12 maj 

18 maj 2 juni 

17 juni kl 11.45 

25 a ugusti kvalitetsnämnd 

3 september heldag BUN-dag skola 

7 september 29 september 

12 oktober 3 november 

16 november 8 december 

14 december 

AnalysGrupp Skola: 
21 januari 08.30-11.30 7 -9+intro. pro g 
22 januari 08.30-12.30 F-6 
16 juni 08.30-12.30 F-6 
17 juni 08.30-11.30 7 -9+intro.prog 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 23(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 97 Information om kvalitetsdjupdykningar vt 2015 
(2014-BUN-129) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att kvalitets
djupdykningar under vårterminen 2015 ska göras på Kyrkheddinge för
skola och skola (gemensam kvalitetsdjupdykning), Ängslyckan, Hjärups 
Montessari samt Åkershus. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,tf f/r 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 24(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-12-08 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 98 Information om kvalitetsdjupdykningar ht 2015 
(2014-BUN-129) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att kva li tets
djupdykningar under höstterminen 2015 ska göras på Mellanvångens 
skola, Trekan ten, Centrumhuset samt Lilla och Stora Emilia. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta a tt lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;U !J 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 25(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 99 Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen Stina Hansson informerar om barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden samt följande. 

Skolutbyggnad med inriktning Hjärup. 
Arbete med tilläggsbelopp. 
Arbete med nyanlända. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;P/r 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 26(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 100 Redovisning av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2014-11-24 samt delegationsbeslut enlig t sammanställning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsu tskott 
2014-11-24. (Protokollet bifogas ej här utan återfinns på 
www.staffanstorp.se/politik/handlingar-och-dokument/protokoll/) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/!/~ 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 27(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 101 Redovisning av anmälningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Beslutsmeddelande från Skolverket angående beslut om beviljad rek
visition för statsbidrag för påsklovs- och sommarskola 2014 med 52 000 
kronor. (2014-BUN-79). 

b) Beslutsmeddelande från Skolverket angående utbetalning av s tatsbi
d rag för matematiklärare inom Matematiklyfte t läsåret 2014/15 med 
124 000 kronor. (2014-BUN-120) 

c) Beslutsmeddelande från Skolverket angående avslag på ansökan om 
statsbid rag för läxhjälp höstterminen 2014. 

d) Beslut från Migrationsverket va rvid ansökan om ersättning för ex tra 
kostnader för elever med behov av särskilt stöd och för andra extrao r
dinära kostnader för utbi ldningsverksamhet avslås. 

e) Beslut från Migrationsverket om beviljande av ersättning med 42 460 

kronor för kostnader avseende utbi ldning m.m. för asylsökande barn 
m. fl. 

f) Beslut från Migrationsverket om beviljande av ersättning med 24 880 
kronor för kostnad er avseende utbildning m.m. för asy lsökande barn 
m. fl. 

g) Ordföranden har besvarat en intresseanmälan angående etablering av 
en fristående förskola i Hjärup (2014-BUN-115) 

Ordföranden s signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 28(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

Forts§ 101 

h) Sammanträdesprotokoll: 
KS § 136, 2014 Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollp lan 
för år 2014, vari bland annat samtliga nämnder ges i uppdrag att be
sluta om dokumenthanteringsplaner inkluderande hanteringsanvis
ningar samt beslut om gallring. 
KF§ 157, 2014 Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017 och kom
munalskatt år 2015 för Staffanstorps kommun. 
KF§ 158, 2014 Revidering av representationsreglemente för 
Staffanstorps kommun. 
KF§ 159, 2014 Ändring av regler om uppsägning av förskaleplats 
KF§ 160, 2014 Ändring av reg ler för debitering vid uppsägning av 
skolbarnomsorgsplats 

Ordförandens signatur 

#0 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 29(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 102 Övrigt 

Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott samarbete 
under den gångna mandatperioden. 

Ordförandens s ignatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

y:tV-. 


