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DATUM: 2016-03-29 

§15 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatu r 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp tisdagen den 5 april 2016 
klockan 16.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-03-29 

§16 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Yrkanden 

Laila Olsen (S) yrkar att föredragningslistan ska godkännas med tillägg av 
följande två ärenden "Redovisning av sökta statsbidrag och statsbidrag som 
avses att lämnas in ansökan för under 2016 inom barn- och 
utbildningsnämndens område" samt "Revidering av nämndens 
internkontrollplan med anledning av nämndens bokslutsresultat 2015" . 

Ordföranden N ino Vidovic (M) yrkar att föredragningslistan ska 
godkännas samt avslag på Laila Olsens (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Laila O lsens (S) yrkande om tillägg av extra ärenden 
enligt ovan mot eget yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 
har beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnä mnden godkänner följande omröstnings
proposition. Den som bifaller ord förandens yrkande röstar ja. Den som 
bifaller Laila Olsens (S) yrkande rösta r nej. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ordförandens yrkande och 3 nej-röster för Laila O lsens 
(S) yrkande samt 1 avstår, beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet 
med ordförandens yrkande att godkänna föredragn ingslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

Forts. § 16 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersätta re Ja Nei Avstår 
Laila Olsen (S) X 
Gisela Nilsson (L) X 
Rickard Severin (S) X 
Åsa Ekstrand (M) X 
Marie Saltarski ( S) X 
Thomas Carlstedt (M) X 
Ulla Winrup (SD) X 
Max Jörgensen (M) X 
Maivi Strömberg (MP) X 
Karolina Ohlsson (C) Rickard Svensson (M) X 
Nino Vidovic (M) X 
Totalt 7 3 1 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen till fö rmån 
för eget yrkande, se bilaga § 16 . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



RESERVATION 

Ärende 2 

Godkännande av dagordningen 

Den socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden yrkade att Barn och 
V tbildningsnämndens dagordning kompletterades med 

1) Redovisning av sökta statsbidrag och statsbidrag som det avses att lämna in 
ansökan för 2016 inom BUNs område 

2) Att nämndens internkontrollplan revideras med anledning av nämndens 

bokslutsresultat 2015 

I syfte ett främja demokratin så finns det enligt kommunallagen möjlighet för nämndens 

ledamöter att väcka nya ärenden under denna punkt om nämnden så beslutar. Vi var väl 

medvetna om att ett beredningst:vång råder och hade nöjt oss med ett beslut under respektive 

punkt att besluta att vid nästa sammanträde få upp de beredda ärendena på dagordningen. 

Dock valde ordföranden att inte ta upp ärendena på dagordningen alls vilket vi vänder oss emot. 

Tillsammans har vi ett ansvar för nämndens verksamhet och samarbete är bästa vägen att nå 

nämndens mål. 

Staffanstorp den 29 mars 2016 

SOCIALDEMOKRATERNA I STAFFANSTORPS KOMMUN 

Laila Olsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

§17 Återkoppling pågående åtgärder Baldersskolan 
2016-BUN-14 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Rektor Anne Björcke Nilsson och biträdande rektor Katherina Vrgoc 
informerar, med utgångspunkt i genomförd Skolanalys, om pågående 
åtgärder vid Baldersskolan. 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrka nde 

(lf}jr 
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DATUM: 2016-03-29 

§18 Information om lokalfrågor 

Ordförandens signatur 

j);;Y-

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Ingalill Hellberg informerar om pågående och planerade 
byggna tioner och lokalfrågor i Staffanstorps ko mmun. 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

§19 Utredning barn- och utbildningsnämndens prognoser och 

bokslutsresultat för år 2015 
2015-BUN-36 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att nämnden under 2016, i enlighet med tidigare beslut, behandlar 
ekonomisk uppföljning vid varje nämndssammanträde och arbetsutskott, 
att ekonomisk redovisning till nämnden ska ske av representant från 
ekonomikontoret, 
att barn- och utbildningsnämnden i samband med april och augustis 
uppföljningar erhåller ny granskningsrapport från kommundirektören, 
att prognoser avseende förändringar i lokalkostnader och demografi särskilt 
redovisas i samband med ekonomisk uppföljning efter april och augusti, 
att hyrespåverkande åtgärder som godkänns av resultatenhet debiteras 
resultatenheten med motsvarande belopp, om godkännande inte erhållits 
från nämnden, eller vid brådskande ärenden av dess ordförande ( enl. p 1.3 i 
nämndens delegationsordning), 
att barn- och utbildningsnämnden inför faststä llande av rambudget för 
2017 särskilt uppmärksammar och informeras om hur underlagen har 
beräknats, 
att barn- och utbildningsnämnden inför faststä llande av internbudget 2017 
avsätter en utbildningsdag för genomgång av nämndens budget, 
att nämnden med utgångspunkt av det redovisade i utredningen besluta om 
att revidera internbudget 2016 inkl. grundbelopp, 
att ge utbildningskontoret i uppdrag att utreda om internkontrollplanen 
behöver revideras med anledning av nämndens bokslutsresultat 2015 
avseende de punkter som rör ekonomi och att återkopp ling av 
utredningsuppdraget ska ske på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde i maj 2016. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden förel äggs rapport "Barn- och 
utbildningsnämndens prognoser och bokslutsresulta t för år 2015 ", 
upprättad av kommundirektören och ekonomichefen. Rapporten redovisar 
hur barn- och utbildningsnämnden under 2015 beslutat om prognoser vid 
olika tidpunkter. Rapporten redovisar brister i information till nämnden 
under året. Rapporten visar också hur det underskott som framkommit i 
samband med bokslutet avviker från redovisad prognos samt de olika 
delposterna i avvikelsen och bakgrunden till dessa. 

Ordföra ndens signatu r Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

# 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

Forts. § 19 

Barn- och utbildningsnämnden har som uppgift att försäkra sig att 
underskottet från 2015 inte utgör grund för avvikelse 2016. Vad avser den 
del av underskottet som beror på ökade lokalkostnader kan konstateras att 
kommunstyrelsen den 7 mars beslutat om tilläggsanslag för 2016 som 
täcker skillnaden mellan verklig hyreskostnad och den kostnad som utgjort 
underlag för ramberäkningen. Kommunstyrelsen har också beslutat om 
omdisponering av medel för att barn- och utbildningsnämnden ska kunna 
uppfylla den målsättning som kommunfullmäktige beslutat för 
mandatperioden. 

Underskott som beror på att fördelningen av medel per elev i grundskolan 
överstigit vad som utgjort grund för ramfördelning för 2015 och som får 
följdeffekt 2016 hanteras genom att ersättningen sänks from höstterminen 
2016. Detta kommer att påverka personaltätheten i verksamheterna. 

I samband med att ramberäkningen för 2017 fastställs bör barn- och 
utbildningsnämnden särskilt behandla och granska effekterna av ramen. En 
djupare studie där underlag och beräkningar bedöms är nödvändig. Då 
budgetprocessen tillfälligt ändras till att bli en så kallad "höstbudget" 
kommer sammanträdestider att behöva ändras för nämnden och en heldag 
kring budget föreslås för nämnden under andra halvan av september. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Laila Olsen 
(S), att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att nämnden under 2016, 
i enlighet med tidigare beslut, behandlar ekonomisk uppföljning vid varje 
nämndssammanträde och arbetsutskott, att ekonomisk redovisning till 
nämnden ska ske av representant från ekonomikontoret, att barn- och 
utbildningsnämnden i samband med april och augustis uppföljningar 
erhå ller ny granskningsrapport från kommundirektören, att prognoser 
avseende förändringar i lokalkostnader och demografi särskilt redovisas i 
samband med ekonomisk uppföljning efter april och augusti, att hyres
påverkande åtgärder som godkänns av resultatenhet debiteras 
resulta renheten med motsvarande belopp, om godkännande inte erhållits 
från nämnden, eller vid brådskande ärenden av dess ordförande ( enl. p 1.3 i 
nämndens delegationsordning), att barn- och utbildningsnämnden inför 
fastställande av rambudget för 2017 särskilt uppmärksammar och 
informeras om hur underlagen har beräknats, att barn- och 
utbildningsnämnden inför fastställande av internbudget 2017 avsätter en 
utbildningsdag för genomgång av nämndens budget samt att nämnden med 
utgångspunkt av det redovisade i utredningen besluta om att revidera 

Justerandes signatur Utd ra gsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

Forts. § 19 

internbudget 2016 inkl. grundbelopp. 

Laila Olsen (S) yrkar, med instämmande av Nino Vidovic (M), att barn
och utbildningsnämnden även ska besluta att ge utbildningskontoret i 
uppdrag att utreda om internkontrollplanen behöver revideras med 
anledning av nämndens bokslutsresultat 2015 avseende de punkter som rör 
ekonomi och att återkoppling av utredningsuppdraget ska ske på barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde i maj 2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 2016-03-1 3 
Rapport "Barn- och utbildningsnämndens prognoser och bokslutsresultat 
för år 2015" 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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DATUM: 2016-03-29 

§20 Årsredovisning 2015 
2016-BUN-17 

Ordförandens signatur 

tfkY: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att Annero förskola och skolas ackumulerade överskott fördelas med 78 tkr 
till Anneroskolan och 356 tkr till förskolan, 
att Kornetskolans ackumulerade överskott på 863 tkr avskrivs då skolan 
upphört vara en resultatenhet per den 31 december 2015, 
att Borggårdsskolans ackumulerade underskott på -7 5 8 tkr avskrivs då 
skolan frå n och med den 1 januari 2016 bildar en ny resultatenhet med 
Annero skola samt 
att årsredovisning 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar 2015 ett negativt resu ltat på -22,6 
mnkr varav resultatenheterna visar -3,9 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 december 2015 § 102 
att uppdra till utbildningskontoret att ta fram förslag på resultatöverföring 
för resultatenheterna från år 2015 samt att detta förslag ska presenteras vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde i mars 2016 . 

Från och med 2016 ändras resultatenhetsindelningen. Annero förskola 
bryts ut från Anneroskolan och bildar tillsammans med Trekantens 
förskola resultatenhet Ryttarebyns försko la. I samband med bokslut 2016 
redovisar Annero ett ackumulerat överskott på 434 tkr medan Trekantens 
försko la redovisar ett ackumulerat underskott på -356 tkr. För att 
Ryttarebyns ska börja sitt första år på en budget i balans används delar av 
Annero försko las överskott för att kompensera Trekantens underskott. 

Annero skola kommer från och med 2016 bilda en ny resultatenhet 
tillsammans med Borggårdsskolan. Båda skolorna kommer att flytta till den 
nya skolan i norra Staffanstorp när denna står färdig. För att den nya 
resultatenheten ska börja på en budget i balans avskrivs Borggårdsskolans 
ackumulerade överskott som i bokslut uppgick till -758 tkr. 

Kornetskolan upphör från och med 2016 att va ra en egen resultatenhet och 
ingår istället under Resurscentrums verksamhetsområde. Därmed avskrivs 
skolans ackumulerade överskott som per den 31 december 2015 uppgick 
till +863 tkr. . 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

Forts.§ 20 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrka r att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att Annero förskola och skolas ackumulerade överskott fördelas 
med 78 tkr till Anneroskolan och 356 tkr till förskolan, att Kornetskolans 
ackumulerade överskott på 863 tkr avskrivs då skolan upphört vara en 
resultatenhet per den 31 december 2015, att Borggårdsskolans 
ackumulerade underskott på -758 tkr avskrivs då skolan från och med den 
1 januari 2016 bildar en ny resultatenhet med Annero skola samt 
att årsredovisning 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligge r ett förs lag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-17 
Årsredovisning 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM : 2016-03-29 

§21 Återkoppling analys ekonomiska förutsättningar 2016 

Ordfora ndens signatur 

/!Y-

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Ingalill Hellberg återkopplar ana lys av ekonomiska 
förutsättningar för år 2016. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-03-29 

§22 Revidering av internbudget 2016 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Ordförandens signatur 

;:/ / 1 . 
/V/(/_ 

2015-BUN-103 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att med upphävande av nämndens beslut 2015-11-03 §83 om internbudget 
2016 godkänna förslag till reviderad internbudget 2016 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter, 
att med upphävande av nämndens beslut 2015-11-03 §81 om grundbelopp 
2016 för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och 
grundskola godkänna föreslagna reviderade grundbelopp för försko la, 
fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola 2016 samt 
att med upphävande av första att-satsen i nämndens beslut 2015-12-08 
§ 102 om fastställande av internbudget 2016 för nämndens resultatenheter 
godkänna föreslagna reviderad interbudget 2016 för nämndens 
resultaten heter. 

Ärendebeskrivning 
De ökade kostnader för lokaler samt grundbelopp som barn- och 
utbildningsnämndens redovisade i årsredovisningen 2015 ger effekter för 
ekonomin även 2016. För att visa en budget i balans 2016 behöver barn
och utbildningsnämnden vidta åtgä rder för att minska kostnaderna. 

Underlag för beräkning av behov av justerad peng: 
BUNs budgetram 2016 (beslut KF) 

KSs beslut att sänka lönekompensation i nämndernas ramar (BUNs del) 

KS beslut att kompensera BUN för KFs mål 

KSs beslutat kompensera BUN för lokaler och ersättn till lKE 

NY RAM FÖR BUN 2016 

SKILLNAD MELLAN BUNs RAM OCH INTERNBUDGET 

BUNS budgetram i ursprung 

Ökade hyreskostnader inkl idrottshallar 

Lokalbidrag till fristå ende huvudmän o IKE 

Budgeterat grund belopp 

BUNS internbudget med kvarstående effekter från 2015 

BUNS internbudget med kvarstående effekter från 2015 

BUNs beslutade nya budgetram 

Skillnad 

Behov av besparing (helår) 

Besparing sommarskola 

Besparing öppen förskola 

Kompensation för KFs mål 

621 700 

-4 300 

4 300 

4 300 

626 000 

621 700 

6 300 

3300 

3 600 

634 900 

634 900 

-626 000 

8 900 

8 900 

-400 

-300 

-4 300 

Justerandes signatur Utd r agsbestyrka n de 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Återstår att spara (helårseffekt) 

Återstår att spara (halvårseffekt) 

Minskad peng för att täcka resterande underskott (halvå r ht2016) 

16(28) 

DATUM: 2016-03-29 

3 900 

7 800 

-7 800 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-07 § 21 om tilläggsram till barn- och 
utbildningsnämnden för ökade hyreskostnader och säkerställande. Detta 
påverkar i sin tur den genomsnittliga lokalkostnaden per barn och elev i 
grundbeloppen enligt följande; 

Förskola; 2600kr/år, från 15300kr till 17900kr/barn och år 
Fritidshem; 1200kr/år, från 5900kr till 7100kr/barn och år 
Förskoleklass; 2000kr/år, från 7400kr till 9400kr/barn och år 
Grundskola 1-9; 1900kr/år, från 14200kr till 16100kr/barn och år. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att med upphävande av nämndens beslut 2015-11-03 §83 om 
internbudget 2016 godkänna förslag till reviderad in ternbudget 2016 för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter, att med upphävande av 
nämndens beslut 2015-11-03 §81 om grundbelopp 2016 för förskola, 
fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola godkänna 
föreslagna reviderade grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass och grundskola 20 16 samt att med upphävande av 
första att-satsen i nämndens beslut 2015-12-08 §102 om fas tställande av 
intern budget 2016 för nämndens resultaten heter godkänna föres lagna 
reviderad interbudget 2016 för nämndens resultatenheter. 

Laila Olsen (S) yrkar i första hand att barn- och utbildningsnämnden 
hemställer hos kommunfullmäktige a tt utöka kommunbidraget till 632 300 
tkr (dvs 6 300 tkr mer än majoritetens förslag) för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter i den reviderade budgeten för år 2016 
och därmed avslag på ordförandens yrkande enligt ovan samt i andra hand, 
om förstahandsyrkandet inte skulle bifallas, följande tilläggsyrkanden: Att 
barn- och utbildningsnämnden även ska bes luta att en ba rnkonsekvens
analys görs och återkopplas till nämnden samt att efter kommunens 
delårsbokslut per augusti månad på nytt justera grundbeloppen om det 
finns ekonomiska förutsättningar att öka dem de sista månaderna på året. 

Nino Vidovic (M) yrkar avslag på Laila Olsens (S) yrkanden enligt ovan. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden stä ller, sedan barn- och utbildningsnämnden godkänt denna 
propositionsordning, först proposition på Laila Olsens (S) förstahands
yrkande och eget yrkande enligt ovan och finner att barn- och utbildnings-

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden 17(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-29 

Forts. § 22 

nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstnings
proposition. Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som 
bifaller Laila Olsens (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-röster för Laila Olsens 
(S) yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med 
ordförandens yrkande. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nei Avstår 

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

Totalt 7 4 -

Beslutsgång 2 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att ordföranden pröva r Laila 
O lsens (S) tilläggsyrkande var för sig. Ordföranden ställer därefter 
proposition på Laila O lsens (S) första att-sats i tilläggsyrkandet 
innebärande att en barnkonsekvensanalys görs och återkopplas till 
nämnden mot eget avslagsyrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att avslå första att-sa tsen i tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Laila Olsens (S) andra att-sats i 
ti lläggsyrkandet innebärande att efter kommunens delårsbokslut per augusti 
månad på nytt justera grundbeloppen om det finns ekonomiska 
förutsättningar a tt öka dem de sista månaderna på året mot eget 
avslagsyrkande och finner a tt barn- och utbildningsnämnden beslutat att 
avslå andra att-sa tsen i tilläggsyrkandet. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden 18(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-29 

Forts. § 22 

Omrösning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstnings
proposition. Den som bifaller ordförandens avslagsyrkande röstar ja. Den 
som bifaller Laila Olsens (S) andra att-sats i tilläggsyrkandet röstar nej . 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ordförandens avslagsyrkande och 4 nej-rös ter för Laila 
Olsens (S) andra att-sats i tilläggsyrkandet innebärande att efter 
kommunens delårsbokslut per augusti månad på nytt justera 
grundbeloppen om det finns ekonomiska förutsä ttningar att öka dem de 
sista månaderna på året beslutar barn- och utbildningsnämnden att avslå 
Laila Olsens (S) a ndra att-sats i tilläggsyrkandet. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersä ttare Ja Nei Avstå r 
Laila Olsen (S) X 
Gisela Nilsson (L) X 
Rickard Severin (S) X 
Åsa Ekstrand (M) X 
Marie Saltarski (S) X 
Thomas Carlstedt (M) X 
Ulla Winrup (SD) X 
Max Jörgensen (M) X 
M aivi Strömberg (MP) X 
Karolina Ohlsson (C) Rickard Svensson (M) X 
Nino Vidovic (M) X 
Totalt 7 4 -

Reservationer 
Ledamöterna fö r Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen till förmån 
för eget yrkande, se bilaga § 22. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-17 
Reviderad internbudget 2016 
Förlag t ill reviderad prislista 2016 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



RESERVATION 

Ärende 8 

Revidering av internbudget 2016 för barn och utbildningsnämndens 

budget 

Den socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden yrkade att Barn- och 
utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att utöka kommunbidraget till 

632 300 tkr 

Vi yrkar därmed avslag på besparingarna på sommarskola (-400 tkr) och på öppen 

förskola i Hjärup (-300 tkr). Vi bifaller ej heller indragningar på 4,3 miljoner för 
lönekompensation. Vi yrkar också att det utgår full kompensation för lokalkostnader (+2 

milj kr). 

Vi vill endast sänka grundbeloppen för hösten 2016 med 3 800 tkr på halvårs basis jämfört 

med dem borgerliga budgetens sänkning med 7 800 tkr. 

Vi lade också två tilläggsyrkande: 

att BUN ska göra en barnkonsekvensanalys 

att efter kommunens delårsbeslut per augusti månad på nytt justera grundbeloppen om 
det finns ekonomiska förutsättningar att öka p å dem de sista månaderna på året. 

Konsekvenser av lagd budget: 

Sommarskolan är ett bra tillfälle för de elever som riskerar att inte uppnå kursmålen. Genom att 

ge eleverna stöd utanför terminstid så blir nästa läsårsstart lättare för eleverna. Nämnas ska att 

Staffanstorps kommun.·redan har fått bevilj at över 77 tkr för lovskola sommaren 201 6. 

Hjärups öppna förskola har under ett antal år fått vara en budgetregulator i den borgerliga 

gruppens budget vilket vi socialdemokrater starkt motsätter oss. Vi vill säkra verksamheten på 

lång sikt då öppna förskolan är ett stort stöd för föräldrar i Hjärnp. Vi har därför motionerat om 

att Staffanstorps kommun tillsammans med regionen ska starta en familjecentral, som fö rutom 

förskola, barnavårdcentral och mödravårdcentral även inrymmer förebyggande tandvård för barn. 

Vid kontakt med Hälsomedicinsk center och Region Skåne så har de ställt sig positiva till iden. 

Det skulle betyda mycket för barnfamiljerna i Hjärup. 



Genom en lägre sänkning av grundbeloppen så ser vi en ökad möjlighet att ansöka om 

statsbidrag för minskade barngrupper i förskola och skola HT2016 /T2017. 

Det är viktigt att göra en barnkonsekvcnsanalys i ärende som berör barn och så har också 

fullmäktige beslutA T redan 2006. Ordförande Nino Vidovic avslog yrkandet med motiveringen 

att även om fullmäktige har beslutat om att barnkonsekvensanalyser ska göras i ärenden som 

berör barn så "är inte detta lag". Den socialdemokratiska gnippen vänder sig mot detta synsätt 

och trots mot fullmäktiges beslut. 

E fter en noggrann uppföljning så vill vi ha en möjlighet att efter augusti månads delårsbokslut 

som presenteras i mitten av september på nytt justera grundbeloppen om det finns 

ekonomiska förutsättningar att öka på dem de sista månaderna på året. Det finns ingen anledning 

att spara pengar centralt om de behövs i verksamheterna. 

Vår uppfattning är att det inte ska vara barn och personal i verksamheterna får ta konsekvenserna 

av nämndens underskott. 

Staffanstorp den 29 mars 2016 

Socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden 

Laila Olsen 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 19(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-29 

§23 Ekonomisk uppföljning 2016 
2016-BUN-33 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomerna Bengt Grönva ll och Charlotte Gillsberg informerar om 
ekonomisk uppföljning 2016. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur U td r agsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 20(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

§24 Bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling i åk 1-3 
2016-BUN-40 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden samt 
att utvecklingspedagogen Maria H eimer bjuds in till detta sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-14 § 66 att från och med 
läså ret 201 2-2013 följ a upp kunskapskraven för läsning och skrivning i 
årskurs tre med hjälp av Skolverkets material " Nya språket lyfter", samt att 
målet för läsning och skrivning i år tre lyder: Eleven kan läsa bekanta och 
elevnära texter med flyt samt skriva enkla texter. 

Skolverket har på uppdrag av regeringen utforma t ett nytt bedömningsstöd 
i läs- och skrivutveckling för årskurs 1-3 . Bedömningsstödet är ett 
komplement till N ya språket lyfter och finns tillgängligt i Skolverkets 
bedömningsportal. Syftet med bedömningsstödet är att tidigt identifiera 
elever som riskerar a tt få eller redan har svårigheter inom läs- och 
skrivutveckling och a tt ge elever som har kommit långt i sin läs- och 
skrivutveckling extra stimulans. Från och med den 1 juli 2016 kommer 
bedömningsstödet att va ra obliga toriskt i årskurs ett . H uvudmannen 
ansva rar fö r att bedö mningsstödet används i kommunen. 

Yrkanden 
O rdföra nden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Laila O lsen 
(S) , att ä rendet bordläggs till nästa sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden samt a tt utvecklingsped agogen Maria Heimer bjuds in 
till detta sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner a tt ba rn- och utbildningsnämnden beslu tat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUNAU § 20, 2 01 6 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 21(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

§25 Utredning av behov av barnomsorg på OB-tider 
2016-BUN-6 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge utbildningskontoret i uppdrag att, i den årliga brukarenkäten till 
vårdnadshavare i förskolan, undersöka behovet av barnomsorg på 
obekväma arbetstider samt hur detta eventuella behov fördelar sig 
tidsmässigt. 

Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen kap. 25 § 5 ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg 
för barn under tid då försko la och fritidshem inte erbjuds. Staffanstorps 
kommun anordnar idag inte omsorg på obekväma arbetstider i egen regi 
utan har kunnat erbjuda denna omsorg genom att köpa in platser på Röda 
stugan i Lunds kommun. Från och med 2016 har kommunen även 
möjlighet att köpa in platser i Lomma kommun och Burlövs kommun. I 
dagsläget är det ett ba rn på fritidshem som har plats på Röda stuga i Lund. 
För att undersöka om det finns behov av omsorg på obekväma arbetstider 
och hur detta eventuella behov fördelar sig tidsmässigt föreslås att den 
årliga enkäten till förä ldrar i försko la kompletteras med frågeställningar om 
behovet av omsorg på obekväma arbetstider. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att ge utbildningskontoret i uppdrag att, i den årliga brukarenkäten 
till vårdnadshavare i förskolan, undersöka behovet av barnomsorg på 
obekväma arbetstider samt hur detta eventuella behov fördelar sig 
tidsmässigt. 

Laila Olsen (S) yrkar, med instämmande i Nino Vidovics (M) yrkande, 
därutöver att enkäten ska kompletteras med en artikel i Staffanstorps 
Aktuellt i samband med att brukarenkäten sänds ut, för att belysa frågan, 
detta för att då också nå de förä ldrar som idag inte nyttj ar kommunalt 
finansierad barnomsorg. 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrka r avslag på Laila O lsens (S) 
tilläggsyrka nde. 

Beslutsgång 
O rdföranden stä ller, sedan barn- och utbildningsnämnden godkänt denna 
beslutsgång, först proposition på eget m.fl. förslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden 22(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

Forts. § 25 

Därefter ställer ordföranden proposition på Laila Olsens (S) tilläggsyrkande 
och eget avslagsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med eget avslagsyrkande. 

Omrösning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstnings
proposition. Den som bifaller ordförandens avslagsyrkande röstar ja. Den 
som bifaller Laila Olsens (S) tilläggsyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja -röster för ordförandens avslagsyrkande och 4 nej -röster för Laila 
Olsens (S) tilläggsyrkande beslutar ba rn- och utbildningsnämnden i enlighet 
med ordförandens avslagsyrkande. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersä ttare Ja Nej Avstår 
Laila Olsen (S) X 
Gisela Nilsson (L) X 
Rickard Severin (S) X 
Åsa Ekstrand (M) X 
Marie Saltarski (S) X 
T homas Carlstedt (M) X 
Ulla Winruo (SD) X 
Max Jörgensen (M) X 
Maivi Strömberg (MP) X 
Karolina Ohlsson (C ) Rickard Svensson (M) X 
Nino Vidovic (M) X 
Totalt 7 4 -

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reservera r sig skriftligen till förmån 
fö r eget yrkande, se bilaga § 25 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUNAU § 21, 2016 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



]!LAG!t ·3t;rl § 26~ 2J/6 

RESERVATION 

Ärende 11 

Utredning av behov om barnomsorg på 08-tider 

Den 14 september 2105 behandlade Staffanstorps kommuns fullmäktige två 

motioner om barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Båda motionerna återremitterades till Barn- och utbildningsnämnden för en 

fördjupad kartläggning där samtliga föräldrar som idag nyttjar förskola tillfrågas och 

belysning av frågan i StaffanstorpsAktuellt samt att BUN ska arbeta in en 

ekonomisk konsekvensanalys för vad som gäller om kommunen tar del av 

stimulansbidrag från staten. 

I ärendebeskrivningen hänvisar den borgerliga majoriteten till Skollagen kap. 25§5 

där det står att kommunen ska sträva efter att erbjuda barnomsorg för barn under 

tid då förskola och fritidshem ej erbjuds. 

I beslutsförslaget nämns bara att utbildningskontoret ges i uppdrag att, i den årliga 

brukarenkäten till vårdnadshavare i förskolan, undersöka behovet av barnomsorg 

på obekväma arbetstider samt hur detta eventuella behov fördelar sig tidsmässsigt. 

Vi socialdemokrater yrkade att enkäten ska kompletteras med en artikel i 

StaffanstorpsAktuellt i samband med att brukarenkäten sänds ut, för att belysa 

frågan. Det blir då möjligt att också nå de föräldrar som idag inte nyttjar 

kommunalt finansierad barnomsorg. D et är välbekant att om man vet att 

kommunen inte erbjuder en viss tjänst, så kontaktar man inte kommunen för att 

höra om den finns. Genom att skriva i StaffanstorpsAktuellt förstår medborgarna 

att kommunen kanske kan ompröva sitt beslut och möjligheten ökar att det verkliga 

behovet blir tydligare. 

D en moderata ordföranden avvisade vårt yrkande med mo tiveringen att föräldrar 

ska ha en egen drivkraft att söka information om plats på OB-förskola och att 

nämnden inte skulle slösa pengar på att ha annons i tidningen. 



Detta var nu inte anledningen till att vi yrkade att det skulle infonneras i 

Staffansto1ps.Aktuellt (som är kommunens egen tidning) utan det vi vill är att även 

de föräldrar som idag inte har barn i förskolan skall få en möjlighet att besvara 

enkäten så att vi får rätt underlag för framtida beslut. 

Staffanstorp den 29 mars 2016 

Socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden 

Laila Olsen 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

23(28) 

DATUM: 20 16-03-29 

§26 Sammanställning av ärenden om kränkande behandling HT 

2015 

Ordförandens signatur 

tllYr 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina Hansson informerar om sammanstä llning över 
rapporterade ärenden om kränkande behandling under hästterminen 2015. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§27 Utbildningschefen informerar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschefen Stina Hansson informerar om 
Förstelärare - fördelning skolor/ämnesområden 
Presentation ny personal 
Information om status lärarbehörighet 

24(28) 

DATUM: 2016-03-29 

Ordförandens sig natur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 25(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-03-29 

§28 Information om beslut om vidaredelegation 
2016-BUN-44 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger två beslut om viss vidaredelegation till chef för 
resurscentrum respektive utbildningsstrateg. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 2016-BUN-44-1 
Delegationsbeslut 2016-BUN-44-2 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§29 Redovisning av delegationsbeslut 
2016-BUN-22 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

26(28) 

DATUM: 2016-03-29 

Föreligger sammanställning av delegationsbeslut samt protokoll från barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-11 samt 2016-03 -07 . 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-11 
samt 2016-03-07 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 27(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-29 

§30 Redovisning av meddelanden 
2016-BUN-23 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
a) Beslut om statsbidrag från Skolverket för utbildning som 

kombineras med trainee-jobb 2016; beviljat bidrag om totalt 10 
platser, 475 000 kr. (2015-BUN-152-7) 

b) Beslut om statsbidrag från Skolverket för lärlingsutbildning för 
vuxna 2016; beviljat bidrag om 271150kr. (2015-BUN -152-6) 

c) Beslut från Skolverket om att Staffanstorps kommun ska 
återbetala 142 090 kr från statsbid rag för personalförstärkning 
inom elevhälsan år 2014 (2014-BUN-63-11 ) 

d) Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne; samverkande 
parter är kommunerna i Skåne (2016-BUN-35-1) 

e) Beslut om sta tsbidrag för kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial 
nivå 2016; beviljat bidrag om totalt 540000 kr. (2015-BUN-
152-8) 

f) Beslut om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk 
vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016; beviljat bidrag om 
to ta lt 650000 kr. (2015-BUN-152-9) 

g) Beslut om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling 
läsåret 2016/17; beviljat statbidrag för handledare motsvarande 
totalt 10 procents nedsättning i tid. (2015-BUN-153-2) 

h) Avtal med Kommunförbundet Skåne med underleverantör 
Nova Software AB angående Skola24 samt 
personuppgiftsbiträdesavtal (2016-BUN-53 ). 

i) Protokollsutdrag från KS §20, 2016 med beslut om att 
ombudgetera 0,6 mnkr från kommunstyrelsen, 1,2 mnkr från 
Socialnämnden och 4,8 mnkr från barn- och 
utbildningsnämnden att tillföras kommunstyrelsens reserv för 
oförutsedda händelser (2015-BUN-103-28). 

j) Protokollsutdrag från KS §2 1, 2016 med beslut om att ge barn
och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 8,6 mnkr, att 
finansiera av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
händelser (2016-BUN-103-29) 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utd r a gsbestyrka nde 

#t 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

28(28) 

DATUM: 2016-03-29 

§31 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Det noteras att höstens sammanträdesdatum med barn- och utbildnings
nämnden kan komma att förändras med hänsyn till ändrad budgetprocess. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 


