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Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§§ 52 - 65 

Nino Vidovic (M) ordförande 
Laila Olsen (S ) 
Gisela N ilsson (L) 

Stina Hansson, utbildningschef 
Joachim Tho rnström, IKT Strateg§§ 52 - 54 
Anne Björcke Nilsson, rektor Baldersskolan § 55 
Gustav Hultqvist, utbildningssamordnare §§ 52 - 56 
Charlo tte Gillsberg, ekonom §§ 52 - 63 
Vesna Casitovski, nämndsekreterare 

Gisela Nilsson (L) 
Rådhuset, 2016-05-17 klockan 16 .00 

\~w (©o i1CJ &:: 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 (19) 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2( 19) 

DATUM: 2016-05- 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2016-05-12 
14.30 - 16.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§§ 52 - 65 

2016-05-18 
2016-06-09 
Rådhuset, Staffanstorp 

l~c~~ 
Vesn~ Casitovski 

Ordförandens signatur Justera.n n./ d~ /si'gnatur Utdragsbestyrka nde 

t}/;~ (/l)l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-12 
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Ordförandens signatur Justeran:;,J7 ur Utdragsbestyrkande 

11~v:-
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4(19) 

DATUM: 20 16-05- 12 

§52 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

~V 

Arbetsutskottet beslutar 

att utse Gisela Ni lsson (L) att tillsammans med ordfö randen justera dagens 
p rotoko ll på Rådhuset i Sta ffanstorp tisdagen den 17 maj 2016 klockan 
16.00. 

Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§53 Godkännande av föredragningslistan 

Arbetsutskottet beslutar 

att godkänna fö redragningslistan. 

5( 19) 

DATUM: 2016-05-12 

Ordförande//;~ Justerandes signatur 

(;1v 
J 

Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(19) 

DATUM: 2016-05-12 

§54 Riktlinjer för användning av mobiltelefoner och annan 

liknande utrustning i kommunens skolor 

Ordförandens signatur 

/Vill-

2016-BUN-34 

Arbetsutskottet beslutar dels 

att i fjärde stycket under rubriken Trygghet och Studiero, ta bort bisatsen "och 
om användandet sker i enlighet med riktlinjerna i detta dokument." 

dels föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 
att anta i ärendet föreliggande Riktlinjer för mobi ltelefonanvändning och 
annan liknande priva t utrustning i Staffanstorps kommuns skolor. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har den 9 feb ruari 2016, § 14 besluta t att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att utarbeta riktlinjer för användande av 
mobiltelefoner och likartad utrustning med syfte att förbättra trygghet och 
studiero och motverka kränkninga r och trakasserier i våra sko lo r samt a tt 
förslag till riktlinjer skulle presenteras för arbetsutsko ttet senast den 12 maj 
2016. 

Bakgrunden var att felaktig användning av mobiltelefon eller likande 
verktyg i våra skolo r och då i synnerhet under lek tionstid kan störa 
omgivningen och hindra andra elever och även användaren från a tt va ra 
koncentrerade och delaktiga i den undervisning som bedrivs. Vidare ska 
mo biltelefoner användas på ett socialt korrekt sä tt, där respekt för va randra 
är en grundförutsättning. Utredningens syfte var därför att ta fram riktlinjer 
som skapar trygghet och studiero, mo tverkar kränkningar och trakasserier, 
beskriver vad lagen säger och hur eleverna får a nvända mobiltelefoner och 
liknande utrustning i skolan. 

Det antecknas till protokollet a tt Riktlinjer fö r användning av mobil
telefoner och annan likande utrustning i kommunens skolor har reviderats 
2016-05-12 vid a rbetsutskottets sammanträde. 

Yrkanden 

Gisela Nilsson (L) yrkar, med instämmande av Nino Vidovic (M), att barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott dels ska besluta att i fjärde stycket 
under rubriken Trygghet och Studiero, ta bort bisatsen "och om användandet sker 
i enlighet med riktli njerna i detta dokument.", dels besluta föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta att anta i ärende t föreliggande Riktlinjer fö r 
mo biltelefonanvändning och annan liknande privat utrustning i 
Staffanstorps kommuns sko lor. 

Justerandes -~g natur Utdragsbestyrkande 

A 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

///V 
(/ 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 54 

Beslutsgång 

7(19) 

DATUM: 2016-05- 12 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-28 
Riktlinjer för mobiltelefonanvändning och annan liknande privat utrustning 
i Staffanstorps kommuns skolor, daterad 2016-05-12 

Justerandes J;j) Utdr a gsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(19) 

DATUM : 2016-05- 12 

§55 Beslut efter tillsyn i Baldersskolan - återrapportering 
2015-BUN-87 

Arbetsutskottet beslutar 

att uppdra till utbildningschefen och Baldersskolans ledning att, på barn
och utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 2016, informera om 
projektplan och pågående åtgärder utifrån Skolinspektionens beslut efter 
tillsyn i Baldersskolan. 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har den 29 april 2016 fattat beslut, 43-5015:4495, för 
förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Baldersskolan. Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott har den 2 maj 2016 beslutat uppdra till 
utbildningschefen och rektor vid Baldersskolan att gemensamt utreda vilka 
å tgärder som befinns vara föranledda innehållet i Skolinspektionens beslut 
samt att redovisning av detta uppdrag skulle ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 12 maj 2016. Utbildningschef Stina Hansson och rektor 
Anne Björcke Nilsson redogör. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbi ldningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta att uppdra till utbildningschefen och Balders
skolans ledning att, på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
31 maj 2016, informera om projektplan och pågående åtgä rder utifrån 
Skolinspektionens beslut efter ti llsyn i Baldersskolan. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes s~na~uy Utdragsbestyrkande 

u~u 
/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-1 2 

§56 Besvarande av medborgarförslag om staket och 

passersystem till förskolor och skolor i Staffanstorps 

kommun 
2015-BUN-149 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning ti ll vad som 
redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29, 
att återkoppling av aktuell status för arbete med trygghet och säkerhet 
enligt tjänsteskrivelsen ska ske till arbetsutskottet i november innevarande 
år samt 
att för information överlämna tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 ti ll 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun inkom den 29 oktober 2015 ett 
medborgarförslag gällande staket och passersystem på försko lor och skolor 
i kommunen. Kommunfullmäktige beslu tade den 2 november 2015 (§ 138) 
att överlämna medborgarförslaget till Barn- och Utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 

Utbildningssamordnare Gustav H ultqvist har i tj äns teskrivelse daterad 
2016-04-29 yttrat sig över medborgarförs laget. 

Yrkanden 

Ordföranden Nina Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta fö reslå barn- och utbildn ingsnämnden besluta att 
anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till vad som redovisats i 
tjänsteskrivelse daterad 20 16-04-29, att återkoppling av aktuell status för 
arbete med trygghet och säkerhet enligt tjänsteskrivelsen ska ske till 
arbetsutskottet i november innevarande år samt att för information 
överlämna tj änsteskrivelse daterad 2016-04-29 till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2016-04-29 
Kommunfullmäktiges beslut§ 138, 2015 
Medborgarförslag ankomststämplat 2015-10-29 

Ordförandens signatur Justeranr,~ur Utdragsbestyrka nde 

/I!}/ jl' 
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10(19) 

DATUM: 2016-05- 12 

§57 Återrapportering av utredning om eventuell revidering av 

Intern kontrollplan 2016 

Ordförandens signatur 

t}r,V-

2015-BUN-86 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna förslag till reviderad risk- och väsentlighetsanalys fö r Barn
och utbildningsnämndens interna kontroll samt 
att plan för internkontroll 201 6 för Barn- och utbildningsnämnden beslutad 
den 29 september 2015 § 66 inte behöver revideras . 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 mars 2106 § 19 att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att utreda om internkontrollplanen för 201 6 
behöver revideras med anledning av nämndens bokslutsresultat 2015 
avseende de punkter som rör ekonomi och att å terkop pling av 
utredningsuppdraget ska ske på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde i maj. 

Utbildningskontoret har revidera t risk- och väsen tlighetsanalysen men gör 
bedömningen att interkontrollplanen för 2016 inte behöver revideras. 
Redan under hösten i samband med arbetet med interbudgeten samt efter 
bokslutet har det vidtagits nya rutiner för såväl budget, uppfö ljnings och 
prognosarbetet. Vidtagna åtgä rder är bland annat; 
- lnterbudgeten har kompletterats med beräkningsunderlag som visar de 
förutsä ttningar som ligger till grund för de olika posterna i internbudgeten. 
- Såväl personal på utbildningskonto ret och ekonomikontoret ha r kunskap 
om och insikt i beräkningsgrunderna . 
- Strukturen för internbudgeten har gjorts om så att olika samlats under 
olika ansvar, tex barn- och skolpeng och köp av verksamhet, 
Resurscentrum och barn- och elever med särskilt behov samt övergripande 
kostnader. 
- Varannan vecka träffas utbildningschef, BUN-ekonom samt chef för 
resurscentrum för a tt följ a upp ekonomin och vid behöv justera prognoser 
samt fö reslå åtgä rder fö r budget i balans. En gång per månad deltar även 
resultatenheternas ekonom för a tt genomlysa resultatenheternas utfa ll och 
prognoser. 

Vidare beslutade Barn- och utbildningsnämnden den 29 mars 2016 § 19, 
utifrån kommundirektörens utredning om det uppkomna underskottet 
201 5 
att nämnden under 201 6, i enlighet med tidigare beslut, behandlar 
ekonomisk uppfö ljning vid varje nämndssammanträde och arbetsutskott, 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

t1! 1/, 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 (19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-12 

Forts. § 57 

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. pl.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, 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska beslu ta fö reslå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna förslag till reviderad risk- och väsentlighetsanalys för Barn- och 
utbildningsnämndens interna kontroll samt att plan för internkontroll 2016 
för Barn- och utbildningsnämnden beslutad den 29 september 2015 § 66 
inte behöver revideras. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-27 
Förslag ti ll reviderad Risk- och väsentlighetsanalys 

Utdragsbestyrka nde 
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kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-1 2 

§58 Ändring av sammanträdesdatum 2016 
2015-BUN-140 

Arbetsutskottet beslutar 

att, med ändring av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 
99, 2015, hålla sammanträden under hösten 2016 den 7 september, den 17 
oktober, den 22 november samt att sammanträdet den 12 december utgår. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ändring av sammanträdesdatum 2016 för barn- och 
utbildningsnämnden med anledning av kommunens föränd rade 
budgetprocess för verksamhetsår 2017. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har föreslagits att 
sammanträda enligt följande: 
22 augusti 2016 7 september 2016 klocka n 14.30 
22 september 2016 17 oktober 2016 klockan 14.30 
7 november 2016 22 november 2016 klockan 14.30 
12 deeember 2016 Utgår 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-04-26 § 44 att hå lla 
sammanträden en ligt fö ljande: 
6 september 2016 20 september 2016 k lockan 18.00 
16 september 2016 18 oktober 2016 klockan 08.30-16.30 BUN-dag 
4 oktober 2016 7 november 2016 klockan 18.00 
22 november 2016 6 december 201 6 klockan 18.00 
6 december 2016 22 november 2016 k lockan 18.00 Kvalitets-BUN 

Yrkanden 

Ordfö randen Nina Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts beslut§ 99, 2015, hålla sammanträden under hösten 2016 
den 7 september, den 17 oktober, den 22 november samt att sammanträdet 
den 12 december utgår. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 2016-05-03 

Ordförandens signatur Justeran~ gnatu r Utdragsbestyrka nde 

j!!,V 
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DATUM : 201 6-0 5- 12 

§59 Information om Tillsyn fristående förskola 2015/2016 -

Skånska Småstadens kulturförskola 

Ordförandens signatur 

/ffv; 

2016-BUN-1 

Arbetsutskottet beslutar 

att uppdra till utbildningschefen att nogsamt följa utvecklingen för enheten 
och att informera arbetsutskottet den 17 oktober 2016 samt 
att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschefen Stina Hansson informerar om ordinarie tillsyn av 
Skånska Småstadens Kulturförskola läsåret 2015/2016. 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(19) 

DATUM: 2016-05-12 

§60 Revidering av delegationsordning 
2016-BUN-73 

Ordförandens signatur 

/hv 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna reviderad delegationsordning samt 
att reviderad delegationsordning träder i kraft den 1 juli 2016. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 december 2015 § 108 att 
anta reviderad delegationsordning. Efter detta har det skett förändringar 
som innebär att delegationsordningen behöver revideras på nytt. 
Förändringarna beror främst på att vuxenutbildningen åter tillhör barn
och utbildningsnämndens ansvar samt att vårdnadsbidragen upphört. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbi ldningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna reviderad delegationsordning samt att reviderad 
delega tionsordning träder i kraft den 1 juli 2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 
Förslag till reviderad delega tionsordning 

Just~ ;; Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(19) 

DATUM: 2016-05-12 

§61 Återkoppling Genomförandeplaner 2015-2018 
2015-BUN-144 

Ordförandens signatur 

;t/y,_ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att, med upphävande av tredje att-satsen i barn- och utbildningsnämndens 
beslut den 8 december 201 5 § 104 om genomförandeplaner, uppdra åt 
utbildningskontoret att presentera förslag på genomförandeplaner för åren 
2017-2018 för barn- och utbildningsnämnden under hösten 2016. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 december 20 15 § 104 
att fastställa i ärendet föreliggande genomförandeplaner för åren 2015-
2016 för ba rn- och utbildningsnämnden, 
att uppdra till u tbildningskontoret att ta fram fö rslag till genomförande
planer fö r åren 2017-2018 samt 
att dessa förslag presenteras för barn- och utbildn ingsnämnden under våren 
2016. 

På grund av a tt budgetprocessen för 2017 förskjutits ti ll hösten föreslås 
därför att beslut om genomförandepla ner för åren 2017-2018 tas under 
hösten, efter a tt budgetramarna för 201 7 faststä llts. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildn ingsnämndens 
arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbildningsnämndens beslu ta att, 
med upphävande av tredje att-satsen i barn- och utbildningsnämndens 
beslut den 8 december 20 15 § 104 om genomföra ndeplaner, uppdra åt 
utbildningskontoret att presentera förslag på genomförandeplaner för åren 
2017-2018 för barn- och utbildningsnämnden under hösten 2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 201 6-05-09 

Juster~ tur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§62 Attestordning 2016 - Resultatenheter 
2015-BUN-142 

16(1 9) 

DATUM : 20 16-05- 12 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna attestordning för barn- och utbildningsnämndens 
resultatenheter 2016. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildn ingsnämndens 
arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna attestordning för barn- och utbildningsnämndens resultatenheter 
2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-03 
Förslag till attestordning för ba rn- och utbildningsnämnens resultatenheter 
2016 

Ordföranj/;7; Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17( 19) 

DATUM: 2016-05- 12 

§63 Ekonomisk uppföljning 2016 
2016-BUN-33 

)rdförandens signatur 

/Jl;y 

Arbetsutskottet beslutar 

att uppdra till utbildningschefen att på nämndens nästkommande 
sammanträde den 31 maj redovisa å tgä rder för att So rggård/Kyrkbyns 
förskolor inte ska överskrida tilldelad budge tram fö r år 201 6, samt 
att lägga informatio nen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Cha rlo tte Gillsberg info rmerar om prognoser och ekonomisk 
uppfö ljning för ba rn- och utbildningsnämnden och fö r 
produktionsenheterna januari - apr il 2016. 

Justerandes jgnatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(19) 

DATUM: 2016-05 -1 2 

§64 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 

Ordförandens# y 

Arbetsutskottet bes I utar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina H ansson rapportera r om 6 ärenden om kränkande 
behand ling som inkommit till dagens samma nträ de. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

jJv 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(19) 

DATUM: 2016-05-12 

§65 Samarbetsavtal MFF:s fotbollsakademi 
2016-BUN-75 

Ordförandens signatur 

/11~ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att uppdra till nämndens ordförande att, för nämndens räkning, ingå 
samarbetsavtal med Malmö FF om sk Fotbollsakademi för perio den från 
den 1 juli 2016 till den 30 juni 2019, i enlighet med föreliggande 
samarbetsavta l samt 
att utgiften för avta let för 2016 finansieras inom nämndens budgetram. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har sedan hösten 2013 tillsammans med Malmö 
Fotbollförenings (MFF) Fotbollsakademi utarbeta t en profilerad 
grundskoleutbildning årskurs 7-9. Med anledning av att tidigare avtal löper 
ut föreligger samarbetsavtal med M almö FF om sk Fotbollsakademi fö r 
perioden från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2019. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar föres lå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
uppdra till nämndens ordförande att, för nämndens räkning, ingå sam
arbetsavta l med Malmö FF om s k Fotbollsakademi för perioden från den 1 
juli 2016 till den 30 juni 2019, i enlighet med fö religgande samarbetsavtal 
samt a tt utgiften fö r avta let för 2016 finansieras inom nämndens 
budgetram. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r att det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med d etta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 2016-05-09 
Samarbetsavtal mellan Malmö Fotbollförening och Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


