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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-25 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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/;« 
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Rådhuset 

~ai[;l 
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DATUM: 2016-01 -2 5 

§1 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

//~ 

Arbetsutskottet beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 29 januari 
2016 klockan 12.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Arbetsutskottet beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

5( 16) 

DATUM: 2016-01 -2 5 

Ordförandens sp;r V- Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 20 16-01 -25 

§3 Stiftelsen skolområdets samfond 
2015-BUN-91 

Ordförandens signatur 

f/1/., 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-1 2-21 § 81, 

att utbetalningar av kva rva rande medel från Stiftelsen Skolområdets 
Samfond fördelas till kommunala och fri stående gru ndskolor i Staffanstorps 
kommun för att användas till a tt stä rka och utveckla elevdemokrati och 
elevinflytande på den lokala skolan samt att skolorna i december 2 016 
återkopplar till barn- och utbildningsnä mnden hur de använt bidraget, 

att ge utbildningskontoret i uppdrag att, efter slutligt årsbesked 2015, 
fördela det kvarvarande kapitalet till skolorna där 50 % av kap italet 
fördelas som ett fast belo pp per enhet och 50 % av det k varvarande 
kapitalet i rela tion till elevantalet, 

att ge utbildningskontoret i uppdrag att verkstä lla fö rdelningen senast den 1 
mars 201 6 samt 

att svara för a tt Stiftelsen Skolområdets Samfond avregistreras efter a tt 
stiftelsens kapital och ränta har fö rbru kats. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fö rfoga r, genom permua tion av Sti fte lsen 
Skolområdets Samfond, över drygt 95 tkr (fondens vä rde vid bokslut 201 4 ). 
Kammarkollegiet har 201 9-01-1 6 beslutat att sriftelsen få r förbruka både 
kapital och rän ta för stiftelsens ändamål. Enligt sti ftelsens stadgar ska 
avkastningen användas enligt beslu t av skolstyrelsen i Staffanstorps 
kommun. Enligt gällnade rä tt anses en stiftelse upplöst när den inte längre 
har några tillgångar. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-12-21 § 81 att fö rdela 
Stiftelsen Skolområdets Samfonds tota la kva rvarande ka pital jämnt mellan 
elevråden i Staffanstorps kommunala skolor fö r att användas till att stärka 
och utveckla elevdemo kra ti och elevinflytande på den lokala skolan samt 
a tt elevråden i december 2010 skulle återkoppla till barn- och 
utvecklingsnämnden hur de använt bidraget. 
Barn- och utbildningsnämndens beslu t från 2009 har ännu in te verkstä llts. 

Från och med den 1 juli 2009 trädde en ändring i skolagen om bidrag på 
lika villkor i kra ft. De nya bestämmelserna skulle tillämpas från och med 
den 1 januari 2 010. Därför föreslår utbildningsko nto ret att Barn- och 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-0 1-25 

Forts§ 3 

utbildningsnämndens beslut från 2009 ändras och att stiftelsens 
kvarvarande kapital fördelas till kommunala och fristående skolor i 
Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-12-21 § 81 , att 
utbetalninga r av kvarvarande medel från Stiftelsen Skolområdets Samfond 
fördelas till kommunala och fristående grundskolor i Staffanstorps 
kommun för att användas till a tt stärka och utveckla elevdemokra ti och 
elevinflytande på den lokala skolan samt att skolorna i december 2016 
å terkopplar till barn- och utbildningsnämnden hur de använt bid raget, 
att ge utbildningskontoret i uppdrag att, efter slutligt årsbesked 2015, 
fördela det kvarva rande kapita let till skolorna dä r 50 % av kapitalet 
fördelas so m ett fas t belopp per enhet och 50 % av det kva rva rande 
kapitalet i relation till eleva nta let, att ge utbildningsko nto ret i uppdrag att 
verkstä lla fördelningen senast den 1 mars 201 6 samt a tt svara för att 
Stiftelsen Skolområdets Samfond avregistreras efter att stiftelsens kapital 
och ränta ha r förbrukats. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstatera r att det föreligger ett förslag till beslut och finner 
att arbetsutskottet besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 201 6-01 -12 
Beslut om permutation av Stiftelsen Sko lområdets Samfond, 
Kammarkollegiet, 2009-01 -16 
Beslut om fördelning av kva rva rande kapital, Barn- och 
utbildningsnämnden, 2009-12-21 § 81 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§4 Information om svar till skolinspektionen 
2015-BUN-112 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informa tionen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

8(16) 

DATUM: 2016-0 1-25 

Ordföranden Nino Vidovic (M) informerar om ett delega tionsbeslut da terat 
2016-01-11 i Sko linspektionens ärende med diarienummer 411-2015-
10190. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut datera t 201 6-01 -11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01 -25 
Staffanstorps 

kommun 

§5 Information om ordinarie tillsyn av Skånska Småstadens 

Kulturförskola läsåret 2015/2016 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand linga rna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstrategen Maria Kvist informerar om ordinarie tillsyn av 
Skånska Småstadens Kulturförskola läsåret 2015/2016. 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-01-25 

§6 Information om status barnomsorgsplatser Hjärup 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschefen Stina H ansson informerar om sta tus barnomsorgspla tser 
i Hjärup. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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DATUM: 2016-01-25 

§7 Prislista/ ersättning till fristående gymnasieskola 2016 
2016-BUN-5 

Ordförandens signatur 

f! V 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående 
gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolan ska användas vid 
ersättning från Staffanstorps kommun till fris tående gymnasieskolor, 

att ge utbildningskontoret i uppdrag att, om det inte faststä lls en gemensam 
prislista inom samverkansområdet, ta fram underlag för en kommuna l 
prislista för 2017 samt 

att prislista för ersättning till fristående gymnas ieskola 2017 ska fas tställas i 
Barn- och utbildningsnämnden i oktober 20 16. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska enligt skollagen 16 kap. 52 § (2010:800 ) lämna bidrag ti ll 
huvudma nnen (fristående gymnasieskola) för varje elev på ett nationellt 
program i gymnasieskolan som hemkommunen var skyldig att erb juda 
utbildning på nationella program vid den tidpunkt utbildningen påbörjades. 
Detta grundbelopp avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 
må ltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader(16 kap. § 53 ). 
Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor grundar sig som regel 
på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och ska beslutas 
före kalenderårets början. 

Riksprislistan är en sammanställning som innehå ller bestämmelser om de 
belopp som en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för 
en fri stående gymnasieskola (per elev, program och inriktning) och till en 
enskild huvudman för en fristående gymnasiesärskola (per elev) när 
hemkommunen inte erbjuder utbildningen. Skolverket beslutar årligen om 
prislistan i sina föreskrifte r. Riksprislistan är enbart tänkt att tillämpas i de 
fa ll då kommunen inte sjä lv eller genom samverkansavtal erbjuder en sådan 
utbildning bland gymnasieskolans nationella program (prop. 
2008/2009:171 s 49-50 ). Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att 
riksprislista n bara är aktuell när en utbildning inte erbjuds av någon av 
kommunerna inom ett samverkansområde (målnummer 4 796-12, 2013-1 1-
21). 
En samverkansgemensam prislista inom samverkansområdet "Skånegy" där 
Staffanstorps kommun ingår utreds för närvarande. Fram till att den 
samverkansgemensamma prislistan är faststä lld beslutar Staffanstorps 
kommun att a nvända Riksprisli stan för ersättn ing till fri stående 
gymnasieskolor under 2016. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Ordförandens signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-25 

Forts. § 7 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående 
gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolan ska användas vid 
ersättning från Staffanstorps kommun till fristående gymnasieskolor, att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att, om det inte fastställs en gemensam 
prislista inom samverkansområdet, ta fram underlag för en kommunal 
prislista för 2017 samt att prislista för ersättning till fristående 
gymnasieskola 2017 ska fastställas i Barn- och utbildningsnämnden i 
oktober 2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-14 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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DATUM: 201 6-0 1-25 

§8 Information om SAM-revision 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga info rmationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschefen Stina Hansson informerar om SAM-revision. 

Ordförande;;,;:v Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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DATUM: 2016-0 1-25 

§9 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstrategen Anja Ritzau rapporterar om ärenden om kränkande 
behandling som inkommit under perioden oktober till december 2015 . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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DATU M: 2016-01-25 

§10 Information om Guldkornet 2016 
2016-BUN-7 

Ordförandens signatur 

!l;;v_ 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden Nino Vidovic (M) informerar om att Guldkvällen kommer att 
genomföras i annan form detta år varför barn- och utbildningsnämndens 
pris Guldkornet 201 6 kommer att delas ut vid annat t illfä lle. 

Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-01-25 

Övrigt 

Utbildningschefen Stina H ansson informerar om inbjudan angående "Att 
leda för resultat" i Stockholm den 11 maj 2016. 

Utbildningsstrateg Anja Ritzau informerar om inb judan till föreläsning i 
Lund den 7 mars 201 6 med James Nottingham. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


