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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-03-23 
14.30 -15.15 
Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§§ 15-22 

Nino V idovie (M), ordförande 
Laila Olsen (S) 
Gisela Nilsson (FP) 

Stina Hansson, skolchef 
Louise Lagesson, registrator 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Laila Olsen (S) 
Rådhuset, 2015-03-26 klockan 15.00 

Ordförande Nino Vidovic (M) 
.~ 

Justerande Laila Olsen (S) 

Ordföranden~ sjllnatur 

ty: u 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-03-23 
14.30-15.15 
Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§§ 15-22 

2015-03-27 
2015-04-20 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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-- ----- ---- _l 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 3(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

Innehållsförteckning 

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

§ 16 Godkännande av föredragningslistan 5 

§ 17Yttrande till skolinspektionen över Hvilan Utbildning AB:s 
ansökan om utökning av fristående gymnasieskola i ärende 
32-2015:781 6 

§ 18 Ekonomisk uppföljning januari- februari 2015 7 

§ 19 Information om medarbetarenkät 8 

§ 20 Information om förändrade nationella prov 9 

§ 21 Information om överenskommelse nationellt förslag betyg 
årskurs 4 10 

§ 22 Nominering av årets Guldkorn 2015 11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 4(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§ 15 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Arbetsutskottet beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 
26 mars 2015 klockan 15.00. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.~1 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 5(11) 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 16 Godkännande av föredragningslistan 

Arbetsutskottet beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

DATUM: 2015-03-23 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 6( 11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§ 17 Yttrande till skolinspektionen över Hvilan Utbildning AB:s 
ansökan om utökning av fristående gymnasieskola i ärende 
32-2015:781 (2015-BUN-25) 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge yttrande daterat 
2015-02-26 till skolinspektionen i ärende 32-2015:781, vari bland annat 
framgår att Staffanstorps kommun saknar erinringar mot i ärendet aktuell 
ansökan om utökning av verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

H vilan Utbildning AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
H vilan Utbildning i Staffanstorps kommun fr.o.m läsåret 2016/2017 

Staffanstorps kommun har nu beretts möjlighet att yttra sig över ansökan i 
enlighet med 2 kap 5 § skollagen (2010:800) till skolinspektionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att för barn- och utbildningsnämndens räkning, 
avge yttrande daterat 2015-02-26 till skolinspektionen i ärende 
32-2015:781, vari bland annat framgår att Staffanstorps kommun saknar 
erinringar mot i ärendet aktuell ansökan om utökning av verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen (dnr 32-2015:781) 
Ansökan från H vilan Utbildning 
Yttrande daterat 2015-02-26 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 7(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§ 18 Ekonomisk uppföljning januari- februari 2015 
(2015-BUN-36) 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter inklusive resultatenheter för perioden l januari- 28 februari 
2015. 

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

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning januari- februari 2015 för barn- och 
utbildningsnämnden inklusive resultatenheterna 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 8(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§ 19 Information om medarbetarenkät 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen informerar om medarbetarenkät 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 9(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§ 20 Information om förändrade nationella prov 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen informerar om förändrade nationella prov. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 0(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§ 21 Information om överenskommelse nationellt förslag betyg 
årskurs 4 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

skolchefen informerar om överenskommelse nationellt förslag betyg 
årskurs 4. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 11 ( 11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§ 22 Nominering av årets Guldkorn 2015 (2015-BUN-33) 

Arbetsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget 
beslutsförslag. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-04-26 att instifta ett årligt 
pris- Guldkomet- att delas ut till en elev som uppvisat skolprestationer 
av extraordinär karaktär. Barn- och utbildningsnämnden har, att utifrån 
inkomna nomineringar besluta om pris och pristagare för år 2015. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden utan eget beslutsförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-13 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


