
STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-03-02 
Klockan 18.00 - 19.40 
Sammanträdesrum Bjällerup, Rådhuset 
§§ 10-23 

Nino Vidovic (M) 
Laila Olsen (S) Rickard Severin Ekström (S) 
Margit Persson BE~kassy (FP) tjänstgörande ersättare 
Rickard Svensson (M), tjänstgörande ersättare 
Hali Liddell (S), tjänstgörande ersättare 
Thomas Carlstedt (M) Ulla Winrup (SD) 
Max Jörgensen (M) Maivi Strömberg (MP) 
Zoltan Pusztai (KO), tjänstgörande ersä ttare 

Elna Johansson (S) Anna Carlströmer (V) 
Helen Sund in, Kyrkbyns förskola§§ 10-12 
Petra Strandberg, verksamhetschef Resurscentrum 
§§ 10-13 
Maria Ling (Lärarförbundet) 
Stina Hansson, skolchef 
Anja Ritzau, utbildningsstra teg 
Maria K vist, tillträdande utbildningsstrateg 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Laila Olsen (S) 
Rådhuset, 2015-03-09 klockan 15.30 

Ordförande Nino Vidovic (M) t/:;& /)/ 
iX/U .ta/lf:/0 

Justerande Laila Olsen (S) 

Ordföran~r~ig n a tu r 

f!V/V-
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Bes l u tsorgan: 
Sammanträdesda htm: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Barn- och utbildningsnämnden 
2015-03-02 
18.00 - 19.40 

Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 10 -23 

2015-03-10 

2015-04-02 

Rådhuset 

~ 

Ordförandens signatur 

/IV 
Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

~ 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

l n n e hållsförteckning 

§ 10 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 4 

§ 11 Godkännande av föredragningslis tan 5 

§ 12 Återkoppling kvalitetsdjupdykning Kyrkbyns förskola 6 

§ 13 Arbete med elevhälsa; Information om kommunens arbete 
med barn i behov av extraordinärt stöd och tilläggsbelopp 7 

§ 14 Bokslut 2014 8 

§ 15 Information om barnomsorgskön 9 

§ 16 Information om Analysgruppen för skola 10 

§ 17 Information om arbetsmiljöverkets tillsyn 11 

§ 18 Revidering av ti llämpningsanvisningar för förskola och 
fritidshem 12 

§ 19 Information om barns frivilliga ak tiviteter som avbryter 
förskole- och fritidshemsvistelse 13 

§ 20 skolchefen informerar 14 

§ 21 Redovisning av delegationsbeslut 15 

§ 22 Redovisning av anmälningar 16- 17 

§ 23 Övrigt 18 

Ordföran:vv~r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 1 O Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 
9 mars 2015 klockan 15.30. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tf! Y- ;!t 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 5( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

§ 11 Godkännande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att föredragnings listan godkänns. 

Yrkande 

Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att föredragningslistan godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden besluta t i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tlzb 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 6(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 12 Uppföljning av kvalitetsdjupdykning Kyrkbyns förskola 
(2014-BUN-6) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av kvalitetsdjupdykning ht 2014 vid Kyrkbyns förskola och 
Fami ljedaghemmen med anledning av a tt företrädare fått förhinder att 
närvara vid det ordinarie uppföljningstillfället den 26 januari 2015. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Rapport kvalite tsdjupdykning Kyrkbyns förskola och Familjedaghemmen 
daterad 2014-10-22 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/ IV ~() 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 7(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 13 Arbete med elevhälsa; Information om kommunens arbete 
med barn i behov av extraordinärt stöd och tilläggsbelopp 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Information om kommunens arbete med barn i behov av extraordinärt 
stöd och tilläggsbelopp. 

Resurscentrums verksamhetschef Petra Strandberg informerar. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt barn- och utbi ldningsnämnden beslutat i enl ighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

tl/~ V·· ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

§ 14 Bokslut 2014 (2015-BUN-11) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att bokslut 2014 godkärms och överlämnas till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Stina Hansson redogör. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska beslu ta att bokslut 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrel
sen för vidare behandling. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endas t föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2014 med bilaga 
Bokslut 2014 resulta tenheterna 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

# 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 15 Information om barnomsorgskön (2015-BUN-12) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Information om barnomsorgskön. 

Skolchef Stina Hansson redogör. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbi ldningsnämnden 
ska besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Barnomsorgskö, lista framtagen 2015-01-30 

Ordföranti signatur tJ_v_ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 10(1 8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

§ 16 Information om Analysgruppen för skola (2015-BUN-18) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Stina Hansson redogör. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från Analysgruppen för skola daterade 2015-01-21 
respektive 2015-01-22 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/!V d 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

§ 17 Information om arbetsmiljöverkets tillsyn (2015-BUN-19) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Stina Hansson redogör. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23 
Föranmälan av inspektion från Arbetsmiljöverket 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Cl!V/ ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 12(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

§ 18 Revidering av tillämpningsanvisningar för förskola och 
fritidshem (2015-BUN-20) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att förslå kommunfullmäktige besluta att, då med upphävande av de an
tagna bestämmelser som gäller enligt föreskrifterna i "Förskoleverksam
heten i Staffanstorps kommun", "Riktlinjerna vid placering av barn i för
skoleverksamheten" och "Skolbarnsomsorgsverksamheten i staHanstorps 
kommun", fr o m 2015-08-01 ska för Staffanstorps kommuns förskole-och 
skolbarnsomsorgsverksamhet iställe t gälla det som anges i ärendet före
liggande "Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kom
mun" och "Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps 
kommun". 

Ärendebeskrivning 

Revidering av tillämpningsanvisningar för förskola och fritidshem. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att förslå kommunfullmäktige besluta att, då med upphävande 
av de antagna bestämmelser som gäller enligt föreskrifterna i "Förskole
verksamheten i Staffanstorps kommun", "Riktlinjerna vid placering av 
barn i förskoleverksamheten" och "Skolbarnsomsorgsverksamheten i 
Staffanstorps kommun", fr o m 2015-08-01 ska för Staffanstorps kommuns 
förskole-och skolbarnsomsorgsverksamhet istället gälla det som anges i 
ärendet föreliggande "Information om förskoleverksamheten i 
s taHanstorps kommun" och " Information om fritidshemsverksamheten i 
StaHanstorps kommun". 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-19 
Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun 
Information om fri tidsverksamheten i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/!! )/_ 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 13(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 19 Information om barns frivilliga aktiviteter som avbryter 
förskole- och fritidshemsvistelse (2015-BUN-23) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen Stina Hansson redogör. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;v; v $ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 14(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-03-02 

§ 20 skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Presenta tion av (tillträdande) utbildningsstrategerna Anja Ritzau och 
Maria Kvist 
Övningsskolor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslu ta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes s ignatur Utdragsbestyrkande 

/W # 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 15(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 21 Redovisning av delegationsbeslut (2015-BUN-27) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsu tskott 
2014-12-08 och 2015-02-09 samt delega tionsbeslu t en ligt sammanställning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsu tskott 
2014-12-08 och 2015-02-09. (Protokollen bifogas ej här utan återfinns på 
www.staffanstorp.se/politik/handlingar-och-dokument/protokoll/) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

d 
Utdragsbestyrkande 

/(;IJ~ 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 16( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 22 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstate rar att det endast föreligger e tt förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med de tta. 

Beslutsunderlag 

a) Pro tokollsutdrag KS § 164, 2014 Beslut om förskoleplatser i Hjärup 
(2014-BUN-114). 

b) Protokollsutdrag KF§ 179, 2014 Beslut att lägga konsekvensbeskriv
ning till handlingarna samt a tt avskriva ärendet om ändring av taxa 
inom barnomsorgen 2015 från vidare handläggning (2014-BUN-59) 

c) Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för yrkesinriktad 
och viss teore tisk vuxenutbildning på gymnasial nivå avseende bi
dragsåret 2014; skolverket be tslutar att godkänna redovisningen utan 
å terkrav. (2014-BUN-16). 

d) Beslut från skolinspektionen i ärende om anmälan om skolsituationen 
för elev vid Borggårdsskolan varvid Staffanstorps kommun föreläggs 
att vidta åtgärder. (2014-BUN-106) 

e) Beslut från Skolverket om fördelning av statsbidrag för yrkesinriktad 
och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå med 485 000 
kronor (2015-BUN-15). 

f) Beslutsmeddelande från Skolverket om s tatsbidrag för lärlingsutbild
ning för vuxna 2015 med 289 850 kronor. (2015-BUN-16) 

Ordföra~d'~ ,natur 

f / r~ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 17(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-02 

forts.§ 22 

g) Beslut från Skolverket om utbetalning av s tatsbidrag till skolhuvud
män som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015 med l 122 000 kronor 
för höstterminen 2014 (2014-BUN-56) 

h) Beslut från Diskrimineringsombudsmannen varvid ärendet avslutas 
(2014-BUN-45). 

i) Beslut om statsbidrag till kvalitetshöjande å tgärder för elever med 
vissa funktionsnedsättningar med 600 000 kr (2015-BUN-22). 

j) Beslutsmeddelande från Skolverket angående beviljad ansökan med 
22 500 kr avseende statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 2014 
(2015-BUN-21). 

k) Protokollsutdrag KS § 9, 2015. Beslut om att den nya skolan i Hjärup 
ska heta Uppåkraskolan (2014-BUN-39). 

l) Protokollsutdrag KS § 3, 2015. Beslut om att ombudgetera 500 000 kr 
från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 
(2014-BUN-97). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/!J! ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 18(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DA TU M: 201 5-03-02 

§ 23 Övrigt 

Ordföranden informerar om den pågående urvalsprocessen fö r språk

stipendium till Killarney. 

o~tz_ signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


