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Ordförande Nino Vidovic (M) 

~~~ 
Justerande Laila Olsen (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

Innehållsförteckning 

§ 44 Fastställande av tid och p lats för justering av protokollet 4 
§ 45 Godkännande av föredragningslistan 5 
§ 46 Ekonomisk uppföljning januari-april 2015 6 
§ 47 Rutin för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 7 
§ 48 Information om lokalplanering 8 
§ 49 Avskaffande av barn- och utbildningsplan för 

Staffanstorps kommun 9 
§ 50 Information om utredningsuppdrag neuropsykiatriska 

funktionshinder 10 
§ 51 Information om handlingsplan särbegåvade elever 11 
§ 52 Stiftelsen E och J Nilssons donation 12-13 
§ 53 Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider 14-15 
§ 54 Motion om barnomsorg på obekväma tider 16-17 
§ 55 Skolchefen informerar 18 
§ 56 Redovisning av delegationsbeslut 19 
§ 57 Redovisning av anmälningar 20 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

$1/-



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 4(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 44 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 
4 juni 2015 klockan 16.00. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

f/Jj, 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 5(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

§ 45 Godkännande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att föredragningslistan godkänns med ordförandens justering enligt 
nedan. 

Yrkande 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att föredragningslistan godkänns 
med ändring av rubriken i ärende 6 som rättligen ska vara "Avskaffande 
av barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun. 

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 

!}!! 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 6(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

§ 46 Ekonomisk uppföljning januari-april 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-april 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-april 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I/!/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 7(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

§ 47 Rutin för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 
(2015-BUN-70) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa reviderad rutin för systematiskt kvalitetsarbete på huvud
mannanivå samt 
att den föreslagna rutinen ersätter den antagna rutinen beslutad i barn
och utbildningsnämnden § 53, 2013. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-06-03, § 53 om rutin för och 
prioriteringar inom det systematiska kvalitets- och uppföljningsarbetet på 
huvudmannanivå. Rutinen har reviderats i syfte att tydliggöra verksam
heterna förskola och fritidshem. Vidare har antalet målområden minskat i 
antal och fått en tydligare koppling till det nationella uppdraget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att faststä lla reviderad rutin för systematiskt kvalitetsarbete på 
huvudmannanivå samt att den föreslagna rutinen ersätter den antagna 
rutinen beslutad i barn- och utbildningsnämnden § 53, 2013. 

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 2015-05-05 
Rutin för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå reviderad 
2015-05-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

§ 48 Information om lokalplanering 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen Stina Hansson och ordföranden Nino Vidovic (M) informerar 
om lokalplanering. 

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 Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

I/!;_ 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 49 Avskaffande av barn- och utbildningsplan för Staffanstorps 
kommun (2015-BUN-82) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att från och med den 1 oktober 2015 avskaffa barn- och utbildningsplanen 
för Staffanstorps kommun antagen av kommunfullmäktige enligt beslut 
§ 106, 2008. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsplanen för Staffanstorps kommun upprättades 2008. 
Nu föreslås att barn- och utbildningsplanen avskaffas med hänvisning till i 
tjänsteskrivelse daterad 2015-05-21 angivna förhållanden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Marie 
Saltarski (S), att barn- och utbildningsnämnden ska besluta föreslå kom
munstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med 
den 1 oktober 2015 avskaffa barn- och utbildningsplanen för Staffanstorps 
kommun antagen av kommunfullmäktige enligt beslut§ 106, 2008. 

Besluts gång 

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

Besluts underlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/)V, 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 10(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 50 Information om utredningsuppdrag neuropsykiatriska 
funktionshinder (2014-BUN-81) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att återkoppling av pågående arbete med anledning av utredningsupp
drag angående neuropsykiatriska funktionshinder ska ske till barn- och 
utbildningsnämnden arbetsutskott senast i december 2015 samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträde den 17 juni 2014 
§ 54 utbildningsstrategerna i uppdrag att utreda förutsättningar för att, i 
egen regi, tillskapa en särskilt anpassad verksamhet fö r att stödja elever 
med neuropsykiatriska funktionshinder samt beslutade om återkoppling. 
Återkoppling har skett till barn- och utbildningsnämnden i december 2014 
§ 93, 2014 varvid även beslutades att uppdra till skolchefen utreda 
ovanstående och att återkoppling av utredningsuppdraget skulle ske un
der våren 2015. 

Verksamhetschef Resurscentrum Petra Strandberg informerar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att återkoppling av pågående arbete med anledning av utred
ningsuppdrag angående neuropsykiatriska funktionshinder ska ske till 
barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott senast i december 2015 samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och u tbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur 

/111 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 (20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

§ 51 Information om handlingsplan särbegåvade elever 
(2014-BUN-68) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträde den 5 maj 2014 § 39, 
utbildningsstrategerna i uppdrag att utreda förutsättningar och behov av 
att anta handlingsplan särbegåvade elever samt beslutade om återkopp
ling. Vid återkoppling till barn- och utbildningsnämnden i december 2014 
beslutades att ge skolchefen i uppdrag att tillsammans med rektorer, spe
cialpedagoger och resurscentrum arbeta med identifiering av särbegåvade 
elever, anpassning av undervisning samt de eventuella kompetensutveckl
ingsinsatser som behövs samt att återkoppling skulle ske senast i juni 2015 
till barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetschef Resurscentrum Petra Strandberg informerar. 

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 

/;;y_ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 12(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§ 52 Stiftelsen E och J Nilssons donation (2015-BUN-76) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne län med framställan om godkännande av 
upphörande av Stiftelsen E och J Nilssons donation, 
att, under förutsättning av Länsstyrelsens godkännande om stiftelsens 
upphörande, ge Tottarps skola i uppdrag att utbetala återstående kapital i 
stiftelsen E och J Nilssons donation till en eller flera framstående elever 
vid Tottarps skola samt 
att Tottarps skola återrapporterar till barn- och utbildningsnämnden hur 
det återstående kapitalet har använts. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 28 att i syfte att upplösa fon
den, ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att utbetala återstående 
kapital i stiftelsen E & J Nilssons donation. Det innestående kapitalet upp
gick i revisionsberättelsen för 2014 till 5 562,46 kr. Avkastningen från E och 
J Nilssons donation ska användas till premier åt två flitiga, välartade skol
barn inom den församling där donatorerna får sitt gravställe. Gravstället 
är Görslövs kyrkogård. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att ingå till Länsstyrelsen i Skåne län med framställan om god
kännande av upphörande av Stiftelsen E och J Nilssons donation, att, 
under förutsättning av Länsstyrelsens godkännande om stiftelsens upphö
rande, ge Tottarps skola i uppdrag att utbetala återstående kapital i stiftel
sen E och J Nilssons donation till en eller flera framstående elever vid Tot
tarps skola samt att Tottarps skola återrapporterar till barn- och utbild
ningsnämnden hur det åters tående kapitalet har använts. 

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 

/lfV, 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 13(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

Forts.§ 52 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-18 
Protokollsutdrag KF § 28, 2015 
Ansökan till Länsstyrelsen Skåne om Upphörande av stiftelse i vissa fall 
enligt 6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 14(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

§ 53 Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider 
(2014-BUN-96) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lämna tjänsteskrivelse daterad 2015-05-07 som yttrande till kommun
styrelsen vari framgår att det inte finns något behov av att kartlägga beho
vet ytterligare samt att inte inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid i 
Staffanstorps kommun. 

Ärende beskrivning 

Werner Unger (S) m.fl. har lämnat en motion angående barnomsorg på 
obekväma arbetstider. Kommunstyrelsen har den 1 september 2014, §139 
beslutat remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för ytt
rande. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 9 feb
ruari 2015, §5 uppdra åt skolchefen att utreda motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att lämna tjänsteskrivelse daterad 2015-05-07 som yttrande till 
kommunstyrelsen vari framgår att det inte finns något behov av att kart
lägga behovet ytterligare samt att inte inrätta barnomsorg på obekväm ar
betstid i Staffanstorps kommun. 

Laila Olsen (S) yrkar att ärendet ska återremitteras ti ll barn- och utbild
ning för fördjupad kartläggning där samtliga föräldrar som idag nyttjar 
förskola tillfrågas och belysning av frågan i StaffanstorpsAktuellt samt att 
arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys för vad som gäller om kommu
nen tar del av stimulansbidrag från staten. 

Nino Vidovic (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

Thomas Carlstedt (M) yrkar, med instämmande av Gisela Nilsson (FP), bi
fa ll till liggande förs lag. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer, sedan barn- och utbildningsnämnden godkänt denna 
propositionsordning, först yrkandet om återremiss mot yrkandet om att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot varandra och finner att 

Ordförandens signatur y;,,; Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 15(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

Forts.§ 53 

barn- och utbildningsnämnden beslutat att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstningspropo
sition. Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde rös
tar ja och den som bifaller Laila Olsens (S) yrkande om återremiss röstar 
nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden med 7 ja-röster och 
4 nej-röster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Vid omröstningen avges 7 ja-röster från Gisela Nilsson (FP), Åsa Ekstrand 
(M), Thomas Carlstedt (M), Ulla Winrup (SD), Max Jörgensen (M), Ingrid 
Oxenby (M) och Nino Vidovic (M) och 4 nej-röster från Laila Olsen (S), 
Hali Lidell (S), Marie Saltarski (S) och Maivi Strömberg (MP). 

Beslutsgång 2 

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

Särskilda uttalanden 

Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet, 
bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-07 
Protokollsutdrag BUNAU § 5, 2015 
Protokollsutdrag KSAU § 139, 2014 
Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 

tl!/!tl 



RESERVATION 

(Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider) 

Vi socialdemokrater yrkade på åteITemiss, då vi inte anser att Barn- och Utbildningsnämnden 
fullt ut svarat på de yrkanden om kartläggning som ställdes i motionen. 

Idag erbjuds föräldrar med behov av barnomsorg på obekväm arbetstid plats på den nattöppna 
förskolan Röda Stugan i Lund eller på OB-förskolan i Burlöv. 

Vi socialdemokrater vill även undersöka behovet av alternativ i Staffanstorp täto1t och i 
Hjärup. Behövs till exempel en förskola i vardera tätort med möjligheten att ha kvällsöppet? 
Skulle en sådan underlätta-för de föräldrar som har arbete, där arbetstiden även är förlagd till 
kvällstid? De alternativ som erbjuds idag kräver bland mycket annat, att föräldrarna har bil för 
att hämta och lämna barnen. 

Sverige ska vara ett modernt land som ger människor möjligheter att arbeta, skaffa 
barn och försörja sin familj. För ett sådant land krävs barnomsorg på arbetstid. Och 
idag betyder arbetstid dygnets alla timmar. Rätten till barnomsorg är avgörande för 
arbetslinjen. 

Målsättningarna för den svenska barnomsorgen är höga. Den ska ge barn omsorg och 
stimulera deras utveckling, göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera 
och stärka grundläggande värderingar som ger en demokratisk grund för samhället. Det är 
viktigt att vi värnar dessa målsättningar. 

Barnomsorgen ska vara lärande och trygg samt ge omsorg och service. Den ska fungera för 
barnen, för föräldrarna och som samhällsfunktion. Bra och subventionerade förskolor är en 
grundsten för jämställdhet och kvinnors möjlighet att försörja sig. 

Staffanstorps barnomsorg lever idag inte upp till idealet om att vara både utvecklande för 
barnen och ett medel för att möjliggöra föräldrarnas yrkesarbete. 

Det är dags att utreda om behovet av, att införa en tidsneutral barnomsorg som finns 
tillgänglig när föräldrarna arbetar, föreligger i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorp den 2 juni 2015 

SOCIALDEMOKRATERNA I STAFFANSTORPS KOMMUN 

Laila Olsen 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 16(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

§ 54 Motion om barnomsorg på obekväma tider (2014-BUN-135) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lämna tjänsteskrivelse daterad 2015-05-07 som yttrande till kommun
styrelsen vari framgår att det inte finns något behov av någon enkätunder
sökning samt att inte inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om barnomsorg på obe
kväma tider. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 
oktober 2014, §142 att remittera motionen till kommunstyrelsen för bered
ning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2014, § 
209 att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Den 9 februari 2015, § 6 beslutade barn- och utbildningsnämndens arbets
utskott att uppdra åt skolchefen att utreda motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att lämna tjänsteskrivelse daterad 2015-05-07 som yttrande till 
kommunstyrelsen vari framgår att det inte finns något behov av någon 
enkätundersökning samt att inte inrätta barnomsorg på obekväm arbets
tid. 

Maivi Strömberg (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till barn- och 
utbildning för fördjupad kartläggning där samtliga föräldrar som idag 
nyttjar förskola tillfrågas och belysning av frågan i StaffanstorpsAktuellt 
samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys för vad som gäller om 
kommunen tar del av stimulansbidrag från staten. 

Nino Vidovic (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

Thomas Carlstedt (M) yrkar, med instämmande av Gisela Nilsson (FP), bi
fall till liggande förs lag. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer, sedan barn- och utbildningsnämnden godkänt denna 
propositionsordning, först yrkandet om återremiss mot yrkandet om att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot varandra och finner att 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 17(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

Forts. § si/q' 
barn- och utbildningsnämnden beslutat att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstningspropo
sition. Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde rös
tar ja och den som bifaller Maivi Strömbergs (MP) yrkande om återremiss 
röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden med 7 ja-röster och 
4 nej-röster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Vid omröstningen avges 7 ja-röster från Gisela Nilsson (FP), Åsa Ekstrand 
(M), Thomas Carlstedt (M), Ulla Winrup (SD), Max Jörgensen (M), Ingrid 
Oxenby (M) och Nino Vidovic (M) och 4 nej-röster från Laila Olsen (S), 
Hali Lidell (S), Marie Saltarski (S) och Maivi Strömberg (MP). 

Beslutsgång 2 

Ordföranden konstaterar därefter att det endast fö religger ett fö rslag till 
beslut och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med detta. 

Särskilda uttalanden 

Miljöpartiet och den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Miljöpartiet reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-07 
Protokollsutdrag BUNAU § 6, 2015 
Protokollsutdrag KSAU § 209, 2014 
Motion om barnomsorg p å obekväma tider 

Ordförar;y;s signatur 

p11~V 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 

§ 55 Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Arbetsmiljöverkets tillsyn 
System för skolpeng 

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 före ligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ji}l;y 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 19(20) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 
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KOMMUN 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-05-18 samt delegationsbeslut enligt sammanställning. 

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 

Sammanställning av delegationsbeslut 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-05-18 (Protokollet bifogas ej här utan återfinns på 
www.staffanstorp.se/politik/handlingar-och-dokument/protokoll/) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~!/ 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§ 57 Redovisning av anmälningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

a) Protokollsutdrag KF § 28, 2015. Beslut bland annat om att i syfte att 
upplösa fonden, ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utbe
tala återstående kapital i stiftelsen E och J Nilssons donation 
(2015-BUN-76). 

b) Beslut från Skolinspektionen i ärende om skolsituation för en elev vid 
Borggårdsskolan; Skolinspektionen beslutar att avsluta ärendet 
(2014-BUN-106). 

c) Protokollsutdrag KF § 44, 2015 med beslut om återkallande av bered
ningsuppdrag med hänvisning till inkommen skrivelse om återkal
lande av motion om att införa ett maxtak för barngruppernas storlek i 
förskolan och avskrivning av ärendet (2014-BUN-105). 

d) Protokollsutdrag KF § 45, 2015 med beslut om återkallande av bered
ningsuppdrag med hänvisning till inkommen skrivelse om återkal
lande av motion om frukt till alla barn i skolan och avskrivning av 
ärendet (2014-BUN-108). 

e) Protokollsutdrag KF § 55, 2015 med beslut om att överlämna ett med
borgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i fö rskolor/skolor i 
Staffanstorps kommun till barn- och utbildningsnämnden för bered
ning och beslut (2015-BUN-78). 

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. 

Ordförandens signatur 

#Y 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


