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11 ~'/( ~ / 
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DATUM: 2016-05-31 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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2016-06-10 
2016-07-02 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utd ragsbestyrka nde 
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DATUM: 20 16-05-3 1 

§49 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp to rsdagen den 9 juni 201 6 
klockan 16.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(32) 

DATUM: 2016-05-3 1 
Staffanstorps 

kommun 

§50 Godkännande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att faststä lla föredragningslistan. 

Ordföra ndens signatur 

/j v/ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

t -



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 6(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-31 

§51 Besvarande av medborgarförslag om staket och 

passersystem till förskolor och skolor i Staffanstorps 

kommun 

2015-BUN-149 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

T ill Staffanstorps kommun inkom den 29 oktober 2015 ett 
medborgarförslag gällande staket och passersystem på förskolor och skolor 
i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 20 15 (§138) 
att överlämna medborgarförslaget ti ll ba rn- och utbildningsnämnden fö r 
beredning och beslut. 

Utbildn ingssamordnare Gustav Hultqvist har i tjänsteskrivelse daterad 
2016-04-29 yttra t sig över medborgarfö rslaget. 

Det antecknas att medborgarförslagsstä lla ren inbjudits till sammanträdet. 

Yrkanden 

Ordföranden N ino Vidovic (M) yrkar att barn- och utb ildningsnämnden 
ska beslu ta a tt anse medborga rförslaget besvarat med hänvisning till 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 inneva rande år samt att för 
informat ion överlämna tj änsteskrivelse daterad 2016-04-29 ti ll 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Barn- och utbildningsnämnden 7(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-31 
Staffanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

Forts. § 51 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Bunau § 56, 2016 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 
Kommunfullmäktiges beslut § 138, 2015 
Medborgarförslag ankomststämplat 2015-10-29 

Justerandes signatur 

fiJV:-
Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-05-3 1 

§52 Information om Leda för Resultat - Skola; SKL:s 

utbildningsprogram 

Ordförandens signa tur 

/?Y: 

2015-BUN-94 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rektor för Kornetskolan Niklas Massoudi och rektor för Baldersskolan 
Anne Björcke Nilsson informerar om deltagandet i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) utvecklingsprogram "Leda fö r Resultat - Skola" . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(32) 

DATUM: 2016-05-31 

§53 Information om Resurscentrums verksamheter, budget och 

organisation 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informa tionen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Rektor N iklas Massoudi informera r om resurscentrums verksamheter, 
budge t och organisa tion. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10(32) 

DATUM: 2016-05-31 

§54 Återkoppling och åtgärdsplan Skolinspektionens beslut 

Baldersskolan 

Ordförandens signatur 

fav 

2015-BUN-87 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen ha r den 29 ap ril 2 01 6 fatta t beslu t, 43-2015:4495. Fö r 
fö rsko leklass och grundskola efter tillsyn i Baldersskolan. Barn- och 
utbildningsnämndens a rbetsutsko tt har den 12 maj 2016 besluta t att 
uppdra till utbildningschefen och Baldersskolans ledning att, på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 2016, informera om 
projektplan och pågående å tgärder utifrå n Skolinspektionens beslu t efter 
tillsyn i Baldersskolan. 

Utbildningschef Stina Hansson, rektor Anne Björcke Nilsson och 
utbildningsstra teg Anj a Ritza u redogör. 

Beslutsunderlag 

Beslut Bunau § 55 , 201 6 
Beslut från Sko linspektionen da terat 201 6-04-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11(32) 

DATUM : 2016-05-31 

§55 Riktlinjer för mobiltelefonanvändning och annan liknande 

privat utrustning i kommunens skolor 

Ordförandens signatur 

/1-V 

2016-BUN-34 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta Riktlinjer för mobiltelefonanvändning och annan liknande privat 
utrustning i Staffanstorps kommuns skolor daterad 20 16-05-31. 

Ärendebeskrivning 

Ba rn- och utbildningsnämnden har den 9 februari 2016, § 14 beslutat att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att utarbeta riktlinjer fö r användande av 
mobiltelefoner och likartad utrustning med syfte att förbättra trygghet och 
studiero och motverka kränkningar och trakasserier i våra skolor samt att 
förs lag till riktlinjer skulle presenteras för ar betsutskottet sen ast den 12 maj 
2016. 

Bakgrunden var att felaktig användning av mobil telefon eller lik ande 
verktyg i våra skolor och då i synnerhet under lektionstid kan störa 
omgivningen och hindra andra elever och även användaren från att vara 
koncentrerade och delaktiga i den undervisning som bedrivs. Vidare ska 
mobiltelefoner anvä ndas på ett socialt korrekt sätt, där respekt fö r va randra 
är en grundförutsä ttning. Utredningens syfte var därför att ta fra m riktlinjer 
som skapar trygghet och studiero, motverkar kränkn ingar och trakasser ier, 
beskriver vad lagen säger och hur eleverna få r använda mobi ltelefoner och 
liknande utrustning i skolan. 

Yrkanden 

Ordföranden N ino Vidovic (M) yrka r att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta a tt anta Riktlinjer för mobiltelefonanvändning och a nnan 
liknande priva t utrustning i Staffansto rps kommuns skolor da terad 
2016-05-3 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast fö religger ett förslag till beslu t och 
finner a tt barn- och utbildningsnämnden beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Beslu t Bunau § 54, 20 16 
Riktlinjer för användning av mobiltelefoner och a nnan liknande privat 
utrustning i kommunens skolor , daterad 2016-05-3 1 

Justerande~ \J r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

12(32) 

DATUM : 2016-05-3 1 

att uppdra till nämndens ordförande att, för nämndens rä kning, ingå 
samarbetsavtal med Malmö FF om sk Fotbollsakademi för perioden från 
den 1 juli 2016 till den 30 juni 2019, i enlighet med före liggande 
samarbetsavtal samt 
att utgiften för avta let för 2016 finansieras inom nämndens budgetram. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har sedan hösten 2013 t illsammans med Ma lmö 
Fotbollförenings (MFF) Fotbollsakademi utarbeta t en profilerad 
grundskoleutbildning årskurs 7-9. M ed an ledning av att tid igare avtal löper 
ut förel igger samarbetsavtal med M a lmö FF om sk Fotbo llsakademi för 
perioden från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2019. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbi ldningsnämnden 
ska besluta att uppdra till nämndens ordförande a tt, fö r nämndens räkning, 
ingå samarbetsavtal med M almö FF om sk Fotbollsakademi för perioden 
från den 1 juli 2016 ti ll den 30 juni 2019, i enlighet med fö religgande 
samarbetsavta l samt att utgiften för avta let för 2016 finans ieras inom 
nämndens budgetram. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att ba rn- och utbildningsnä mnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Beslut Bunau § 65, 2016 
Samarbetsavta l mellan M almö Fotbollsförening och Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

1/k 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§57 Ekonomisk uppföljning januari - april 2016 
2016-BUN-33 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

13(32) 

DATU M: 2016-05-31 

att uppdra till utbildningschefen att på nämndens samma nträde i september 
redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att Borggård- och Kyrkbyns 
förskolor ska redovisa en budget i balans 2016, 
att ge ekonomikontoret i uppdrag att komplettera de ekonomiska 
uppföljninga rna med följande information om ekonomiskt utfall för 
redovisad period: 

• Utfa ll skolpeng för respektive kategori i in ternbudgeten i abso luta ta l 
och procentandel av årsbudge t, 

• Utfall tota la lokalkostnader för nämndens verksamheter i absolu ta 
tal och procentandel av årsbudget, 

att komplettering med ovanstående information om utfa ll ska göras fr.o .m. 
de lå rsbokslut 2016 samt 
att lägga informa tionen om ekonomisk uppfö ljning januari - april 2016 till 
handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger ekonomisk uppföljning för produktionsenheterna och 
för barn- och utbildningsnämnden fö r perioden janua ri - april 2016. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2016 
att uppdra till utbildningschefen att på nämndens sammanträde den 31 maj 
2 016 redovisa åtgärder för att Borggård/Kyrkbyns försko lor inte ska 
överskrida tilldelad budgetram för år 2016. 

Kommundirektör Ingalill Hellberg, utbildningschef Stina Hansson och 
ekonom Charlotte Gillsberg redogör. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att uppdra till utbildningschefen att på nämndens sammanträde 
i september redovisa vid tagna och planerade åtgä rder fö r att Borggård- och 
Kyrkbyns förskolor ska redovisa en budget i bala ns 201 6, a tt ge ekonomi
kontoret i uppdrag att komplettera de ekonomiska uppföljninga rna med 
fö ljande informatio n om ekonomiskt utfa ll för red ovisad period: 

• Utfall skolpeng för respektive kategori i internbudgeten i absolu ta tal 
och procentandel av årsbudget, 

• Utfa ll tota la lokalkostna der för nämndens verksamheter i absoluta 
ta l och procentandel av årsbudget, 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

10~ 

Barn- och utbildningsnämnden 14(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-3 1 

Forts. § 57 

att komplettering med ovanstående information om utfall ska göras fr.o.m. 
delårsbokslut 2016 samt att lägga informationen om ekonomisk 
uppföljning januari - april 2016 till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslu t och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 
Beslu t Bunau § 63, 2016 
Ekono misk uppföljning produktionsenheterna jan - april 2016 
Ekonomisk uppföljning barn- och utbildningsnämnden jan - april 2016 

Justerandes signatur Utdragsbes tyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 15(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-05-3 1 

§58 Uppföljning utredning av barn- och utbildningsnämndens 

ekonomi och organisation 
2015-BUN-36 

Barn- och utbildningsnämnden bes lutar 

att lägga informa tionen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att barn- och utbildningsnämnden behandlade bokslut fö r 
2015 beslutades om flera å tgä rder för en utökad ekonomisk kontro ll och 
uppföljning. Bland annat bes lutades att barn- och utbildningsnämnden i 
samband med april och a ugusti s uppföljningar erhåller ny 
granskningsrapport från kommundirektören. 

Kommundirektör Inga lill H ellberg redogör. 

Beslutsunderlag 

Gransknings rapport från kommundirektören daterad 2016-05-24 

Ordfö randens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrka nde 

L-



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§59 Information om status lokaler och demografi 
2015-BUN-36 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

16(32) 

DATUM: 2016-05-31 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 mars 2016 § 19 att 
prognoser avseende förändringar i lokalkostnader och demografi ska 
redovisas särskilt i samband med ekonomisk uppföljning efter april och 
augusti. 

Ekonom Charlotte Gillsberg informerar om demografisk utveckling. 

Kommundirektör Inga lill Hellberg informerar om status lokaler och 
demografi. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 16-05-3 1 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 17(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-31 

§60 Utredningsuppdrag lokalbehov Tottarp skola 
2016-BUN-80 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda både kortsiktigt behov och om 
det finns behov av att på längre sikt bygga till e ller om T ottarps skola för 
att kunna erbjuda elever i årskurserna F-6 en bra undervisning i både 
grundskola och på fritidshemmet samt 
att utredningsuppdraget ska återrapporteras till Barn- och utbildnings
nämndens arbetsutskott senast den 17 oktober 2016. 

Ärendebeskrivning 

Från och med hösten 2016 övergår Hjärupslunds skolan till att endast 
omfatta årskurserna 7-9. Detta påverkar Tottarps skola på så sätt att deras 
verksamhet utökas med en årskurs då eleverna i nuva rande årskurs 5 
kommer att stanna kvar på Tottarps skola även i å rskurs 6. För a tt klara 
den utökade elevvolymen behöver Tottarps skolas framtida lokalbehov 
noga genomlysas . 

Yrkanden 

Thomas Carlstedt (M) yrkar, med instämmande av Nino Vidovic (M), att 
barn- och utbildningsnämnden ska beslu ta att ge utbildningschefen i 
uppdrag att utreda både kortsiktigt behov och om det finns behov av a tt på 
längre sikt bygga till eller om Tottarps skola för att kunna erbjuda elever i 
å rskurserna F-6 en bra undervisning i både grundskola och på 
fritidshemmet samt att utredningsuppdraget ska å terrapporteras till barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott senast den 17 oktober 2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

$ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 18(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-31 

§61 Återkoppling av utredning om eventuell revidering av 

Intern kontrollplan 2016 
2015-BUN-86 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

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. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden bes lutade den 29 mars 2016 § 19 att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att utreda om internkontrollplanen för 2016 
behöver revideras med anledning av nämndens bokslutsresultat 20 15 
avseende de punkter som rör ekonomi och att återkoppling av 
utredningsuppdraget ska ske på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde i maj. 

Utbildningskontoret har reviderat risk- och väsentlighetsanalysen 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, uppföljnings och 
prognosarbetet. Vidtagna å tgä rder är bland annat; 
- Interbudgeten har kompletterats med beräkningsunderlag som visar de 
förutsättningar som ligger till grund för de olika p osterna i internbudgeten. 
- Såvä l persona l på utbildningskontoret och ekonomikontoret har kunskap 
om och insikt i beräkningsgrunderna. 
- Strukturen för internbudgeten har gjorts om så att o lika samlats under 
o lika ansvar, t ex barn- och skolpeng och köp av ve rksamhet, 
Resurscentrum och barn- och elever med särskilt behov samt övergripande 
kostnader. 
- Varannan vecka träffas utbildningschef, BUN-ekonom, chef för 
resurscentrum samt utbildningsstrateg för att fö lj a upp ekonomin och vid 
behöv justera prognoser samt föreslå åtgä rder för budget i balans. En gång 
per må nad deltar även resultatenheternas ekonom för att genomlysa 
resulta tenheternas utfall och prognoser. 

Vidare beslutade Barn- och utbildningsnämnden den 29 mars 2016 § 19, 
utifrån kommundirektö rens utredning om det uppkomna underskottet 
2015 bland annat fö ljande: 
att nämnden under 2016, i enlighet med tidiga re beslut, behandlar 
ekonomisk uppföljning vid varje nämndssammanträde och arbetsutskott, 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 

/lit( 



Staffa nstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 61 

19(32) 

DATUM: 2016-05-3 1 

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 utbildningsnämnden 
ska besluta att godkänna förslag till reviderad risk- och väsentlighetsana lys 
för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll samt att plan fö r 
internkontroll 201 6 för barn- och utbildningsnämnden beslu tad den 29 
september 2015 § 66 inte behöver revideras. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endas t före ligger ett förslag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighe t med detta. 

Beslutsunderlag 

Beslut Bunau § 57, 2016 
Förslag till reviderad Risk- och väsentlighetsanalys 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§62 Revidering av delegationsordning 
2016-BUN-73 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

20(32) 

DATUM: 20 16-05-31 

att godkänna förslaget till reviderad delegationsordning samt 
att reviderad delega tionsordning träder i kraft den 1 juli 2016. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden bes lutade den 8 december 20 15 § 108 att 
anta reviderad delegationsordning. Efter detta har det skett förändringar 
som innebär att delegationsordningen behöver revideras på nytt. 
Förändringarna beror främst p å att vuxenutbildningen åter t illhör barn
och utbildningsnämndens ansvar samt att vå rdnadsbid ragen upphört. 

Yrkanden 

Ordföranden N ino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att godkänna förslaget till reviderad delegationsordning samt att 
reviderad delegationsordning träder i kraft den 1 juli 2016 . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Beslut Bunau § 60, 2016 
Förslag till reviderad delega tionsordning 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 2 1(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-3 1 

§63 Attestordning 2016 - Resultatenheter 
2015-BUN-142 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna attestordning för barn- och utbildningsnämndens 
resultatenheter 201 6 . 

Ärendebeskrivning 

Enligt Staffanstorps kommuns ekonomistyrdirekti v ska barn- och 
utbildningsnä mnden årligen för resulta tenheterna utse beslutsa ttestanter 
samt ersätta re för dessa utifrån förslag från utbildningschefen. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och u tbildningsnämnden 
ska besluta att godkänna arres tordning för barn- och utbildningsnämndens 
resulta tenheter 201 6. 

Beslutsgång 

O rdföra nden ko nstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslu t och 
finner att barn- och utbildningsnä mnden beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Beslut Buna u § 62 , 2 01 6 
Förslag till arresto rdning för barn- och utbildningsnämndens resultatenheter 
201 6 

Ordförandens signatur Juste randes signatur U tdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

22(32) 

DATUM: 2016-05-31 

§64 Rutin för hantering av skyddad identitet inom förskola och 

skola i Staffanstorps kommun 
2016-BUN-86 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att, i Rutin för hantering av skyddad identitet inom förskola och skola i 
Staffanstorps kommun, förtydliga att begreppet personuppgift inkludera r 
fotografier och bilder samt 
att anta Rutin för hantering av skyddad identitet inom fö rskola och skola i 
Staffanstorps kommun daterad 2016-05-31. 

Ärendebeskrivning 

När förskolechef, rektor eller annan personal på en enhet får reda på att ett 
barn/elev har skyddsbeh ov så kallar förskolechef/ rektor vårdnadshavare t ill 
samtal om deras önskemål när det gä ller enhetens han tering av 
personuppgifter mm. Vårdnadshavare äger frågan om nivån på skyddet och 
kan alltid be om nytt samtal och där diskutera fram n y hantering . 
Samtalet struktureras utifrån framtaget formulä r och det är viktigt att a lla 
frågor behandlas. Det är viktigt a tt vårdnadshavare få r a lla frågestä llningar 
i förhand så de kan förbereda sig. Förskolechef/ rektor ansva rar för a tt 
frågeställningarna skickas till vårdnadshavaren innan mötet. Vid behov ska 
tolk bokas, av skolan, till mötet. Begreppet skyddade personuppgifter är 
samlingsbegrepp för de tre olika skyddsmarkeringar som Skatteverket 
använder; sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. 
I dessa rutiner används samlingsbegreppet "skyddad identitet" .. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att anta i ärendet föreliggande Rutin för hantering av skyddad 
identitet inom förskola och skola i Staffanstorps k ommun. 

Rickard Severin (S) lämnar, med instämmande av Nino Vidovic (M), 
fö ljande tilläggsyrkande; att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att, 
i Rutin för h antering av skyddad identitet inom förskola och skola i 
Staffanstorps kommun, förtyd liga att begreppet personuppgift inkludera r 
fotografier och bilder. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,_ 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

~~ 

Barn- och utbildningsnämnden 23(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-31 

Forts. § 64 

Besluts underlag 

T jänsteskrivelse d aterad 201 6-05-24 
Rutin för han tering av skyddad identitet inom förskola och skola i 
Staffanstorps kommun, daterad 201 6-05-31 

Justerandes signatu r Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 24(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-05-31 

§65 Information om arbete med förstelärare i Staffanstorps 

kommun 
2016-BUN-45 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstrateg Anja Ritzau informerar om arbetet med förste lärare i 
Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

25(32) 

DATUM: 2016-05-3 1 

§66 Information om riktlinjer för mottagande av nyanlända 

elever i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

/)V 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina H ansson informerar om r iktl injer för mottagande av 
nyanlända elever i Staffanstorps kommun. 

Juste randes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

26(32) 

DATUM: 2016-05-3 1 

att, med upphävande av tredje att-satsen i barn- och utbildn ingsnämndens 
beslut den 8 december 20 15 § 104 om genomförandeplaner, uppdra å t 
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 2015 § 104 att 
fas tställa i ärendet fö religgande genomförandeplaner för åren 2015-2016 
för barn- och utbildningsnämnden, att uppdra till utbildningskontoret att ta 
fram förslag på genomförandeplaner för åren 201 7-2018 samt att dessa 
förs lag presenteras för barn- och utbildningsnämnden under vå ren 2016. 

På grund av att budgetprocessen för 20 17 fö rskjutits till hösten föreslås 
därför att beslu t om genomförandeplaner fö r åren 20 17-2018 tas under 
hösten, efter a tt budgetramarna för 201 7 fastställts. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrka r att barn- och utbildningsnämnden 
ska besluta att, med upphävande av tredje att-sa tsen i barn- och utbild
ningsnämndens beslut den 8 december 2015 § 104 om genomförande
planer, uppdra å t utbildningskontoret a tt presentera förs lag på genom
förande planer för åren 2017-2018 för barn- och utbildningsnämnden 
under hösten 2016. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Beslut Bunau § 61, 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t: -



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

27(32) 

DATUM: 2016-05-3 1 

§68 Profilklass i grundskolan 
2016-BUN-82 

Ordförandens signatur 

/J~ 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra till utbildningschefen att i samråd med berö rda rektorer utreda 
förutsättningarna för att införa profilklasser för teoretiska ämnen i 
Staffanstorps grundskolor samt 
att å terkoppling ska ske till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i 
november 2016. 

Ärendebeskrivning 

Ett uppdrag lämnas till utbildningschefen att utreda förutsättn ingar för att 
införa profilklasser i teoretiska ämnen, och då främst avseende 
ma tematik/NO samt sp råk. Syftet är att stimulera elevernas intresse för 
dessa områden, samt tillgodose behoven hos de elever som önskar 
vidareutveckla sina kunskaper. Utredningen bör belysa förutsättningarna 
utifrån såväl verksamhetsmässiga och lagliga som ekonomiska och 
kvalitetsmässiga aspekter. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Åsa Ekstrand 
(M), att barn- och utb ildningsnämnden ska besluta att uppdra till 
utbildningschefen att i samråd med berörda rektorer utreda 
förutsättningarna för att införa profilklasser för teoretiska ämnen i 
Staffanstorps grundskolor samt att åte rkoppling ska se till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott i november 2016. 

Laila Olsen (S) yrkar avslag på Nino Vidovics (M) m . fl . yrkande med 
motiveringen: "1) Den socialdemokratiska gruppen anser att 
motivationshö jande åtgä rder och undervisning på va rje barns nivå och som 
utmanar och stimulerar eleven ingå r i ordinarie undervisning. 
2) Skolch efens resurser är begränsade och bör i nu läget fokusera på att 
åtgä rder med anledning av Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets 
tillsynsra pporter." 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på eget m.fl. yrkande och Lai la O lsens (S) 
avslagsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden bes lutat i 
enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begä rs. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

f/1/ 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 68 

28(32) 

DATUM: 2016-05-31 

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

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för ordförandens yrkande och 3 nej-röste r för Laila O lsens 
(S) avslagsyrkande beslu tar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med 
ordförandens yrkande. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersätta re Ja Nej 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 Strörnberg (MP) X 
Karolina Ohlsson (C) X 
Nino Vidovic (M) X 
Totalt 8 3 

Reservationer 

Den socia ldemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen till förmån för 
eget avslagsyrkande, se bilaga § 68 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad 2016-05-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



RESERVATION 

Ärende 20, Ordförandeskrivelse: Profilklass i grundskolan 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar avslag med följande motivering: 

1) Vi anser att motivationshöjande åtgärder och undervisning på varje barns nivå och som utmanar och 

stimulerar eleven ingår i ordinarie undervisning. 

Redan i dag skulle det vara möjligt att för elever att fördjupa sig i matte/NO genom "elevens val". Det är 

respektive skola som beslutar vilka ämnen som finns att välja på inom "elevens val" . 

Ambitionen i Staffanstorps kommun är att verksamhet ska vara evidensbaserad vilket innebär att de 

metoder som används ska vara till nytta och aldrig till skada för medborgarna. 

Den samlade forskning som finns om profilklasser idag är inte tillräckligt omfattande för att anses 

evidensbaserad. 

Erfarenheter från Vällingbyskolan i Stockholm som införde matte- och NO-klasser 2007 och övergav 

konceptet hösten 2013 visar att det ledde till en oönskad uppdelning. Samtidigt som ribban höjdes i matte 

och no-klasserna, sänktes den i övriga. 

Enligt rektor Kristina Ringqvi st så fungerade det inte bra. Det uppstod en väld ig fö rdelning och segregationen 

ökade. Matte och no-klasserna hade starka motorer, där fanns driv och studiemotivation. Men i de andra 

klasserna fanns inte lika starka elever kvar, och därmed inte heller drivet. 

Kä I la: http://skolvärlden.se/a rtiklar /profil kla sse r-gav-okad-segregation 

Redan 2000 t estades profilklasser i Stockholm och man kunde då säkerställa att fli ckors betyg blev bättre i 

profi lkl asserna än i vanliga. Det hade däremot inte lika stark effekt på pojkarna. 

Kä I la: http://skolvärlden.se/a rtikla r / fli ckor-gynnade-av-profilklasser 

2) skolchefens resurser är begränsade och bör i nuläget fokusera på att åtgärder med anledning av 

Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets til lsynsrapporter. 

I skolinspektionens föreläggande riktas mycket kritik på den förebyggande elevhälsan, både på 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Det är allvarligt och kan i förlängningen innebära att elever som int e 

tidigt får det stöd de behöver har svårt att kl ara skolarbetet. För oss socialdemokrater är det förebyggande 

arbetet alltid högt prioriterat och har stor betydelse för både elevers och lärares arbetsmiljö. 

Staffanstorp den 31 maj 2016 

Socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden 

~a~ 
Laila Olsen 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

29(32) 

DATUM : 2016-05-31 

§69 Utbildningschefen informerar 

Ordförandens signatur 

)/r{; 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina Hansson informerar om 
Statsbidrag 
Biblioteksplan 

Maivi Strömberg (MP) stä ller fråga om vad som gä ller gene rellt beträffande 
skolors utflykter i Staffansto rps kommun som besvaras av Stina Hansson 
med hänvisning till den riskanalys som görs av respektive verksamhet vid 
aktiviteter utanför skolans område. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 30(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-31 

§70 Redovisning av delegationsbeslut 2016 
2016-BUN-22 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger sammanställning av de legationsbeslut samt protokoll från barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-02 och 2016-05-12. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20 
Sammanställning av delega tionsbesl ut 
Protoko ll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterade 
2016-05-02 och 2016-05-12 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

11/~ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§71 Redovisning av meddelanden 2016 
2016-BUN-23 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

3 1(32) 

DATUM : 20 16-05-3 1 

a) Beslut från Skolinspektionen för förskoleklass och grundskola 
efter tillsyn i Hjärups skola (2015-BUN-87-24 ). 

b) Beslut från Skolinspektionen för förskoleklass och grundskola 
efter tillsyn på Mellanvångsskolan (20 15-BUN-87-25) . 

c) Beslut från Skolinspektionen för förskoleklass och grundskola 
efter tillsyn i Baldersskolan (2015-BUN-8 7-26). 

d) Beslut från Skolinspektionen att Staffanstorps kommun utrett 
klagomålet och vidtagit åtgä rder och att uppföljningen av 
ärendet avslutas (2016-BUN-39-6) 

e) Beslut från Skolinspektionen i ärende om tillgodoseende av elevs 
rätt till stödinsatser varvid Skolinspektionen bedömer a tt 
uppföljningen av ärendet kan avslu tas (20 15-BUN-148 -1 2) 

f) Beslut från Skolinspektionen i ärende om ansökan om 
riksrekryterande yrkesutbildning vid Hvilan Utbildning va rvid 
Skolinspektionen avslår a nsökan (2016-BUN-42-6). 

g) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige§ 75, 2016; beslutar 
att entl ed iga M argit Persson Bekassy (L) från hennes uppdrag 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt att för 
resterande del av mandatperioden till ny ersättare utse Lot ta 
Lundquist (L) (2016-BUN-64-2). 

h) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige§ 77, 2016; beslutar 
att en tlediga Harald Svedberg (V) från hans uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt att för 
resterande del av mandatperioden till ny ersätta re utse Lars Öst 
(V) (2016-BUN-64-3) . 

i) Beslut frå n Skolinspektionen om uppföljning av beslut om att 
lämna a nmälan till Staffanstorps kommuns klagomålshantering 
va rvid Skolinspektionen beslutar att avsluta uppföljningen 
(2016-BUN-26-7). 

j) Beslut från Skolinspektionen i ärende om anmälan av förskola i 
Staffan storps kommun varvid Skoli nspektionen beslu tar att 
avskriva ärendet (2016-BUN-83-2). 

Ordföra ndens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

32(32) 

DATUM: 2016-05-31 

§72 Övrigt 

Ordförandens sig natur 

Barn- och utbildningsnämnden hälsas vä lkommen att delta vid utdelning av 
Guldkornet 2016 onsdagen den 15 juni 2016 klockan 17.00 i cafeterian på 
Rå dhuset. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 


