
Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 1(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Facklig representant: 
Tjänstemän: 

J usterande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-09-29 
18.00 - 20.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§ 61-74 

Nino Vidovic (M) ordförande 
Laila Olsen (S) Gisela Nilsson (FP) 
Rickard Severin (S) Åsa Ekstrand (M) 
Marie Saltarski (S) Rickard Svensson (M) 
Ulla Winrup (SD) Max Jörgensen (M) 
Maivi Strömberg (MP) Karolina Ohlsson (C) 

Hali Liddell ( S) 
Elna Johansson (S) 
Zoltan Pusztai (KD) 
Maria Ling, lärarförbundet 

Ingrid Oxenby (M) 
Margit Bekassy Persson (FP) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Henrik Carnhede, biträdande rektor Hagalidskolan § 63 
Patrik Runesson, analysstrateg § 64 
Stina Hansson, skolchef 
Maria Kvist, utbildningsstrateg 
Anja Ritzau, utbildningsstrateg 
Louise Lagesson, registrator/nämndsekreterare 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Laila Olsen (S) 
Rådhuset, 2015-10-02 klockan 15.00 

~ qvist 

/~-~ 
Ordförande Nino Vidovic (M) 

Justerande Laila Olsen (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ V-



Barn- och utbildningsnämnden 2(19) 

Staffanstorps 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-29 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 

Barn- och utbildningsnämnden 
2015-09-29 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

/!V-

18.00 - 20.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§ 61 - 74 

2015-10-05 
2015-10-27 
Rådhuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 3(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-29 

Innehållsförteckning 

§61 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§ 62 Godkännande av föredragningslistan .......... .. .... .... .... ...... ............................ 5 
§63 Information om arbetsmiljöverkets tillsyn ................................................... 6 
§64 Återkoppling av språkstipendium Killarney 2015 (2014-BUN-130) ............ 7 
§65 Delårsrapport 2015 .. .................................................................................. 8 
§66 Internkontroll 2016 .................................................................................... 9 
§ 67 Reviderad delega tionsordning .. ................... .... ........... .. ....... ...................... 10 
§68 Riktlinjer för godkännande av fristående huvudman ................................. 12 
§69 Information om Analysgruppen för skola .................. .. ...................... .. ..... 14 
§70 Information om "Leda för resultat - Skola" (2015-BUN-94) ..................... 15 
§ 71 Skolchefen informerar. .............................................................................. 16 
§ 72 Redovisning av delegations beslut 2015 .............................. .. ..................... 17 
§73 Redovisning av anmälningar ...... ..... .. .............. .... ...................................... 18 
§ 74 Övrigt ....................................................................................................... 19 

Ordfö randens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4( 19) 

DATUM: 20 15-09-29 

§61 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Ordförandens signatu r 

/;;!/-

Barn- och utbildningsnämnden besluta r 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 2 oktober 
2015 klockan 15 .00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(19) 

DATUM: 2015-09-29 

§62 Godkännande av föredragnings1istan 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden bes l utar 

att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkten "Övrigt" att 
behandlas sist på dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(19) 

DATUM: 2015-09-29 

§63 Information om arbetsmiljöverkets tillsyn 

Ordförandens signatu r 

fav 

Barn- och utbildningsnämnden besluta r 

att lägga informationen till handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Henrik Carnhede redogör för utfört och kommande arbete med anledning 
av den inspektion som genomförs av Arbetsmiljöverket i Staffanstorps 
kommun under 2015. 

Justerandes signatur U td ragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 7(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-29 

§64 Återkoppling av språkstipendium Killarney 2015 

(2014-BUN-130) 

Barn- och utbildningsnämnden bes lutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Muntlig återkoppling från analysstrateg Patrik Runesson och de elever som 
genomförde språkstipendium till Killarney våren 2015. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8( 19) 

DATUM: 2015-09-29 

§65 Delårsrapport 2015 
2015-BUN-96 

Ordförandens si gnatur rv---

Barn- och utbildningsnämnden besluta r 

att delårsrapport 2015 gä llande barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter inklusive resulta tenheterna godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har, i enlighet med ekonomistyrdirektivet, 
att till kommunstyrelsen upprätta delårsrapport för tiden 2015-01-01-
2015-08-31. 

Utbildningsstrateg Maria Kvist informerar. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrka r att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att delårsrapport 2015 gä llande barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter inklusive resultatenheterna godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnä mnden beslutat i enlighet med detta . 

Bes lutsunderlag 

Delårsrapport 2015 

Juste randes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§66 Internkontroll 2016 
2015-BUN-86 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

9(19) 

DATUM: 2015-09-29 

att godkänna förslaget till plan för internkontroll 201 6 samt att överlämna 
internkontrollplanen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt det av kommunfullmä ktige fa stställda reglementet för intern kontroll 
skall va rje nämnd årligen anta en plan granskning och uppföljning av den 
interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Barn- och 
utbildningsnämndens plan fö r internkontroll ska beslutas på hösten 
samtidig med internbudgeten. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen 
tillsammans med internbudgeten. Åter-rapportering/uppföljning av 
nämndens interna kontrollplan lämnas till nämnden och kommunens 
revisorer. 
Följande granskningsområden har vals ut till den interna kontrollen 201 6; 
- Rutiner för utdrag från belastningsregistret 
- Hantering av ba rn och elever med skyddad identitet 
- Kompetensförsörjning 

Yrkanden 

Ordfö ra nden Nino Vidovic (M) yrka r, med instämmande av Gisela Nilsson 
(FP), att ba rn- och utbildningsnämnden beslutar att go dkänna fö rslaget till 
plan fö r internkontroll 201 6 samt a tt överlämna internkontrollplanen t ill 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUNAU § 60, 2015 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-27 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Förslag till internkontrollplan 2016 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10( 19) 

DATUM: 2015-09-29 

§67 Reviderad delegationsordning 
2015-BUN-109 

Ordförandens signatur 

/J(JJ (/ 

Barn- och utbildningsnämnden besl utar 

att godkänna förslaget till reviderad delegationsordning samt 
att reviderad delegationsordning träder i kraft 2015-11-01. 

Ärendebeskrivn ing 

Den förste juli 2014 förändrades barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden i samband med att den tidigare beställar
/utförarorganisatio nen övergick till förvaltningsorganisation. Inför 201 5 
gjordes en tillfällig revidering av Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning i avvaktan på den nya tjänstemannaorganisationen 
skulle komma på plats. 

Den största förändringen i förslaget till reviderad delegationsordning 
innebär att ärenden som endast omfattar hand läggning och verkstä llighet 
utgår, exempelvis utbetalningar av grundbelopp. Vidare framgår det 
tydligare att det är beslutsrätten som delegeras från ba rn- och 
utbildningsnämnden till angiven delega t. Handläggning och utredning i 
ärendet kan utföras av annan tjänsteman. Utöver detta har ett fåta l nya 
beslutspunkter utifrå n skollagen tillkommit exempelvis beslut 

Barn- och utbildningsnämnden vidaredelegera r t ill; 
· barn- och utbildningsnä mndens arbetsutskott 
· barn- och utbildningsnämndens ordförande 
· kommunstyrelsens o rdförande 
· kommunjurist 
· sko lchef 
· chef för resurscentrum 
· rekto r 
· fö rskolechef 

Skolchef har rätt a tt vida redelegera beslutsrätten till annan tj änsteman. 
Övriga delega ter ha r ej rätt att vidaredelegera. 

Yrkanden 

O rdföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Gisela Nilsson 
(FP) , att barn- och utbildningsnämnden bes lutar att godkänna förslaget till 
reviderad delega tio nsordning samt att reviderad delega tionsordning träder i 
kra ft 2015-11 -01. 

La ila O lsen (S) yrka r att delegationsordningen punkt 2.13 endast ska avse 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

J!;0V 

Barn- och utbildningsnämnden 11 (19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-09-29 

Forts. § 67 

anmärkning och avstående från ingripande (5L 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 N ino 
Vidovics (M) m.fl. yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mo t va randra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med ord förandens m.fl. 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande 
omröstningsproposition. Den som bifaller ordförandens m.fl. yrkande 
rösta r ja. Den som bifaller Laila Olsens (5) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresul t at 

Vid omröstning avges 8 ja-röster från Gisela Nilsson (FP), Åsa Ekstrand 
(M), Rickard Svensson (M), Ulla Winrup (5D), Max Jörgensen (M), Maivi 
5trömberg (MP), Karolina O hlsson (C) och Nino Vidovic (M) samt 3 nej
röster från Laila Olsen (S), Rickard 5everin (5) och Marie Sal tarski (5) . 

Re s erva t i oner 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Beslut s unde rla g 

Förslag till reviderad delegationsordning 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-24 
Protokollsutdrag BUNAU § 64, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(19) 

DATUM: 2015-09-29 

§68 Riktlinjer för godkännande av fristående 

huvudman 

Ordförandens signatur 

/J1l/ / 

2015-BUN-81 

Barn- och utbildn i ng snämnden beslutar 

att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för godkännande av 
fristående huvudman samt 
att de reviderade riktlinjerna träder i kraft 2015-11-01. 

Ärendebeskrivning 

Godkännande för att bedriva fristående förskola, 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 bidrag ska 
godkännas samt när återkallande av godkännande kan ske. Huvudmän som 
godkänts, a tt enligt skollagen bedriva fristående förskola, fritid shem eller 
pedagogisk omsorg, i Staffanstorps kommun ska följa dessa riktlinjer. 
Riktlinjerna har uppdaterats med anledning av att barn- och 
utbildningsnämnden tagit beslut om reviderade riktlinjer fö r till syn av 
fristående förskolor samt reviderade tillämpningsföreskrifter för fö rskola 
och fritidshem. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att ba rn- och utbildningsnämnden 
beslutar att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för godkännande av 
fristående huvudman samt att de reviderade riktlinjerna träder i kraft 2015-
11-0 1. 

Laila Olsen (5) yrkar att rutinen justeras på sista sidan under rubriken 
"Föreläggande", andra stycket till "Beslut om föreläggande är delegerat till 
barn- och utbildningsnä mndens arbetsutskott. " samt instämmer i övrigt i 
Nino Vidovics (M) yrkande. 

Bes lut sgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att a rbetsutskottet 
beslutat i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Reservat i o ner 

Laila Olsen (5) reserverar sig muntligt till förmån fö r eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUNAU § 65, 20 15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordfö randens signatur 

f(j\( / 

Barn- och utbildningsnämnden 13( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-09-29 

Forts. § 68 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-27 
Förslag till Riktlinjer för godkännande av fristående huvudman 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kom mun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(19) 

DATUM: 2015-09-29 

§69 Information om Analysgruppen för skola 

Ordförandens signatur 

Barn- och u tbildningsnämnden bes l u t ar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Äre ndebeskrivning 

Ordfö randen Nino Vidovic (M) redogör fö r genomförda träffar med 
Analysgruppen fö r sko la under augusti månad 2015. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(19) 

DATUM: 2015-09-29 

§70 Information om "Leda för resultat - Skola" 

Ordförandens signatur 

It~ 

(2015-BUN-94) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden Nino Vidovic (M) informerar om att Staffanstorps kommun, 
barn- och utbildning, kommer att delta i Sveriges Kommuner och 
Landstings utbildningsprogram "Leda för Resultat - Skola. 

J usterandes signatu r Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16( 19) 

DATUM: 2015-09-29 

§71 Skolchefen informerar 

Ordförandens signatur 

/l<ff 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen Stina Hansson informerar om barn- och utb ildningsnämndens 
verksamhetsområden samt fö ljande. 

Genomförd sommarskola 
Nyanländas lärande 
Myndighetsbesök och pågående tillsyn 
Ansökningar om sta tsbidrag 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 17(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-29 

§72 Redovisning av delegationsbeslut 2015 
2015-BUN-27 

Barn- och utb ildnings nämnde n bes l u t ar 

att godkänna redovisningen av de lega tionsbeslu t. 

Ärende bes krivning 

Föreligger sammanställning av delegationsbeslut samt protokoll från barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-09-07. 

Beslut sunder l ag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015 -09-07 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd rag sbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(19) 

DATUM: 2015-09-29 

§73 Redovisning av anmälningar 

Ordförandens signatur 

Barn - och utbi l dningsnämnden besl utar 

att lägga informationen till ha ndlingarna. 

Be s l u t sunderl ag 

a ) Beslut angående riktlinjer gällande nyttigheter för 
förtroendevald a, 2015-05-22 (2015-KS-244). 

b) Protokollsutdrag KS § 86, 2015 med beslut ombyggnation av 
ny skola i norra Staffanstorp (201 5-BUN-88 ). 

c ) Beslutsmeddelande från Sko lverket; Skolverket beslutar a tt 
bevilja ansökan om kompletterande statsbidrag fö r vå rterminen 
2015 (2015-BUN-77) 

d) Beslut från Länsstyrelsen Skåne; att bifalla begäran o m t illstånd 
att avveckla stiftelsen E och J Nilssons dona tion (2015-BUN -
76 ) 

e) Pro tokollsutdrag från KF § 69, 201 5 angående införa nde av nya 
tillämpningsanvisningar för försko la och fritidshem samt nya 
avgiftsnivåer för maxtaxa i Staffanstorps kommun (201 5-BUN-
20). 

f) Protokollsutdrag KF § 73, 2015. Beslut om budget 201 6 fö r 
Staffanstorps kommun inklusive flerå rsplan 2017- 20 18. 
(2015-BUN-95). 

g) Beslut frå n Barn- och elevombudet (BEO ) angående ärende om 
uppföljning av beslut om kränkande behandling vid 
Baldersskolan i Staffanstorps kommun; BEO beslutar att 
uppfö ljningen av ä rendet avslutas (20 15-BUN -24 ). 

h) Avtal med Kommunförbundet Skåne med underleverantör IST 
Sverige angående personuppgiftsbiträde (2015-BUN-113 ). 

i) Beslut från Sko linspektionen; att godkänna H vilan utbildning 
AB som huvudman fö r fristående gymnasieskola vid H vilan 
utbildning i Sta ffanstorps ko mmun (2015-BUN -25 ) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(19) 

DATU M: 2015-09-29 

§74 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Beslut 

Ordföranden Nino Vidovic (M) informerar om hur vinnarna av Lilla 
Allmänbildningspriset; Stanstorpsskolan klass 5 a, använt prispengarna och 
framför vinnarnas tack. 

Justerandes sig natur Utdrag sbestyrka nde 


