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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(25) 

DATUM: 2015-11-16 

§82 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

/1/11 

Arbetsutskottet beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 20 
november 2015 klockan 08.30. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(25) 

DATU M: 20 15-1 1-16 

§83 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

/'! -Il~ 

Arbetsutskottet beslutar 

att föredragningslistan godkänns med ordförandens ändringar enligt nedan. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att föredragningslistan ska 
godkännas med följande ändringar. Ärende 8 "Rutin och riktlinjer för 
skolplikt och rätt till utbildning" utgår och ett ärende "Namnändring av 
Annero förskola och Trekantens förskola" läggs till och behandlas sist på 
föredragningslistan. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(25) 

DATUM: 2015-11- 16 

§84 Återkoppling arbete neuropsykiatriska funktionshinder 
2014-BUN-81 

Ordförandens signatur 

,tJ;>/ 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut § 50, 2015, lämnas 
återkoppling av arbete med an ledning av utredningsuppdrag angående 
neuropsykiatriska funktionshinder. 

Verksamhetschef Resurscentrum Petra Strandberg informerar. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(25) 

DATUM : 2015- 11-16 

§85 Information om ekonomisk uppföljning januari - oktober 

2015 

Ordförandens signatu r 

f!lr V, 

2015-BUN-36 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga info rmationen till handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstra teg Ma ria Kvist info rmera r om ekonomisk uppföl jning 
januari - oktober 2015 för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§86 Information om Budget 2016 för barn- och 

utbi Id ni ngsnäm ndens resultaten heter 
2015-BUN-103 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

8(25) 

DATUM: 20 15- 11-1 6 

Utbildningsstrateg M aria Kvist informerar om budget 2016 för barn- och 
utbildningsnämndens resultatenheter. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

//Y/ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-1 1-16 

§87 Beräkningsmodell för Socioekonomisk resursfördelning 
2015-BUN-143 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna förslaget till beräkningsmodell för socioekonomisk 
resursfördelning. 

Ärendebeskrivning 

Ba rn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 november 20 15 § 83 att i 
internbudget 2 01 6 avsä tta 1 000 000 kr ti ll socioekonomisk 
resursfördelning. 

Den socioekonomiska fördelningen föreslås beräknas utifrån fö ljande; 
1. Socioekonomisk tilldelning utgår till kommunala och fr istående 

grundskolo r och fritidshem i Staffanstorps kommun. 

2 . Socioekonomisk tilldelning utgår till grundskola inklusive 
försko leklass samt skolbarnsomso rg. 

3. Av den to tala budgeten fö r socioekonomisk tilldelning fördelas 10 % 
till skolbarnomsorgen och 9 0 % till fö rskoleklass, samt åk 1-9. 

4. Fördelningen grundas på antalet inskrivna barn och elever vid 
respektive enhet den 15 oktober å ret innan aktuellt budgetår. 

5. Fördelningen ska viktas så att 35 % av ersättningen base ras på 
andelen elever med utländsk bakgrund och 65 % av ersättningen ska 
baseras på andelen fö räldrar som inte har eftergymnasial bakgrund . 

6 . Bakgrundsstatisk som ligger till grund fö r fördelningen fö r respektive 
sko lenhet inhämtas från sko lve rket.se. 

7. Utbeta lning av den socioekonomiska tilldelningen betalas ut till 
enheten en gång per å r i januari månad. 

Yrkanden 

Ordfö randen Nino Vidovic (M) yrkar att ba rn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta fö reslå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna fö rslaget till berä kningsmodell för socioekonomisk resurs
fördelning. 

Beslutsgång 

Ordföra nden konstaterar a tt det fö religger ett fö rslag till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 201 5-11-05 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10(25) 

DATUM: 2015- 11 -1 6 

§88 Information om genomförandeplaner 
2015-BUN-144 

Ordförandens sig natur 

!l/1(, 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstrateg Maria Kvist informerar om pågående arbete med ba rn
och utbildningsnämndens genomförandeplaner. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



S taft anstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (2 5) 

DATUM : 2015-1 1-16 

§89 Skolskjutspolicy 

Ordförandens signatur 

//;V 

2015-BUN-141 

Arbetsutskottet beslutar 

att föreliggande förslag till skolskjutspolicy ska revideras enligt 
arbetsutskottets lämnade direktiv. Reviderat förslag ska föreläggas barn
och utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 8 december 2015. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 
att upphäva skolskjutspolicy daterad 2011-05-24 samt 
att anta i ärendet förs liggande reviderat förs lag till skolskjutspolicy. 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska vid utformningen av utbildningen beakta vad som är 
ändamålsenligt från kommunika tionssynpunkt för eleverna. 
Denna policy utgår från bestämmelserna om skolskjuts i Skollagen 
(2010:800) och bestämmelser om elevresor i Lagen om kommunernas 
skyldighet a tt svara för vissa elevresor (1991:1110). 
Policyn omfattar elever fo lkbokförda i Staffanstorp och som går i 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesä rskola. Bestämmelser om 
skolskjuts finns i Skollagen 10 kap. 32-33 §§ (grundskolan), 11 kap. 31-32 
§§ (grundsärskolan) och 18 kap. 30-31 och 35 §§ (gymnasiesärskolan ). 
Elever i gymnasiet ska få ersättning för kostnader fö r elevresor enligt lagen 
om kommunernas skyldighet a tt svara för vissa elevresor. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar dels att barn- och utbildnings
nämndens a rbetsutskott ska besluta att föreliggande förs lag ti ll 
skolskjutspolicy ska revideras enligt arbetsutskottets lämnade direktiv. 
Reviderat förs lag ska före läggas barn- och utbildningsnämnden vid dess 
sammanträde den 8 december 2015, dels att arbetsutskottet ska besluta 
föres lå barn- och utbildningsnämnden besluta att upphäva skolskjutspolicy 
daterad 2011 -05-24 samt att anta i ärendet förs liggande reviderat förslag 
till skolskjutspolicy. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett fö rslag ti ll beslut och finner 
att arbetsutskottet beslu tat i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 

Laila O lsen (S) deltar inte i beslutet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 89 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2015-11-04 
Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun 

12(25) 

DATU M: 20 15-11-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-1 6 
Staffanstorps 

kommun 

§90 Information om Sommarskola 2016 
2015-BUN-145 

Ordförandens signatur 

//r(-

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Resurscentrum Petra Strandberg informerar om 
Sommarskola 2016. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(25) 

DATUM: 2015- 11 -16 

§91 Information om språkstipendium Killarney 2016 
2015-BUN-146 

Ordförandens sig natur 

$/-

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden Nino Vidovic (M) informerar om språkstipendium Killarney 
2016. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 15(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 11-1 6 

§92 lnformationshanteringsplan för allmänna handlingar inom 

styrande och stödjande verksamheter - nämnder 
2015-BUN-97 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att anta förslag på informationshanteringsplan fö r allmänna handlingar 
inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder att gä lla från och 
med 1 januari 2016 samt 
att samtidigt, som förslag på informationshanteringsplan för a llmänna 
hand lingar inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder antas, 
upphäva samtliga tidigare informationshanteringsplaner (dokument
hanteringsplaner) som rör styrande och stödjande verksamheter inom ba rn
och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Staffanstorps kommuns arkivreglemente § 5 ska alla nämnder 
upprä tta informationshanteringsplaner. En gemensam informations
hanteringsplan för nämndernas/styrelsens allmänna hand lingar ino m 
styrande och stödjande verksamheter har tagits fra m. Syftet ä r a tt 
handlingar inom dessa verksamhetsområden ska hanteras lika oavsett 
nämnd eller styrelse. 
Informationshanteringsplan en fungerar som ett styrdokument för flödet av 
allmänna ha ndlinga r inom verksamheterna. Planen anger hu r handlingar 
ska ha nteras från att de skapas till att de slutarkiveras eller ga llras. 
Informationshanteringsplanen fungerar samtidigt som ett ga llringsbeslu t för 
må nga handlingstyper. Förutom uppgifter om huruvida handlinga r ska 
beva ras eller ga llras ges anvisningar om registrering, förvar ingsplats, 
sekretess och när handlingar ska levereras till kommuna rkivet samt övriga 
uppl ysninga r som kan va ra av värde för a tt veta hur handlingar ska 
hanteras. På så sätt ger informationshanteringspla nen myndigheten 
nö dvändig kontroll och överblick över sina a llmänna handlinga r och 
samtidigt förbättras allmänhetens möjlighet till insyn och t ill efte rsökning 
av information hos myndigheten. 
Översyn av inform a tionshanteringsplanen ska göras årligen och revideras 
vid behov. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta föreslå barn- och utbildn ingsnämnden beslu ta att 
anta förslag på informationshanteringsplan för allmänna handlingar inom 
styrande och stödjande verksamheter - nämnder a tt gälla från och med 1 
januari 201 6 samt a tt samtidigt, som förs lag på informationshanteringsplan 
för a llmä nna handlinga r ino m styrande och stödjande verksamheter -

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens 'J,"[, -

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 16(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-1 6 

Forts. § 92 

nämnder antas, upphäva samtliga tidigare informationshanteringsplaner 
(dokumenthanteringsplaner) som rör styrande och stödjande verksamheter 
inom barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-16 
Informationshanteringsplan för allmänna handlingar inom styrande och 
stödjande verksamheter - nämnder 

Juste randes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-1 6 

§93 Attestförteckning 2016 
2015-BUN-142 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna förslaget till attestförteckning för barn- och 
utbildningsnämnden 2016. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Staffanstorps kommuns ekonomistyrdirektiv ska barn- och 
utbildningsnämnden årligen utse beslutsattestanter samt ersättare för dessa 
utifrån förslag från utbildningschefen. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta föreslå barn- och utbildningsnämnden beslu ta att 
godkänna förslaget till attestförteckning för barn- och utbildningsnämnden 
2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2015-11-05 
Attestförteckning 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 18(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11 -1 6 
Staffanstorps 

kommun 

§94 Information om svar till Arbetsmiljöverket 
2015-BUN-19 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Stina Hansson informerar om det svar som lämnats till 
Arbetsmil jöverket med anledning av den inspektion som genomförs i 
Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(25) 

DATUM: 2015-1 1-16 

§95 Information om Skolinspektionens ordinarie tillsyn 
2015-BUN-87 

Ordförandens sig natur 

/IY 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Stina Hansson informerar om skolinspektionens ordinarie tillsyn i 
Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 20(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-1 6 

§96 Uppföljning av myndighetsbeslut/delegationsbeslut enligt 

internkontrollplan 2015 
2015-BUN-79 

Arbetsutskottet beslutar 

att till barn- och utbildningsnämnden anmäla a tt stickprovskontrollen av 
myndighetsbeslut utförd 2015-11-16 visar att dessa är fattade en ligt 
gä llande delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Enligt internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde ska barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
stickprovsgranska myndighetsbeslut frå n barn- och utbildning vid två 
sammanträden under året. Resultatet av arbetsutskottets granskning avser 
ärendehantering som redovisas till barn- och utbildningsnämnden i 
december månad. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att till barn- och utbildningsnämnden anmäla att 
stickprovskontrollen av myndighetsbeslut utfö rd 2015-11-16 visar a tt dessa 
är fattade enligt gällande delegationsordning. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Delega tionsbeslut 
Delega tionsordning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21(25) 

DATUM: 20 15-11-16 

§97 Återrapportering Intern kontroll 2015 
2014-BUN-99 

Ordförandens signatur 

/Jl/ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna återrapporteringen av internkontro ll 2015. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden antog den 8 december 2014 § 88 
internkontrollplan för 2015. Utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsbedömning antogs följande kontrollområden; 

• Ärendehandläggning avseende delega tionsordingen 

• Kontroll av utbetalningar 

• Rapportering av upplevda kränkningar 

• Skolpliktskontroll 

Återrapportering sker av utbildningsstrateg M a ria Kvist. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta fö reslå barn- och utbildningsnämnden beslu ta att 
godkänna återrapportering av internkontroll 2015. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-05 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 22(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-16 

§98 Information om revidering av delegationsordning 
2015-BUN-109 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informa tionen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstrateg Maria Kvist informerar om pågående arbete med 
revidering av delegationsordning. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



5 taff anstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

23(25) 

DATUM: 2015- 11-1 6 

§99 Sammanträdesdatum 2016 
2015-BUN-140 

Ordförandens signatur 

f/rV 

Arbetsutskottet beslutar 

att hålla sammanträden med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
under år 2016 enligt bifogad förteckning . 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger förslag till sammanträdesdatum för år 2016 för barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta att hålla sammanträden med barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott under år 2016 enligt bifogad 
förteckning. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-06 
Sammanställning över sammanträdesdaturn 2016 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

24(25) 

DATUM: 2015-11-1 6 

§100 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 

Ordförandens signatur 

ftl1 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchef Stina Hansson rapporterar om statistik och ärenden om 
kränkande behandling som inkommit under år 2015 till och med den 3 1 
oktober 2015. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11 -16 

§101 Namnbyte - Annero förskola och Trekantens förskola 
2015-BUN-147 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att resultatenhet Annero och Trekantens förskolor byte r namn till 
resultatenhet Ryttarebyns förskola från och med 2016-07-01. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2015 § 86 att verksamheten vid 
Trekantens förskola från och med sommaren 201 6 ska fl ytta till Annero 
förskola. 

Förskolornas ledning och pedagoger arbetar aktivt med att forma en ny 
gemensam förskola. För att markera att det är en ny, gemensam verksa mhet 
föreslår personalen att förskolan byter namn från Annero försko la till 
Ryttarebyns förskola från den 1 juli 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildn ingsnämndens 
arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta a tt resultat
enhet Annero och Trekantens försko lor byter namn till resulta renhet 
Ryttarebyns förskola frå n och med 2016-07-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det förel igger ett förs lag till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-11 

Ordföran dens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


