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Laila Olsen (S) 
Rådhuset, 2015-04-16 klockan 12.30 

Sekreterare::J va Palmqvist 

/Vvt{~-

~ -Justerande Laila Olsen (S) 

ordföftJV~natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

Anslag J 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 utbildningsnämnden 
2015-04-14 
18.00-20.15, ajournering 19.35-19.55 
Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp 
§§ 24-34 

2015-04-17 
2015-05-11 
Rådhuset 

Eva Palmqv.i t 

Ordförandens signatur 

~\~ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Innehållsförteckning 

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

§ 25 Godkännande av föredragningslistan 5 

§ 26 Ekonomisk uppföljning januari-februari 6 

§ 27 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem 7 

§ 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer 8-9 

§ 29 Skolchefen informerar 10 

§ 30 Guldkornet 2015 11-12 

§ 31 statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 13 

§ 32 Redovisning av delegationsbeslut 14 

§ 33 Redovisning av anmälningar 15 

§ 34Övrigt 16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/1-V~ 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 4(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 24 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 
16 april2015 klockan 12.30. 

Ordförandens signatur 

/ifJV 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l 
_j 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 5(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 25 Godkännande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att föredragningslistan godkänns med tillägg av ärendet "Statsbidrag för 
fler anställda i lågstadiet" som läggs till föredragningslistan och behandlas 
som nytt ärendenummer 8. 

Yrkande 

Laila Olsen (S) yrkar, med instämmande av ordföranden Nina Vidavie 
(M), att föredragningslistan godkänns med tillägg av ärendet "Statsbidrag 
för fler anställda i lågstadiet" som läggs till föredragningslistan och be
handlas som nytt ärendenummer 8. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l/V 

l 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 6(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

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 

Ekonomisk uppföljning januari-februari 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l~ V 

J 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 7(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 27 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem 
(2015-BUN-43) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen be
sluta föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att från och med den l juli 2015 övergå till indexerat inkomsttak enligt 
skolverkets beslut för beräkning av barnomsorgsavgift för förskola och fri
tidshem. 

Ärendebeskrivning 

Förordning (2015:153) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbi
drag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritids
hemmet innebär att inkomsttaket indexeras. Detta innebär att den maxi
mala avgiftsnivån troligtvis kommer att höjas varje år. Från och med den l 
juli 2015 höjs inkomsttaket från 42 000 kr till42 890 kr. skolverket har i det 
beslutade statsbidraget för 2015 minskat den ekonomiska ersättning då 
kommunerna förväntas erhålla ökade intäkter för barnomsorgsavgifter. 
För att kompensera det minskade statsbidraget behöver Slaffanstorp höja 
det gällande inkomsttaket för förskola respektive fritidshem. I övrigt gäl
ler samma procentsatser för beräkningen av barnomsorgsavgift inom för
skola och fritidshem. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nina Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäk
tige besluta att från och med den l juli 2015 övergå till indexerat inkomst
tak enligt Skolverkets beslut för beräkning av barnomsorgsavgift för för
skola och fritidshem 

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 2015-03-26 
Skrivelse från Skolverket 2015-03-24 avseende förändringar i förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom för
skolan och fritidshemmet. 

Ordförandens signatur 

;»;)Y/ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer 
(2015-BUN-44) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att vid utgången av tiderna enligt gällande avtal om leasning av vid 
Hjärupslundsskolan, Baldersskolan och Hagalidsskolan nyttjade datorer 
ska avtalen ej förlängas eller tecknas nya leasingavtal, utan istället ska 
elev- och personaldatorer som behövs för dessa skolverksamheters bedri
vande förvärvas genom köp, 

att besluta om utköp av sedan tidigare leasade datorer, 

att utbetala driftbidrag med motsvarande 692 tkr till Hjärupslundsskolan, 
804 tkr till Baldersskolan och l 438 tkr till Hagalidskolan under 2015, 

att besluta om reviderad budget avseende årets resultat 2015 för resulta
tenhet Hjärupslundsskolan där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna 
med 375 tkr, Baldersskolan där kostnaderna totalt tillåts överstiga intäk
terna med 450 tkr varav 300 tkr med anledning av detta beslut och Haga
lidskoian där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med 800 tkr samt 

att översända detta beslut till kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer 
och finansiering av detta. 

Barn- och utbildningsnämnden har sedan införandet av 1:1 satsningen 
2011 i årskurserna 7-9leasat elev- och personaldatorer. Leasingavtal för 
närmare 800 datorer löper ut under våren 2015. Återstående avtal för cirka 
300 datorer löper ut under 2016 och 2017 och utredningen visar att köp av 
datorer är mer ekonomiskt fördelaktigt på sikt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att vid utgången av tiderna enligt gällande avtal om leasning 
av vid Hjärupslundsskolan, Baldersskolan och Hagalidsskolan nyttjade 
datorer ska avtalen ej förlängas eller tecknas nya leasingavtal, utan istället 
ska elev- och personaldatorer som behövs för dessa skolverksamheters 
bedrivande förvärvas genom köp, att besluta om utköp av sedan tidigare 

Ordföran~7P1 ~natur 

1/;/v r' 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l 
j 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

forts.§ 28 

leasade datorer, att utbetala driftbidrag med motsvarande 692 tkr till 
Hjärupslundsskolan, 804 tkr till Baldersskolan och l 438 tkr till Haga
lidskoian under 2015, att besluta om reviderad budget avseende årets re
sultat 2015 för resultatenhet Hjärupslundsskolan där kostnaderna tillåts 
överstiga intäkterna med 375 tkr, Baldersskolan där kostnaderna totalt till
låts överstiga intäkterna med 450 tkr varav 300 tkr med anledning av detta 
beslut och Hagalidskolan där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med 
800 tkr samt att översända detta beslut till kommunstyrelsen för känne
dom. 

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 2015-04-08 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

f(;. 1/~ 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 O( 16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 29 Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Framtida skollokaler 
Övningsskolor 
Bemanningsläge personal 
Ansökningsprocess förstelärare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidavie (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 

Ordförandens signatur 

;!t ii 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

i 
' 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 30 Guldkornet 2015 (2015-BUN-33) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att Guldkornet 2015 tilldelas eleven Anna Assarsson i årskurs 9 på Haga
lidskoian med motiveringen: 
"Anna Assarsson har under alla sina snart 4 läsår på Hagalidskolan tagit 
ett stort socialt ansvar i sin klass så väl som på skolan som helhet. Hon 
brinner för att alla ska känna sig delaktiga och jobbar aktivt mot utanför
skap. Hon har presenterat ett egenhändigt komponerat ambitiöst koncept 
för skolledningen kring hur hon vill att vi jobbar med likabehandling. Syf
tet med detta är att ingen ska känna sig utanför och dessutom att elever 
ska kunna stötta varandra i skolarbetet. Anna Assarsson har också nått 
utmärkta resultat i skolan. Hon är ett föredöme både vad gäller skol- och 
likabehandlingsarbete. ", 

att priset för Guldkornet 2015 ska utgöras av ett presentkort på 3 000 kro
nor samt 

att priset ska delas ut på Guldkvällen den 29 maj 2015. 

Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nina Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att Guldkornet 2015 tilldelas eleven Anna Assarsson i årskurs 
9 på Hagalidskolan med motiveringen: "Anna Assarsson har under alla 
sina snart 4 läsår på Hagalidskolan tagit ett stort socialt ansvar i sin klass 
så väl som på skolan som helhet. Hon brinner för att alla ska känna sig 
delaktiga och jobbar aktivt mot utanförskap. Hon har presenterat ett 
egenhändigt komponerat ambitiöst koncept för skolledningen kring hur 
hon vill att vi jobbar med likabehandling. Syftet med detta är att ingen ska 
känna sig utanför och dessutom att elever ska kunna stötta varandra i 
skolarbetet. Anna Assarsson har också nått utmärkta resultat i skolan. Hon 
är ett föredöme både vad gäller skol- och likabehandlingsarbete.", 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fl/,~(--

l 
l 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 12(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

Forts.§ 30 

att priset för Guldkornet 2015 ska utgöras av ett presentkort på 3 000 kro
nor samt att priset ska delas ut på Guldkvällen den 29 maj 2015. 

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 2015-03-13 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott§ 22, 2015 

Ordförandens signatur 

J} V-
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_l 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 13(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 31 statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge skolchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta del av kom
mande statsbidrag för fler anställda i lågstadiet. 

Ärendebeskrivning 

Inför kommande statsbidrag för fler anställda i lågstadiet ges skolchefen i 
uppdrag att undersöka möjligheten att ta del av detta. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Laila Olsen 
(S) och Gisela Nilsson (FP), att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att ge skolchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta del av kom
mande statsbidrag för fler anställda i lågstadiet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur 

d/J!-
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 14(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-03-02 och 2015-03-23 samt delegationsbeslut enligt sammanställning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidavie (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 

Sammanställning av delegationsbeslut 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-03-02 och 2015-03-23. (Protokollen bifogas ej här utan återfinns på 
www.staffanstorp.se/politik/handlingar-och-dokument/protokoll/) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

#:V 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 15(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 33 Redovisning av anmälningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidavie (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 

a) Beslut från skolinspektionen i ärende om anmälan om skolsituationen 
för elev vid Baldersskolan; skolinspektionen avskriver ärendet. 
(2015-BUN-26) 

b) Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för handledare i 
läs- och skrivutveckling läsåret 2015/16; Skolverket har beslutat att be
vilja Staffanstorps kommun möjlighet att rekvirera statsbidrag för 7 
handledare på 10 procent. (2015-BUN-8) 

c) Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd 2015-02-12 avseende 
överklagande av beslut om interkommunal ersättning, varvid överkla
gandet avslås. 

Ordförandens signatur 

!l!\~ ////, 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 16(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 34 Övrigt 

Information om pågående arbete med socioekonomisk resursfördelnings

modell. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ty}/~ 


