
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

p/V: 

2015-05-12 
Klockan 18.00- 18.40 
Sammanträdesrum Bjällerup A, Rådhuset 
§§35-43 

Nino Vidavie (M) 
Laila Olsen (S) Gisela Nilsson (FP) 
Rickard Severin Ekström (S) Åsa Ekstrand (M) 
Marie Saltarski (S) Thomas Carlstedt (M) 
Ulla Winrup (SD) Max Jörgensen (M) 
Maivi Strömberg (MP) Karalina Olsson (C) 

Riekard Svensson (M) Hali Liddell (S) 
Elna Johansson (S) Anna Carlströmer (V) 
Margit Persson Bekassy (FP) Zoltan Pusztai (KD) 
Rolf Jörgensson (SD) Maria Ling, lärarförbundet 
Stina Hansson, skolchef 
Anja Ritzau, utbildningsstrateg 
Maria K vist, utbildningsstrateg 
Louise Lagesson, registrator/nämndsekreterare 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Laila Olsen (S) 
Rådhuset, 2015-05-18 klockan 16.00 

Ordförande Nino Vidavie (M) 

~~- .::J/d et~ 
Justerande Laila Olsen (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l 
- l 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

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 utbildningsnämnden 
2015-05-12 
18.00- 18.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§35-43 

2015-05-19 
2015-06-10 
Rådhuset 

EvaPalmqv 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/JV, 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

Innehållsförteckning 

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

§ 36 Godkännande av föredragningslistan 5 

§ 37 Ekonomisk uppföljning januari-mars 2015 6 

§ 38 Rutiner för tillsyn av fristående förskolor 7 

§ 39 Rutiner för hantering av ärenden om kränkande 
behandling och likabehandlingsplaner 8 

§ 40 Information om kvalitetsdjupdykningar ht 2015 9 

§ 41 Skolchefen informerar 10 

§ 42 Redovisning av delegationsbeslut 11 

§ 43 Redovisning av anmälningar 12 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t}; L 

l 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 4(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 35 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 
18 maj 2015 klockan 16.00. 

Ordförandens signatur 

t# V 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 5(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 36 Godkännande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att föredragningslistan godkänns. 

Yrkande 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att föredragningslistan godkänns. 

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 

If/Y 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 6(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 37 Ekonomisk uppföljning januari-mars 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-mars 2015. 

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 

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/IV, 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 7(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 38 Rutiner för tillsyn av fristående förskolor (2015-BUN-62) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna föreslagen rutin för tillsyn av fristående förskolor i 
Slaffanstorps kommun från och med läsåret 2015/2016. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 26 kap. skollagen är kommunen tillsynsmyndighet, och har därmed 
tillsynsansvar, över de fristående förskolor som bedriver verksamhet inom 
kommunens gränser. Syftet med en sådan tillsyn är att kontrollera om för
skolan uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsy
nen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den hu
vudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid 
granskningen. I Slaffanstorps kommun genomförs tillsyn av de fristående 
förskolorna genom verksamhetsbesök Under läsåret 2015/2016 ska tillsyn 
genomföras på samtliga fristående förskolor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbild
ningsnämnden besluta att godkänna föreslagen rutin för tillsyn av fri
stående förskolor i Slaffanstorps kommun från och med läsåret 2015/2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-17 
Rutin för tillsyn av fristående förskolor daterad 2015-04-29 
Informationsbrev samt tidsplan till fristående huvudman, daterad 
2015-04-30 
Mall för underlag inför tillsyn 
Tillsynsprotokoll 
Protokollsutdrag BUNAU § 31, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/J!/ f&l 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 39 Rutiner för hantering av ärenden om kränkande behandling 
och likabehandlingsplaner (2015-BUN-75) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta reviderade rutiner för hantering av anmälan gällande diskrimine
ring och kränkande behandling samt 

att anta reviderade rutiner gällande upprättandet av likabehandlingspla
ner. 

Ärendebeskrivning 

Barn och Utbildning har reviderat rutiner för rapportering gällande dis
kriminering och kränkande behandling i Staffanstorps kommun. 

Barn och Utbildning har reviderat rutinerna gällande arbetet med likabe
handlingsplanen och planen mot kränkande behandling för de kommu
nala pedagogiska verksamheterna i Staffanstorps kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nina Vidavie (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att anta reviderade rutiner för hantering av anmälan gällande 
diskriminering och kränkande behandling samt att anta reviderade rutiner 
gällande upprättandet av likabehandlingsplaner. 

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 2015-04-30 
-Riktlinjer för arbetet med likabehandlingsplaner och rutiner för anmälan 
gällande kränkande behandling daterad 2015-04-30 
-Rutiner gällande anmälan av kränkande behandling daterad 2015-04-21 

Ordförandens signatur 

~v 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, med ändring av arbets
utskottets beslut 2014-11-24 § 78, beslutat att kvalitetsdjupdykningar un
der höstterminen 2015 istället ska göras på Mellanvångens skola, Cent
rumhuset, Lilla och Stora Emilia samt Skånska Småstadens Kulturförskola. 

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 

Protokollsutdrag BUNAU § 29, 2015 

Ordförandens signatur ;tv-, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 10(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

§ 41 skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Övningsskolor 
Ärenden hos skolinspektionen 

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 

Ordförandens signatur 

d/t (/t// il: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-04-29 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 
2015-04-29 (Protokollet bifogas ej här utan återfinns på 
www.staffanstorp.se/politik/handlingar-och-dokument/protokoll/) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 12(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-12 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 43 Redovisning av anmälningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

a) Beslut från skolinspektionen i ärende om situationen för ett barn vid 
förskola; skolinspektionen förelägger Staffanstorps kommun att vidta 
åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling 
uppfylls. ( 2015-BUN- 118) 

b) Beslut från skolinspektionen i ärende om erbjudande av grundskole
plats i hemkommunen; skolinspektionen förelägger Staffanstorps 
kommun att vidta åtgärder så att bestämmelser om mottagande av 
elev i grundskola följs och meddelar att skolinspektionen inte finner 
skäl att ändra sitt beslut genom omprövning. ( 2014-BUN-106) 

c) Beslut från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om anmälan angå
ende förskoleverksamhet Ängslyckans förskola, Hjärup 24:2 
(2015-BUN-61). 

d) Beslut från Skolverket angående ansökan för utbildning språk- läs och 
skrivutvecklare 2015/2016; Staffanstorps kommun erhåller en plats på 
utbildningen och beviljas resebidrag för denna. (2015-BUN-54) 

e) Beslut från skolinspektionen angående utredning om Staffanstorp följt 
bestämmelserna om det kommunala tillsynsansvaret för fristående 
skolor; skolinspektionen beslutar att Staffanstorp kommun har följt be
stämmelserna avseende tillsynsansvar och avslutar därför ärendet 
(2014-BUN-116). 

f) Beslut från Skolverket om statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 
2015 varvid Skolverket beslutat tilldela Staffanstorps kommun 18 750 
kronor för vårterminen 2015 (2015-BUN-77). 

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. 

Ordförandens signatur 

1/Jk 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


