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Barn- och utbildningsnämnden 2(26) 

Sta ffanstorps 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-2 6 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 

Barn- och utbildningsnämnden 
2016-04-26 

Sammanträdestid: 
Plats : 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

;;r; 

18.00 - 20.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 32 - 48 

2016-05-03 
2016-05-25 
Rådhuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 3(26) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(26) 

DATUM: 2016-04-26 

§32 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp må ndagen den 2 maj 
2016 klockan 16.15. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(26) 

DATUM: 2016-04-26 

§33 Förändring av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ärende 3 "Information om resu ltat av Kommunens Kvalitet i Korthet 
2015" utgår och att ett nytt ärende "Information om SKL:s Öppna 
jämförelser 2016 grundskola" läggs till föredragnings listan och behandlas 
som nytt ärende 3 samt 
att föredragningslistan faststä lls med ovan angiven ändring. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(26) 

DATU M: 2016-04-26 

§34 Information om SKL:s Öppna jämförelser 2016 grundskola 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingschef Bo Gertsson informerar om Staffanstorps kommuns 
resultat av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser 
2 01 6 grundskola . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KiJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(26) 

DATUM: 2016-04-26 

§35 Information om Personuppgiftslagen (PUL) 

Ordförandens signatur 

f/rVr 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informa tionen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsstrateg Hillevi Ventura informerar om Personuppgiftslagen (PUL), 
arbetet som personuppgiftsombud och om nämndens ansvar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 8(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-26 

§36 lnformationshanteringsplan för kärnverksamheter inom 

barn- och utbildningsnämnden 
2016-BUN-31 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta Informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom barn- och 
utbildningsnämnden, samt 
att upphäva samtliga tidiga re informationshanteringsplaner 
(dokumenthanteringsplaner) som rör barn- och utbildningsnämndens 
kärn verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under ba rn- och utbildningsnä mnden har, efter samråd 
med arkivarien , upprä tta t en informationsha nteringsplan i enlighet med 
Sta ffanstorps kommuns arkivreglemente 5 §. 
Info rmationshanteringspla nen ä r ett styrdokument för flödet av allmänna 
handlingar inom verksamheterna . Planen anger hur handlinga r ska hanteras 
från a tt de upp rä ttas eller inkommer till at t de slutarkiveras eller ga llras . 
Informationshanteringsplanen fungerar även som ett gallringsbeslu t för 
många handlingstyper. Förutom uppgift om handlinga r ska bevaras eller 
ga llras ges anvisningar om registrering, fö rva ringspla ts, sekretess och nä r 
handlingar ska levereras till kommunarkivet samt övriga upplysninga r som 
kan vara av värde för a tt veta hur handlinga r ska hanteras. På så sä tt ger 
informa tionshanteringsplanen myndigheten nödvändig kontroll och 
överblick över sina allmänna handlingar och samtidigt förbättras 
allmänhetens möjlighet till insyn och till eftersökning av information hos 
myndigheten 
Översyn av info rmationshanteringsplanen ska göras årligen och vid behov 
ska planen revideras. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utb ildningsnämnden 
ska besluta att anta Informatio nshanteringsplan fö r kärnverksamheter inom 
barn- och utbildningsnämnden, samt att upphäva samtliga tidigare 
info rmationshan teringsplaner (dokumenthanter ingsplaner) som rör barn
och utbildningsnämndens kärnverksamheter. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt ba rn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden 9(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

Forts. § 36 

Beslutsunderlag 

Beslut Bunau § 37, 2016 
Informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom barn- och 
utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10(26) 

DATUM: 201 6-04-26 

§37 Riktlinjer för föräldraråd i förskola och skola 
2016-BUN-59 

Ordförandens signatur 

f1~v/ 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till riktlinjer för föräldra råd i förskola och skola. 

Ärendebeskrivning 

Fö räldraråden utgör en del i ett lokalt informations- och dialogsystem som 
finns för föräldrarna i Sta ffanstorps skolor och förskolor i enlighet med 
gä lla nde styrdokument. Syftet med föräldraråd ä r att rektor/förskolechef 
dels skall ge föräldra rna direktinformation om verksamheten inom enheten , 
dels höra föräldrarnas synpunkter inför vissa beslut. Inga ärenden som 
regleras genom särskild lagstiftning eller myndighe tsutövning mot enskild 
kan behandlas. 

I syfte att skapa en likvärdighet i förä ldrarådens innehåll och struktur ha r 
förs lag till gemensamma rutiner tagits fram. 

Yrkanden 

Ordfö randen Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta a tt godkänna fö rslaget till riktlinjer fö r föräldraråd i förskola 
och skola. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse d aterad 2 01 6-04-14 
Förslag till riktlin jer fö r föräldraråd i förskola och skola 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 11(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§38 Ekonomisk uppföljning 2016 
2016-BUN-33 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge ekonomikontoret i uppdrag att kartlägga och ana lysera kostnader för 
tilläggsbelopp över tid utifrån följande perspektiv; 

• antal barn/elever 
• andel barn/elever i relation till antalet folkbokförda barn och elever 
• Andel pojka r respektive flickor 
• Åldersfördelning 
• Fördelning per verksamhet 
• Fördelning per enhet 
• Genomsnittlig kostnad per barn/elev, 

att kartläggningen ska presenteras för arbetsutskottet på sammanträdet i 
JUlll, 

att ge eko nomikontoret i uppdrag att komplettera de eko nomiska 
uppföl jningarna med följande demografiska informa tion: 

• Demografiska avvikelser för förskola och pedagogisk omsorg, 
försko leklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, jämfört 
med gä llande internbudget 

• Beläggningsgrad för försko la och pedagogisk omsorg, fö rskoleklass 
och fritid shem, jämfört med gä llande internbudget 

• Känslighetsana lys för avvikelser i demografi och beläggningsgrad , 

att ko mplettering med ovanstående demografiska information ska göras 
senast fr.o .m. delå rsbokslut 2016 samt 

att lägga den ekonomiska uppföljningen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-mars samt prognoser 
fö r året visa r att nämndens kostnader för nyanlända elever samt barn och 
elever med behov av sä rskilt stöd ökar. 

Yrkanden 

O rdföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att ge ekonomikontoret i uppdrag att kartlägga och ana lysera 
kostnader för tilläggsbelopp över tid utifrån följ ande perspektiv; 

• antal ba rn/elever 
• andel barn/elever i relation till anta let folk bokförda barn och elever 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden 12(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

Forts. § 38 

• Andel pojkar respektive flickor 
• Åldersfördelning 
• Fördelning per verksamhet 
• Fördelning per enhet 
• Genomsnittlig kostnad per barn/elev 

att kartläggningen ska presenteras för arbetsutskottet på sammanträdet i 
juni, att ge ekonomikontoret i uppdrag att komplettera de ekonomiska 
uppföljningarna med följande demografiska information: 

• Demografiska avvikelser för förskola och pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, jämfört 
med gällande internbudget 

• Beläggningsgrad för förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass 
och fritidshem, jämfört med gällande internbudget 

• Känslighetsanalys för avvikelser i demografi och beläggningsgrad 
att komplettering med ovanstående demografiska information ska göras 

senast fr.o.m. delårsbokslut 2016, samt att lägga den ekonomiska 
uppföljningen till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

O rdförandeskrivelse daterad 2016-04-26 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-14 
Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnärnnden 
Månadsuppföljning produktionsenheter förskola och skola 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(26) 

DATUM: 2016-04-26 

§39 Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider 
2014-BUN-96 

Ordförandens signatur 

/-V 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att avge yttrande daterat 2016-04-04 över motion om barnomsorg på 
obekväma arbetstider till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet den 14 september 2015, 
§ 101 , å terremitterades ärendet med hänvisning t ill minoritetsregeln enligt 
kommunallagen 5 kap. § 36 för en förd jupad kartläggning där samtliga 
förä ldrar som har barn i försko leå lder tillfrågas och att frågan belyses i 
Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensana lys 
för vad som gäller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12-07 § 164 att remittera 
motionen ti ll barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslu tade 2016-03-29 § 25 att ge 
utbildningskontoret i uppdrag a tt, i den å rliga brukarenkäten till förä ld ra r i 
försko lan , undersöka om det fi nns behov av omsorg på obekväma 
arbetstider samt hur detta eventuella behov fördelar sig tidsmässigt. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta a tt avge yttrande daterat 2016-04-04 över motion om 
barno msorg på obekväma arbetstider till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Laila Olsen (S) yrka r att yttrandet över motionen ska avges t ill 
kommunstyrelsens arbetsutsko tt men att sista meningen i and ra stycket som 
lyder "Barn- och utbildningsnämnden gör dä rför bedömningen att fråga n 
inte behöver belysas ytterligare i Staffanstorps Aktuellt." ska utgå. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden besluta t i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner fö ljande omröstnings
proposition. Den som bifa ller ordförandens yrkande rös tar ja. Den som 
bifa ller Laila O lsens (S) yrkande röstar nej. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

}V 

Barn- och utbildningsnämnden 14(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

Forts. § 39 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster fö r o rdföra ndens yrkande och 4 nej -röster för Laila Olsens 
(S) yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med 
ordförandens yrkande. 

Ordinarie ledamöter Tiänstgörande 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) Rickard Svensson (M) X 
Ulla Winrup (SD) X 
Max Jörgensen (M) Ingrid Oxenbv (M) X 
Maivi Strömberg (MP) X 
Karolina Ohlsson (C ) X 
Nino Vidovic (M) X 
Totalt 7 4 -

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen till förmån 
för eget yrkande, se bilaga § 39. 

Beslutsunderlag 

Beslu t Bunau § 40, 2016 
Yttrande datera t 2016-04-04 
Kostnadsberäkning för omsorg på obekväma arbetstider 
Beslut Ksau § 164, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 15(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§40 Motion om barnomsorg på obekväma tider 
2014-BUN-135 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att avge yttrande daterat 2016-04-04 över motion om barnomsorg på 
obekväma tider till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet den 14 september 2015, 
§ 101 , å terremitterades ärendet med hänvisning till minoritetsregeln enligt 
kommunallagen 5 kap. § 36 för en fördjupad kartläggning där samtliga 
förä ldrar som har barn i förskoleålder tillfrågas och att frågan belyses i 
Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys 
för vad som gä ller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12-07 § 164 att remi ttera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-29 § 25 att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att, i den å rliga brukarenkäten till fö rä ldrar i 
försko lan, undersöka om det finns behov av omsorg på obekväma 
arbetstider samt hur detta eventuella behov fördelar sig tidsmässigt. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att avge yttrande daterat 2016-04-04 över motion om 
barnomsorg på obekväma tider ti ll kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Laila O lsen (S) yrkar att yttrandet över motionen ska avges ti ll 
kommunstyrelsens arbetsutskott men att sista meningen i and ra stycket som 
lyder "Barn- och utbildningsnämnden gör därför bedömningen att frågan 
inte behöver belysas ytterliga re i Staffanstorps Aktuellt." ska utgå. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot va randra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslu tat i enlighet med ege t yrkande. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen till förmån 
för eget yrkande, se bilaga § 40. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur U td r agsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 40 

Beslutsunderlag 

Beslut Bunau § 41, 2016 
Yttrande daterat 2016-04-04 
Kostnadsberäkning för omsorg på obekväma arbetstider 
Beslut Ksau § 163, 2015 

16(26) 

DATUM: 2016-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 17(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga info rmationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina Hansson redogör för pågående inspektion av 
Arbetsmiljöverket samt om arbetet med arbetsmiljöfrågor. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 18(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§42 Information om regelbunden tillsyn Skolinspektionen 2015 
2015-BUN-87 

Barn - och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina H ansson informerar om Skolinspektionens beslut för 
Staffanstorps kommun efter t illsyn av utbildningen i Staffanstorps 
kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 19(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§43 Guldkornet 2016 
2016-BUN-7 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att Guldkornet 2016 tilldelas eleven Naixuan Pei, kallad Laura, i årskurs 9 
på Hagalidskolan med motiveringen: Laura har efter kort tid i Sverige, med 
en kombination av fokuseringsförmåga, arbetslust, en ständigt positiv 
attityd och en ovanligt utvecklad förmåga att urskilja väsentlighete r, 
uppvisat skolprestationer av extraordinär karaktär. Lauras förhållningssätt 
till skolarbetet "Vill man så kan man" har bevisligen lett till mycket goda 
skolresultat, 
att priset för Guldkornet 2016 ska utgöras av ett presentkort på 3 000 
kronor samt 
att uppdra åt ordföranden att besluta om tid och plats för prisets utdelande 
och att återkoppla denna information till nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-04-26 att instifta ett årligt 
pris - Guldkornet - att dela ut till en elev som uppvisat skolprestationer av 
extraordinär karaktär. Nämnden har, att utifrån inkomna fyra 
no mineringar, besluta om pris och pristagare för år 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att Guldkornet 2016 tilldelas eleven Naixuan Pei, kallad Laura, 
i årskurs 9 på H aga lidskolan med motiveringen: Laura har efter kort tid i 
Sverige, med en kombination av fokuseringsförmåga, arbetslust, en ständigt 
positiv attityd och en ovanligt utvecklad förmåga att urskilj a väsentligheter, 
uppvisa t skolprestationer av extraordinär karaktär. Lauras förhållningssätt 
ti ll skolarbetet "Vill man så kan man" har bevisligen lett till mycket god a 
skolresultat, att priset fö r Guldkornet 201 6 ska utgöras av ett presentkort 
på 3 000 kronor samt att uppdra åt ordföranden att besluta om t id och 
plats för prisets utdelande och a tt å terkoppla denna information till 
nämnden. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 2 016-04-18 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20(26) 

DATUM: 2016-04-26 

§44 Ändring av sammanträdesdatum 2016 
2015-BUN-140 

Ordförandens signatur 

#it 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att, med ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut § 88, 2015, 
hålla sammanträden under hösten 2016 den 20 september, den 18 oktober, 
den 7 november, den 22 november och den 6 december enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ändring av sammanträdesdatum 2016 för barn- och 
utbildningsnämnden med anledning av kommunens förändrade 
budgetprocess för verksamhetså r 2017. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder enligt 
följande: 
22 augusti 2016 
22 september 2016 
7 november 2016 
12 december 2016 

7 september 2016 klockan 14.30 
17 oktober 2016 klockan 14.30 
22 november 2016 klockan 14.30 
Utgår 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder enligt följande: 
6 september 2016 20 september 2016 klockan 18.00 
16 september 2016 18 oktober 2016 klockan 08.30-16.30 BUN-dag 

4 oktober 2016 
22 november 2016 
6 december 2016 

Yrkanden 

budget 
7 november 2016 klockan 18.00 
6 december 2016 klockan 18.00 
22 november 201 6 klockan 18.00 Kva li tets-BUN 

Ordföranden N ino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att med ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut§ 88, 
2015, hålla sammanträden under hösten 2016 den 20 september, den 18 
oktober, den 7 november, den 22 november och den 6 december enligt 
nedan. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 201 6-04-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2 1(26) 

DATUM: 20 16-04-26 

§45 Utbildningschefen informerar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina Hansson informerar om sökta statsbidrag. 

Ordförande~~ Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 22(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§46 Redovisning av delegationsbeslut 2016 
2016-BUN-22 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger sammanstä llning av delegationsbeslut samt protokoll från barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-04-11. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18 
Sammanställning av delegationsbeslut 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterat 
2016-04-11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

23(26) 

DATUM : 2016-04-26 

§47 Redovisning av meddelanden 2016 
2016-BUN-23 

Ordförandens signatur 

#!! 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen t ill handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Beslut från Milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden om 
förändrad kontrollavgift och riskklassificering, avseende 
Åkervindans försko la, H järup 18:2 (2016-BUN-54-1 ) 

b) Beslu t från M iljö- och samhällsbyggnadsnämnden om anmälan 
av tillfä llig fö rskoleverksamhet, Hjärup 9:8 (201 6-BUN-55-1) 

c) Avtal med Kommunfö rbundet Skåne angående 
personuppgiftsb iträde (2015-BUN-11 3-2 ). 

d) Skolinspektionens beslut daterat 2016-03-15 för fö rsko leklass 
och grundskola efter tillsyn i Kyrkhed dingeskola : beslu t om 
föreläggande att vidta åtgärder (2015 -BUN-87-21) 

e) Förlängning av avta l med Bergkvarabuss AB gä llande 
skolsk jutsa r till 2017-06-30 (2013-BUN-87-5). 

f) Beslut om beviljad rekvisition från Skolverket om sta tsbidrag 
för hand ledare inom Läslyftet fö r läsåret 2016/17; beslut a tt 
bevilj a Staffanstorps kommun sta tsbidrag med 54000 krono r 
(2015-BUN-53-4 ). 

g) Beslut om beviljad ansökan från Skolverket om sta tsbidrag till 
skolhuvudmän som inrätta r karriärsteg fö r lärare 201 6/1 7; 
beslut om a tt bevi lj a sta tbidrag med 3 060 000 kronor, 
mo tsvarande 36 fö rstelärare (2016-BUN-48-2). 

h) Utbeta lningsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för 
maxtaxa inom fö rskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk 
verksamhet för ma rs 201 6; beslut o m att utbetala 4 357 555 
kronor samt att bevilja statsbidrag med 739 744 kronor (20 16-
BUN-8-4) . 

i) Beslut från Skolverket om statsbidrag för undervisning under 
skollov år 201 6; beslut om att bevilja Staffanstorps kommun 
statsbidrag med 77 400 kronor (201 6-BUN -47-3) . 

j) Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av utbildningen i 
Sta ffanstorps kommun (2015-BUN-8 7-22) . 

k) Protokollsutdrag KF § 8, 201 6 med beslut att 
kommunfullmäktiges beslut den 2 juni 2008 § 78 ska upphöra 
gä lla fr o m 1 februari 2016, då lagstiftningen från och med 
detta datum upphört (20 15-BUN-161-3). 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

d(v; 

Barn- och utbildningsnämnden 24(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

Forts. § 47 

1) Protokollsutdrag KF § 46, 2016 med beslut att entlediga Anna 
Carlströmer (V) från hennes uppdrag som ersättare i kommun
fullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden samt att ingå 
till Länsstyrelsen i Skåne med en begäran om ny samman
räkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige samt 
att för resterande del av mandatperioden till ny ersättare i barn
och utbildningsnämnden utse Harald Svedberg (V) 
(2016-BUN-64-1 ). 

m) Protokollsutdrag KF § 7, 2016 beslut att budgetprocessen för 
verksamhetsår 2017 ändras i enlighet med bilaga 1, med 
tillägget att kommunfullmäktiges informationsdag 2 
"förutsättningar för budget 2017" äger rum den 13 juni 2016 
(2016-BUN-65-1 ). 

n) Beslut från Barn- och elevombudet om kränkande behandling 
på skola; beslut om att Barn- och elevombudet inte vidtar 
å tgärd samt att ärendet avslutas (2015-BUN-139-15). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

25(26) 

DATUM: 2016-04-26 

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

Ordförandens signatur 

/IV-

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra till utbildningschefen att utifrån gällande lagstiftning besluta om 
lämpligt bedömningsstöd för nämndens uppföljning av läs- och 
skrivutveckling från och med läsåret 2016/2017 samt 

att barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-14 § 66 upphör att gälla 
från 2016-07-01. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-14 § 66 att från och med 
läsåret 2012-2013 följa 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 utformat ett nytt bedömningsstöd 
i läs- och skrivutveckling för årskurs 1-3. Bedömningsstöde t är ett 
komplement ti ll Nya språket lyfter och finns tillgängligt i Skolverkets 
bedömningsportal. Syftet med bedömningsstödet är att tidigt identifiera 
elever som riskerar att få eller redan har svårigheter inom läs- och 
skrivutveckling och att ge elever som har kommit långt i sin läs- och 
skrivutveckling extra stimulans. Från och med den 1 juli 2016 kommer 
bedömningsstödet att vara obligatoriskt i årskurs ett. Huvudmannen 
ansvarar för att bedömningsstödet används i kommunen. 

Utvecklingspedagog Maria Heimer informerar om Skolverkets 
bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att uppdra till utbildningschefen att utifrån gä llande lagstiftning 
besluta om lämpligt bedömningsstöd för nämndens uppföljning av läs- och 
skrivutveckling från och med läsåret 2016/2017 samt att barn- och 
utbildningsnämndens beslut 2011-11-14 § 66 upphör att gä lla från 
2016-07-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i en lighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordföra ndens 7 ;atur 

/fl,r; 

Barn- och utbildningsnämnden 26(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-26 

Forts. § 48 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 2016-04-19 
Beslut BUN § 24, 2016 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 


