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~~t 
Ordförande Nino Vidovic (M) 

~au 
Justerande Laila Olsen (S) 

Ordföranden/f V,, Justerandes signatu r Utd ragsbestyrkande 

1(18) 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-1 5 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2015-10-15 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

15.00 - 16.10 
Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§§ 68 - 81 

2015-10-21 
2015-11-12 
Rådhuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-10-1 5 

Innehållsförteckning 

§68 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§69 Godkännande av föredragningslistan ..... : .................................................... 5 
§70 Information om antagning Vux/Gy ................. ............ ............................... . 6 
§71 Information om ekonomisk uppföljning januari - september 2015 (2015-

BUN-36) .............. ... .................. ..... .. ........ .... ....... .. ......... ........... ............. ... .. 7 
§ 72 Grund belopp för försko la, fri tidshem, pedagogisk omsorg och grundskola 

2016 (2015-BUN-104) ............................................................................... 8 
§73 Resultatenhetsindelning (2015-BUN-1 32) .................................................. 9 
§74 Information om internbudget 2016 (2015-BUN-103) ......... ............ ...... ... 10 
§ 75 Riktlinjer för utbetalning av ersättning ti ll fristående huvudmän ............... 11 
§76 Rutin och riktlinjer för skolplikt och rätt till utbildning ............ ................ 12 
§ 77 Riktlinjer för placering av elever i Staffanstorps kommun; skolva l ............ 13 
§ 78 Ansökan om godkännande att bedriva fristående försko la ......... ............... 14 
§79 Kvalitetsdjupdykningar 2016 .................................................................... 16 
§80 Information om lokalfrågor .............. .. .. .. ............ ... .... ............ ................... 17 
§8 1 Rapportering av ärenden om kränkande behandling och 

likabehandlingsplaner ..... .. ... .. ...................... ... ... ........................ .. ...... ....... 18 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(18) 

DATUM: 2015-10-15 

§68 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

jfrV 

Arbetsutskottet beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp tisdagen den 20 oktober 
2015 klockan 16.00. 

Justerandes signatur U td ragsbestyrka nd e 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(18) 

DATU M: 20 15- 10-15 

§69 Godkännande av föredragningslistan 

Arbetsutskottet beslutar 

att godkänna fö redragningslistan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

/I;/ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(18) 

DATUM: 2015- 10-15 

§70 Information om antagning Vux/Gy 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningssamordnare Camilla N ilsson informerar om antagning Vux/Gy. 

Ordförandens signatu r 

/,V-
Justerandes signa tur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(18) 

DATUM : 2015-10-15 

§71 Information om ekonomisk uppföljning januari - september 2015 

(2015-BUN-36) 

Ordförandens signa tu r 

/J)j 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning perioden januari - september 2015. 
Utbildningsstrateg Maria Kvist redogö r. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(18) 

DATUM: 2015- 10-1 5 

§72 Grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 

Ordförandens signatur 

grundskola 2016 (2015-BUN-104) 

Arbetsutskottet beslutar dels 

att upphäva sitt beslut av den 7 september 2015 § 59, 

dels att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 
att godkänna föreslagna grundbeloppsnivåer för förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2016. 

Ärendebeskrivn ing 

Barn- och utbildningsnämndens lokalkostnader beräknas bli högre under 
2016 än tidigare beräknat. Detta innebär att den genomsnittliga 
lokalkostnaden i grundbeloppet per barn och elev som Staffanstorps 
kommun betalar ut till andra kommuner och fristående huvudmän ökar. 

Förändringen av genomsnittkostnaden för lokaler per barn/elever innebär 
att; 
· förskola ökar från 14 550 kr till 15 100 kr 
· fritidshem ökar från 5 800 kr till 5 900 kr 
· försko leklass ökar från 6 000 kr till 7 400 kr 
· grundskola ökar från 12 850 kr till 14 200 kr 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta dels 
att upphäva sitt beslut av den 7 september 2015 § 59, dels att föreslå barn
och utbildningsnämnden besluta att godkänna föres lagna grundbelopps
nivåer för förskola, pedagogisk omsorg, fritid shem, förskoleklass och 
grundskola 2016 . 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 

Laila Olsen (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till grundbelopp 2016 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-06 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

§73 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-10-1 5 

Resultatenhetsindelning (2015-BUN-132) 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att inför internbudget 2016 genomföra följande förändringar av 
resultatenhetsindelningarna; 
· Annero förskola och Trekantens förskola utgör en gemensam 
resultatenhet från och med 2016-01-01. 
· Borggårdsskolan ingår från och med 2016-01-01 i resulta tenhet 
Anneroskolan. 
· Kornetskolan och Korttidsskolan utgör från och med 2016-01-01 in te 
egna resultatenheter utan ingår i resurscentrums budgetansvar. 
· Kyrkheddinge förskola och skola utgör tillsammans med Stanstorpsskolan 
gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. 
· Tottarps skola och Hjärups skola utgör gemensam resultatenhet från och 
med 2016-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Indelningen är en anpassning till genomförda och planerade 
organisationsförändringar. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta fö reslå 
barn- och utbildningsnämnden besluta att inför internbudget 2016 
genomföra följande förä ndringar av resultaten hetsindelningarna; 
· Annero förskola och Trekantens förskola utgör en gemensam 
resultatenhet från och med 201 6-01-01. 
· Borggårdsskolan ingår från och med 2016-01-01 i resulta tenhet 
Anneroskolan. 
· Kornetskolan och Korttidsskolan utgör från och med 2016-01-01 in te 
egna resulta tenheter utan ingå r i resurscentrums budgetansvar. 
· Kyrkheddinge fö rskola och skola utgör tillsammans med Scanstorpsskolan 
gemensam resultaten het från och med 201 6-01-01. 
· T ottarps skola och Hjärups sko la utgör gemensam resulta tenhet från och 
med 201 6-01 -01. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar att det endast fö religger ett förs lag till bes lut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 201 5-10-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 0-1 5 

§74 Information om internbudget 2016 (2015-BUN-103) 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden Nino Vidovic (M) redogör för pågående arbete med 
internbudget 2016. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

///1/ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 (18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 10-15 

§75 Riktlinjer för utbetalning av ersättning till fristående huvudmän 
2015-BUN-102 

Arbetsutskottet beslutar föres lå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna föreslagna riktlinjer för utbeta lning av grund belopp och 
tilläggsbelopp till fristående huvudmän inom fö rskola, pedagogisk omsorg, 
fritidshem, förskoleklass och grundskola . 

Ärendebeskrivning 

Förslaget till riktlinjer innebär inte några större föränd ringar jämfört med 
de rutiner som tillämpas idag. Gällande rutiner och praxis för utebetalning 
av grundbelopp och tilläggs belopp ha r inte varit dokumenterade. Detta har 
skapat en så rbarhet i organisationen eftersom kunskapen va rit kopplad ti ll 
enskilda tj änstemän. Syftet är att skapa kända och doku menterade rutiner 
samt kva litetssäkra likvärdheten. 

Yrkanden 

Ordfö randen Nino Vidovic (M) yrka r att arbetsutskottet ska besluta fö reslå 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna föreslagna riktlinjer 
för utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp till fristående huvudmän 
inom försko la, pedagogisk omsorg, fritidshem, fö rskoleklass och 
grundskola . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse da terad 2015-10-07 
Förslag till riktlinjer 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-10-15 

§76 Rutin och riktlinjer för skolplikt och rätt till utbildning 
2015-BUN-133 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna föreslagen rutin och riktlinjer för skolplikt och rätt till 
utbildning. 

Ärendebeskrivning 

I skollagen (2010:800) regleras skolplikt, ledigheter och rätten till 
utbildning. Staffanstorps kommun föres lås därutöver fastställa lokala 
riktlinjer och regler. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna föreslagen rutin och 
riktlinjer för sko lplikt och rätt till utbildning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 
Ru tin och riktlinjer för sko lplikt och rätt till utbildning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/l1!/ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-1 0-15 

§77 Riktlinjer för placering av elever i Staffanstorps kommun; skolval 
2015-BUN-131 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbi ldningsnämnden besluta 

att godkänna riktlinjer för placering av elever i Staffanstorps kommun; 
skolval. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till riktlinjer för skolplacering av elever och antagningsordning vid 
skolor i Staffanstorps kommun samt fö ljebrev och bilaga med 
kontaktuppgifter föreligger i ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden N ino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskot tet ska besluta föres lå 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna riktlinjer för placering 
av elever i Staffanstorps kommun; skolval. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 
Riktlinjer för placering av elever i Staffanstorps kommun; skolva l, med 
bilaga 
Följebrev 

Ordfö randens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14( 18) 

DATUM: 2015-1 0-1 5 

§78 Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola 
2015-BUN-41 

Ordförandens signatur 

}/V 
{/ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att tilldela En Barnalek AB, organisationsnummer 559006-1338, 
godkännande att bedriva fristående förskola i Staffanstorps kommun från 
och med 2016-01-01 samt 
att Nordanå personalkooperativs, organisationsnummer 714639-3975, 
godkännande att bedriva förskola i Staffanstorps kommun upphör 
2015-12-31 på huvudmannens begäran. 

Ärendebeskrivning 

Nordanå personalkooperativ bedriver idag Duvemåla försko la i 
Staffanstorps kommun. Huvudmannen har beslutat att avsluta 
personalkooperativet och istället bilda aktiebolaget En Barnalek AB. 
Eftersom kommunens godkännande att bedriva fristående förskola inte kan 
överlåtas till en annan huvudman har En Barnalek AB inkommit med en 
ansökan om godkännande. 

Utifrån riktlinjerna om godkännande av fristående förskola, beslutade av 
barn- och utbildningsnämnden 2015-09-29 § 68, bedömer 
utbildningskontoret att; 
1. Huvudmannen har förutsättningar att fö lja de föreskrifter som gä ller för 
utbildningen 
2. Utbildningen inte innebär några påtagliga negativa konsekvenser på lång 
sikt för barn eller den de l av verksamheten som anordnas av Staffanstorps 
kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta föreslå 
barn- och utbildningsnämnden beslu ta att tilldela En Barnalek AB, 
organisationsnummer 559006-1338, godkännande att bedriva fristående 
försko la i Staffanstorps kommun från och med 2016-01-01 samt att 
Nordanå personalkooperativs, organisationsnummer 714639-3975, 
godkännande att bedriva försko la i Staffanstorps kommun upphör 
2015-12-31 på huvudmannens begäran. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 15(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 0-15 

Forts. § 78 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar från En Barnalek AB 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(18) 

DATUM: 201 5-10-1 5 

§79 Kvalitetsdjupdykningar 2016 
2015-BUN-129 

Ordförandens signatur 

f/rV/ 

Arbetsutskottet bes I utar 

att kvalitetsdjupdykningar under vårterminen 2016 ska göras på 
Mellanvångens förskola, Åkervindans förskola, Önsvala förskola och 
Uteförskolan Totte samt 
att kvalitetsdjupdykningar under höstterminen 201 6 ska göras på 
Resurscentrum, Hjärupslundsskolan, Lapptäckets förskola samt Annero 
skola . 

Ärendebeskrivning 

Varje termin genomför barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
kvalitetsdjupdykningar på fyra enheter. Ambitionen är a tt samtliga enheter, 
både kommunala och fristående, ska besökas under en mandatperiod. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta a tt 
kva litetsdjupdykningar under vårterminen 2016 ska göras på 
M ellanvångens förskola, Åkervindans försko la , Önsvala fö rskola och 
Uteförskolan Totte samt a tt kvalitetsdjupdykningar under höstterminen 
2016 ska göras på Resurscentrum, Hjärupslundsskolan, Lapptäckets 
förskola samt Annero skola. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-05 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kom mun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(18) 

DATUM: 2015-10- 15 

§80 Information om lokalfrågor 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivn ing 

Utbildningschef Stina H ansson informerar om lokalfrågor. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/iV 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(18) 

DATUM : 2015-10-15 

§81 Rapportering av ärenden om kränkande behandling och 

likabehandlingsplaner 

Ordföra ndens signatur pv 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina H ansson rapporterar om de ärenden om kränkande 
behandling som inkommit under perioden från den 7 september 2015 till 
den 15 ok tober 2015. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


