
Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
Sammanträdes tid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 

2015-09-07 
Klockan 14.30 - 15.55 
Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§ 56 - § 66 

Nino Vidovic (M) ordförande 
Laila Olsen (S) 
Gisela Nilsson (FP) 

Stina Hansson, skolchef 
Maria Kvist, utbildningsstrateg 
Anja Ritzau, utbildningsstrateg 
Louise Lagesson, registrator/nämndsekreterare 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Laila Olsen (S) 

1(17) 

Justering: Rådhuset, måndagen den 14 september 2015 kl 16.45 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

)/-'/-

rdföran~ idov~ M'I, 

Justera8. Laila Olsen (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-07 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-09-07 
14.30 - 15.55 
Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§ 56 - § 66 

2015-09-15 
2015-10-07 
Rådhuset 

tiafa ~ EvaP9, 
·--- ----- --------- - ---- --- --- --- ------ -------- -- -------- ---- -- ------- ----- - -- ------ ---- -------------- ----- -- ------- -

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

/tv~ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-07 

Innehållsförteckning 

§56 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ..................... ... .... 4 
§57 Godkännande av föredragningslistan .......................... ................................ 5 
§58 Information inför delårsrapport 2015-BUN-96 ... .. .... ... ....... ...... .. ..... ........... 6 
§59 Grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och grundskola 

2016 ························ ········································································· ·········· 7 
§60 Intern kontroll 2016 .......... ... ... ..... ... ... ... .. ..................... .............................. 9 
§61 Information om regler för skolval .......................................... ........... .. .... .. 10 
§62 Information om förstelärarprocessen .................................... ........ ............ 11 
§63 Rapportering av ärenden om kränkande behandling ............................... .. 12 
§64 Reviderad delegationsordning ............ ..................... .. .. .... ... ....................... 13 
§65 Riktlinjer för godkännande av fristående huvudman .......... .. .... ....... .. ........ 15 
§66 Information om statsbidrag; lågstad iesatsningen ....................................... 17 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(17) 

DATUM: 2015-09-07 

§56 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Ordförandens signatur 

/IV 

Arbetsutskottet bes luta r 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 14 
september 2015 klockan 16.45. 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(17) 

DATUM: 2015-09-07 

§57 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Ar b e t s u tskot t e t beslutar 

att godkänna föredragnings listan med ordförandens ändring enligt nedan. 

Yr kand e n 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
a rbetsutskott beslutar att ärende 5, Internbudget 2016, utgår och att 
föredragningslistan därefter godkänns. 

Justerandes signa tu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§58 Information inför delårsrapport 

2015-BUN-96 

Arbetsutskottet b es luta r 

att lägga informationen till handlingarna . 

Är ende bes kr i vn i ng 

6(1 7) 

DATUM: 2015-09-07 

Barn- o ch utbildningsnämnden har, i enlighet med ekonomistyrdirektivet, 
att till kommunstyrelsen upprätta delå rsrapport för t iden 20 15-01-01-
2015-08-31. 

U tbildningsstra teg M aria Kvist informerar. 

Ordfö randens signatur Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 

1/lY" 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-07 

§59 Grund.belopp för förskola, fritidshem, 

pedagogisk omsorg och grundskola 2016 
2015-BUN-104 

Arbetsutskottet beslutar föreslå ba r n- och 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna föreslagna grundbeloppsnivåer för förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, försko leklass och grundskola 2016 enligt bilaga 
daterad 2015-09-01. 

Ärendebeskrivning 

Förslaget till grundbelopp 2016 innebär en ny struktur och ett nytt 
beräkningssä tt. 
Fö rändringen har haft tre huvudsakliga mål; 
· Synliggöra grundbeloppets olika delar 
· Skapa en gemensam bild av vad grundbeloppet omfattar 
· Underlätta för rektorer och förskolechefer att göra ekonomiska prognoser 
Den största förändringen är anta let nivåer på grundbeloppen har minskat i 
anta l. Från och med 2016 kommer endast nedanstående beloppsnivåer att 
användas; 
· Förskola 
· Pedagogisk omsorg 
· Fritidshem 
· Förskoleklass 
· Grundskola 1-6 
· Grundsko la 7-9 

Grundbeloppen kommer från och med 201 6 även vara betydligt mer 
specificerade än de varit tidiga re år. Syftet för detta är endast att förtydliga 
hur grundbeloppet ä r uppbyggt och vad som ingår. Precis som tidigare 
ansvarar respektive försko lechef respektive rektor för hur de ska fö rdela 
resurserna på bästa sä tt inom sin organisation. Detta gäller såväl mellan 
verksamheter som mellan o lika kostnadsposter. 

Yrka nde n 

Ord föra nden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna fö reslagna 
grundbeloppsnivåer för försko la, pedagogisk omsorg, fritidshem, 
försko leklass och grundskola 2016 enligt bilaga daterad 2015-09-01. 

Beslutsgå ng 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och 

Ordförandens signatur J usterandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 59 

finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 

Laila O lsen (S) meddela r att hon inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 
Förslag till grundbelopp 2016, daterad 2015-09-01 

8(17) 

DATUM: 2015-09-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(17) 

DATUM: 2015-09-07 

§60 Intern kontroll 2016 
2015-BUN-86 

Ordförandens signatur 

//1/ 

Arbetsutskottet bes l utar föreslå ba r n - och 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna förslaget till plan för internkontroll 2016 samt att överlämna 
interkontrollplanen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll 
skall varje nämnd å rligen anta en plan för granskning och uppföljning av 
den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Barn- och 
utbildningsnämndens plan för internkontroll ska beslutas på hösten 
samtidig med internbudgeten. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen 
tillsammans med internbudgeten . Åter-rapportering/uppföl jning av 
nämndens interna kontrollplan lämnas till nämnden och kommunens 
revisorer. 
Följande granskningsområden har vals ut till den interna kontrollen 20 16; 
- Rutiner för utdrag från belastningsregistret 
- Hantering av barn och elever med skyddad identitet 
- Kompetensförsörjning 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Laila Olsen 
(S), a tt arbetsutskottet ska besluta föreslå barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna förslaget till plan för internkontro ll 2016 samt att 
överlämna interkontrollplanen till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Förslag till internkontrollplan 201 6 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10(17) 

DATU M: 2015-09-07 

§61 Information om regler för skolval 

Ordförandens signatur 

/;ril/ 

Arbets uts kottet beslut ar 

att lägga informationen till hand linga rna. 

Ärendebes krivning 

Skolchef Stina Hansson informerar om pågående arbete med att utarbeta 
enhetliga regler fö r skolva l. 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffa nstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (17) 

DATUM: 2015-09-07 

§62 Information om förstelärarprocessen 

Arbetsut skottet besluta r 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstrateg Anja Ritzau informerar om förs telärarprocessen. 

Ordförande ns signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

/pJ/~ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12( 17) 

DATUM: 2015-09-07 

§63 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstrateg Anja Ritzau rapporterar om de ärenden om kränkande 
behandling som inkommit under perioden från d en 16 juni 2015 till den 7 
september 2015. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13( 17) 

DATUM: 201 5-09-07 

§64 Reviderad delegationsordning 
2015-BUN-109 

Ordförandens signatur 

;ly~ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnde n besluta 

att godkänna förslaget till reviderad delegationsordning samt 
att reviderad delegationsordning träder i kraft 2015-10-01. 

Ärendebeskrivning 

Den förste juli 2014 förändrades barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden i samband med att den tidigare beställar
/utförarorganisa tionen övergick till förva ltningsorganisation. Inför 2015 
gjordes en tillfällig revidering av Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning i avvaktan på den nya tjänstemannaorganisa tionen 
skulle komma på plats. 

Den största förändringen i förs laget till reviderad delegationsordning 
innebär att ärenden som endast o mfattar hand läggning och verkställighet 
utgår, exempelvis utbetalninga r av grundbelopp. Vidare framgår det 
tydligare att det är beslutsrätten som delegeras frå n barn- och 
utbildningsnämnden till angiven delegat. Handläggning och utredning i 
ärendet kan utföras av annan t jänsteman. Utöver detta har ett få tal nya 
beslutspunkter utifrån skollagen tillkommit exempelvis beslut om 
kommunal tillsyn. 

Barn- och utbildningsnämnden vidaredelegerar till ; 
· barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
· barn- och utbildningsnämndens ordförande 
· ko mmunstyrelsens ordförande 
· kommunjurist 
· skolchef 
· chef för resurscentrum 
· rektor 
· försko lechef 

Sko lchef ha r rätt att vidaredelegera beslutsrätten t ill annan tj änsteman. 
Övriga delega ter har ej rätt att vidaredelegera . 

Yrka nde n 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna förs laget till reviderad 
delegationsordning samt att reviderad delegationsordning träder i kraft 
2015-10-01. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

/f.lY 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-07 

Forts. § 64 

Laila Olsen (S) yrkar att delegationsordningen punkt 2.13 endast ska avse 
anmärkning och avstående från ingripande (SL 26:11-12) samt att ny punkt 
2.14 ska avse beslut om föreläggande (SL 26:10) som delegeras till barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott samt instämmer i övrigt i Nino 
Vidovics (M) yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet 
har beslutat i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Reservationer 

Laila Olsen (S) reserverar sig muntlig till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderad delega tionsordning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15( 17) 

DATUM : 2015-09-07 

§65 Riktlinjer för godkännande av fristående 

huvudman 

Ordförandens~~tur 

Il! /V~ 

2015-BUN-81 

Arbetsutskottet bes lu ta r föres lå barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för godkännande av 
fristående huvudman samt 
att de reviderade riktlinjerna träder i kraft 20 15-10-01. 

Ärendebeskrivning 

Godkännande för att bedriva fristående försko la, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg regleras i skollagen 2 kap. 5 § samt 25 kap. 10 §. Där 
regleras vilka kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att ansökan ska 
godkännas, krav som ska vara uppfyllda för att rätten till bid rag ska 
godkännas samt när å terkallande av godkännande kan ske. Huvudmän som 
godkänts, att enligt skollagen bedriva fristående förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg, i Staffanstorps kommun ska föl ja dessa riktlinjer. 
Riktlinjerna har uppdaterats med anledning av att barn- och 
utbildningsnämnden tagit beslut om reviderade riktlinjer för tillsyn av 
fristående försko lor samt reviderade tillämpningsföreskrifte r för förskola 
och fritidshem. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna förslaget till reviderade 
riktlinjer för godkännande av fristående huvudman samt att de reviderade 
riktlinjerna träder i kraft 20 15-10-01. 

Laila O lsen (S) yrkar att rutinen justeras på sista sidan under rubriken 
"Föreläggande", andra stycket, ti ll "Beslut om före läggande är delegera t till 
barn- och utbildningsnä mndens arbetsutskott." samt instämmer i övrigt i 
N ino Vidovics (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet 
bes lutat i enlighet med eget yrkande enligt ovan . 

Reservationer 

Laila Olsen (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 16( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 65 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderade riktlinjer 

Justeran des signatu r 

DATU M: 20 15-09-07 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17( 17) 

DATUM: 2015-09-07 

§66 Information om statsbidrag; lågstadiesatsningen 
2015-BUN- 63 

Ordförandens signatur 

f!Y-

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstra teg Maria Kvist informerar om statsbidrag, 
lågstadiesatsningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-09-07 
14.30 - 15.55 
Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§ 67 

Nino Vidovic (M) ordförande 
Laila Olsen (S) 
Gisela Nilsson (FP) 

Stina Hansson, skolchef 
Maria Kvist, utbildningsstra teg 
Anja Ritzau, utbildningsstrateg 
Petra Strandberg, verksamhetschef Resurscentrum 
Louise Lagesson, registrator/nämndsekreterare 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Laila Olsen (S) 
Rådhuset, 2015-09-07 klockan 15.55 

Ofdförande Nino Vidovic (M) 

Justeran"deLaila O lsen (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/Y V/ 

1 (4) 



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2(4) 

Staffanstorps 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-07 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-09-07 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

14.30 - 15.55 
Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§ 67 

2015-09-08 
2015-09-30 
Rådhuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

3(4) 

DATUM: 2015-09-07 

lnnehål lsförteckning 

§67 Yttrande till Skolinspektionen i ärende med dnr 41 -2015:5669 .................. 4 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/!J,V 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(4) 

DATUM: 2015-09-07 

§67 Yttrande till Skolinspektionen i ärende med dnr 

41 - 2015:5669 

Ordförandens signatur 

/!k-

(2015-BUN-112) 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge yttrande daterat 
2015-09-07 till Skolinspektionen i ärende med dnr 41-2015:5669 samt 
att paragrafen förk laras omedelbart justerad. 

Ärendebes krivning 

Skolinspektionen har den 25 augusti 2015 förelagt Staffanstorps kommun 
att inkomma med yttrande över anmälan om placering av elever vid skola i 
Staffanstorps kommun. 

Utbildningsstrateg Anja Ritzau redogör. 

Yrkande n 

O rdföranden N ino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge 
yttrande daterat 2015-09-07 till Skolinspektionen i ärende med dnr 41-
2015:5669 samt att paragrafen förk laras omedelbart justerad. 

Bes l utsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag t ill beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutat i enlighet 
med detta . 

Beslu tsunderlag 

Yttrande daterat 2015-09-07 
Begäran om yttrande från Skolinspektionen 
Anmälan 

Justera ndes signatur Utd ragsbestyrkande 


