
Staflansto,ps 
kommun 

Barn- och 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

utbi ldn i ngsnämnden 

Plats och tid Uppåkraskolan, Parkallen 4, Hjärup kl. 18:00-21:35 

Beslutande ledamöter Nino Vidovic (M) (ordförande) 
Laila Olsen (S) (2:e vice ordförande) 
Gisela Nilsson (L) (vice ordförande) 
Rickard Severin (S) §§76-79 
Åsa Ekstrand (M) 
Marie Saltarski (S) 
Thomas Carl stedt (M) 
Ulla Winrup (SO) 
Max Jörgensen (M) 
Maivi Strömberg (MP) 
Karolina Ohlsson (C) 
Elna Johansson (S) §§80-93 ersätter Rickard Severin (S) 

Ersättare Ingrid Oxenby (M) 
Elna Johansson (S) §§76-79 
Zoltan Pusztai (KO) 
Rolf Jörgensson (SO) 

Övriga närvarande Linda Dalström, Lärarförbundet Staffanstorp 
(Personalföreträdare) 
Stina Hansson (Utbildningschef) 
Maria Kvist {Utbildningsstrateg) 
Anja Ritzau (Utbildningsstrateg) 
Eva Mellberg (Utbildningsstrateg) 
Petra Strandberg (Utbi ldningsstrateg) §§76-86 
Bengt Pregart (tf Rektor Baldersskolan) §79 
Louise Öst (Projektledare Baldersskolan) §79 
Charlotte Gillsberg (Ekonom) §§86-93 

Utses att justera Laila Olsen (S) 

Underskrifter Sekreterare wil~ ........... .. 
~lAV.::..~ ...... . Ordförande 
Nino Vidovic (M) 

Justerande .... .. ~ad.. ... a.r.~ .. 
Laila Olsen (S) 

0,1Jt} '.gn I Justmndes , ;gn I Ucdcagsbestycbnde 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och 
utbi ldn i ngsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp, 2016-09-29 13:15 
tid 

Protokollet omfattar §§76-93 

O rd fö?,11de~ sjn j Jusrerandes sign 

(/1 - V ~ j:(J 
j Utdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

utbi ldni ngsnä mnden 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdes datum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Barn- och utbildningsnämnden 
2016-09-20 

2016-09-30 2016-10-22 

Ordförandes sign 

/J/r1J, 
I Justerandes sign 

'/-{) 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

§76 
§77 
§78 

§79 

§80 
§81 
§82 

§83 

§84 
§85 
§86 
§87 

§88 

§89 
§90 
§91 
§92 
§93 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragnings listan 
Information om Uppåkraskolan med rundvandring 
Skolinspektionens beslut Baldersskolan; Redovisning av kartläggning 
och projektplan 
Åten-apportering Leda för Resultat - Skola; SKL:s utbildningsprogram 
lpfo rmation om närvarorapportering i grundskola 
Aterkoppling Analysgrupp skola 2016 
Information om ny lagstiftning om tilläggsbelopp för särski lt stöd till 
barn och elever 
Information om svar till Arbetsmiljöverket 
Återrapportering till syn av fristående förskolor 
Förslag ti ll reviderad rutin för tillsyn av fristående försko lor 
Information om status lokaler och demografi 
Uppföljande utredning av barn- och utbildningsnämndens ekonomi och 
organisation 
Delårsrapport 2016 
Information om teknisk beräkning inför rambudget 
Utbildningschefen informerar 
Redovisning av meddelanden 
Redovisning av delega tionsbeslut 

J Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

§76 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Ba rn- och utbildningsnämnden beslutar 
att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 29 september 2016 

klockan 13:15. 

Ordfö randes sign I Ju sterandes sign ///f;- oW 
I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

§77 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa fö redragnings listan. 

Ordförandes sign J Justerandes sign 

#Y (Jll 
J Utdragsbestyrkande 
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Staflansto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbi ldn i ngsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

§78 Information om Uppåkraskolan med rundvandring 

Sammanfattning 
Nämnden ajournerar sammanträdet klockan 18:05 - 18:40 för visning av 
Uppåkraskolan . 

Ord fö randes sign 

/v/V I 
I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

§79 Skolinspektionens beslut Baldersskolan; Redovisning av 
kartläggning och projektplan (2015-BUN-87) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Skolinspektionen har den 29 apr il 2016 fattat beslut, 43-2015:4495, för förskoleklass 
och grundskola efter tillsyn i Baldersskolan. Utbildningschef Stina Hansson, tf rektor 
Bengt Pregart, projektledare Louise Öst och utbildningsstrategerna Maria Kvist och 
Anja Ritzau redogör för pågående kartläggning, åtgärder och projektplan bl a utifrån 
Skolinspektionens beslut efter tillsynen och för framtagande av svar till 
Skolinspektionen. 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign 

1/Vr i/J 
I Utdragsbestyrkande 
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2016-09-20 

§80 Återrapportering Leda för Resultat - Skola; SKL:s 
utbildningsprogram (2015-BUN-94) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Utbi ldningsstrateg Anja Ritzau informerar om de ltagandet i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL:s) utveckli ngsprogram "Leda för resu ltat - Skola" och det i 
utvecklingsprogrammet pågående projektet inom Staffanstorps kommun. 

O rdförandes sign 

f/V, 
I Justerandes sign 

~ 
J Utdragsbestyrkande 
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2016-09-20 

§81 Information om närvarorapportering i grundskola (2015-BUN-
1 SS) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att nästa uppföljning av närvarorapportering för läsåret 2016/201 7 ska ske vid barn
och utbildningsnämndens första sammanträde hösten 2017 samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Utbildningsstrateg Anja Ritzau informerar om närvarorapportering i grundskolan 
läsåret 2015/2016. 

Ord förandes sign 

tp;V/ 
I Justerandes sign 

$) 
I Utdragsbestyrkande 
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2016-09-20 

§82 Återkoppling Analysgrupp skola 2016 {2016-BUN-14) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Återkoppling och genomgång av material från Analysgrupp skola hösten 2016. 

Beslutsunderlag 
Skolanalys 

I Utdragsbestyrkande 
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2016-09-20 

§83 Information om ny lagstiftning om tilläggsbelopp för särskilt 
stöd till barn och elever 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Petra Strandberg informerar om ny lagstiftn ing för tilläggsbelopp för 
särskilt stöd t ill barn och elever. 

j Utdragsbestyrkande 
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utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

§84 Information om svar till Arbetsmiljöverket (2015-BUN-19) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Arbetsmiljöverket har i beslut daterat 2016-05-31 förelagt Staffanstorps kommun vid 
vite att, senast den 30 september 2016, genomföra åtgärder vid samtliga skolor i 
Staffanstorps kommun vad gä ller Rutiner för undersökning, r iskbedömning och 
åtgärder, Arbetsbelastning och upplevd stress, Belastningsergonomi - undersökn ing och 
ri skbedömning samt Buller. Utbildningschef Stina Hansson redogör fö r pågående 
arbete och kommande redovisning till Arbetsmiljöverket. 

Ordförandes sign 

/11V~ 
I Jusrerandes sign 

tZI) 
I Urdragsbesryrkande 
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2016-09-20 

§85 Återrapportering tillsyn av fristående förskolor {2015-BUN-62) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna rapporten över genomförd tillsyn läsåret 2015/2016. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-12 § 38 om rutiner för tillsyn av 
fristående försko lor. 

En ligt 26 kap skollagen är kommunen tillsynsmyndighet, och har därmed 
tillsynsansvar, över de fristående förskolor som bedriver verksamhet inom kommunen. 
Syftet med tillsynen är att kontrollera att förskolan uppfyller de krav som fö ljer av 
lagar och andra föreskrifter. I till synen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts 
vid granskningen. 

Under läsåret 2015/2016 har utbildningskontoret genomfört t il lsyn på samtl iga 
fri stående försko lor i Staffanstorps kommun. Till synsbeslut och uppföljningsbeslut har 
anmälts löpande till barn- och utbildningsnämnden enligt gällande delegationsordning. 

Yrkanden 
Ordförande Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att 
godkänna rapporten över genomförd till syn läsåret 2015/2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag ti ll beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Besl utsunderlag 
Beslut Bunau § 93, 2016 
Rapport 2016-08-24 
Sammanställning 

Beslut skickas till 
Huvudmän för fri stående förskolor inom Staffanstorps kommun 

I Utdragsbestyrkande 
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2016-09-20 

§86 Förslag till reviderad rutin för tillsyn av fristående förskolor 
(2015-BUN-62) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna förslag till reviderad rutin för tillsyn av fristående försko lor. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden bes lutade 2015-05-12 § 38 om rutiner för tillsyn av 
fristående förskolor. 

Nu föreligger förslag till revidering av antagen rutin. 

Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildn ingsnämnden 
besluta att godkänna förslag till reviderad rutin för till syn av fri stående förskolor. 

Laila Olsen (S) yrkar att förslag till reviderad rutin ska justeras enligt föl jande. Sidan 1 
under rubriken "Tillsynens genomförande" punkten 1 justeras till 
"Utbildningskontoret ska genomföra årliga verksamhetsbesök " samt sidan 2 under 
"Arbetsgången för verksamhetsbesöken ... " punkt 1 justeras till "Information samt 
tidsplan för verksamhetsbesök meddelas de fristående huvudmännen 4 veckor före 
besöket." 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar avslag på Laila Olsens yrkande enligt ovan och 
bifall till liggande förslag. 

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

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstningsproposition. Den som 
bifaller ordförandens yrkande röstar ja . Den som bifaller La ila Olsens (5) yrkande 
röstar nej. 

O rd förandes sign j Justerand es sign 

(j)V ~ 
j Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 
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utbi ldni ngsnä mnden 

Omröstn i ngsresultat 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

Med 8 ja-röster för ordförandens yrkande och 3 nej -röster för Laila Olsens (S) yrkande 
beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med ordförandens yrkande att 
godkänna förslag till reviderad rutin för tillsyn av fristående förskolor (se 
voteringslista). 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 20:25 - 20:35. 

Besl utsunderlag 
Beslut Bunau § 94, 2016 
Förslag ti ll reviderad rutin 

I Utd ragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Voteringslista: §86 

Voteringslista 

Ärende: Förslag till reviderad rutin för tillsyn av fristående förskolor, 2015-BUN-62 

Votedngslist(or) 

Omröstni ngsresultat 

Ledamot 

Nino Vidovic(M), ordförande 

Laila Olsen(S). 2:e vice ordförande 

Gisela Nilsson(L), vice ordförande 

Åsa Ekstrand(M), ledamot 

Marie Saltarski(S). ledamot 

Thomas Carlstedt(M). ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

Max Jörgensen(M), ledamot 

Maivi Strömberg(MP), ledamot 

Karo lina Ohlsson(C), ledamot 

Elna Johansson(S), ersättare 

Resultat 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

SJitta t17 aw 12 9 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

3 0 



Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

§87 Information om status lokaler och demografi 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningschef Stina Hansson informerar om status lokaler och demografi . 

I jusrerandes sign 

;It} 
I Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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2016-09-20 

§88 Uppföljande utredning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomi och organisation (2015-BUN-36) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
I samband med att barn- och utbildningsnämnden behandlade bokslut för 2015 
beslu tades om flera åtgärder för en utökad ekonomisk kontroll och uppföljning. Bland 
annat beslutades att barn- och utbildningsnämnden i samband med april och augustis 
uppföljningar erhåller granskningsrapporter från kommundirektören. 

Ekonom Charlotte Gillsberg föredrar ärendet. 

Besl utsunderlag 
Granskningsrapport 2016-09-15 

I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

§89 Delårsrapport 2016 (2016-BUN-115) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

att uppdra ti ll utbildningschefen att på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde den 17 oktober 2016 redovisa vidtagna åtgärder för att 
ytterliga re minska Borggård- och Kyrkbyns förskolors underskott, 
att uppdra till utbildningschefen att till arbetsutskottets sammanträde i november 2016 
återrapportera process Baldersskolan utifrån ekonomiska aspekter samt 
att delårsrapport 2016 gällande barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fo rtsatt behandling. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden har, i enlighet med ekonomistyrdirektivet, att till 
kommunstyrelsen upprätta delårsrapport för tiden 2016-01-01- 2016-08-31. 

Barn- och utbildningsnämnden beräknar i delårsrapport per den 31 august i redovisa en 
budget i balans 2016. Det finns dock avv ikelser inom olika ve rksamhete r. För att inte 
begränsa möjligheterna ti ll relevant uppföljning av ekonomiska nyckeltal bör 
ombudgetering mellan verksamhetsområden inte göras under pågående budgetår. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 26 apri l 2016, § 38, bland annat beslutat att ge 
ekonomikontoret i uppdrag att komplettera de ekonomiska uppfö ljningarna med 
information om demogra fi ska avvikelser fö r förskola och pedagogisk omsorg, 
försko leklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, jämfört med gäl lande 
internbudget, beläggningsgrad för förskola och pedagogisk omsorg, försko leklass och 
fritidshem, jämfört med gä llande internbudget och känslighetsanalys för avvike lser i 
demografi och beläggningsgrad samt att kompletteringar med ovanstående 
demografiska information ska göras senast fr .o.m. delårsbokslut 2016. 

Vidare har barn- och utb ildn ingsnämnden den 31 maj 201 6, § 57, bland annat beslutat 
att uppdra till utbildningschefen att på nämndens sammanträde i september redovisa 
vidtagna och planerade åtgärder fö r att Borggård- och Kyrkbyns fö rskolor ska redovisa 
en budget i balans 2016 och att ge ekonomikontoret i uppdrag att komplettera de 
ekonomiska uppföljningarna med fö ljande information om ekonomiskt utfa ll fö r 

I Utdragsbestyrkande 
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kommu n 
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redovisad period: 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

- Utfall skolpeng för respektive kategori i internbudgeten i absoluta tal och 
procentandel av årsbudget, 
- Utfall totala lokalkostnader för nämndens verksamheter i absoluta tal och 
procentandel av årsbudget 
samt att komplettering med ovanstående information om utfall ska göras fr.o.m. 
delårsbokslut 2016. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 57, 2016 att uppdra t ill utbildningschefen 
att på nämndens sammanträde i september redovisa vidtagna och planerade åtgärder 
för att Borggård- och Kyrkbyns förskolor ska redovisa en budget i balans 2016. 
Resultatenheten visade i den ekonomiska uppföljningen per den 30 april 2016 en 
prognos om - 750 tkr. Delårsrapporten per den 31 augusti 2016 visar att prognosen 
har förbättrats dock kvarstå r ett beräknat underskott om - 500 tkr. 

Skolinspektionen har den 29 apr il 2016 fattat beslut för försko leklass och grundskola 
efter tillsyn i Baldersskolan. För att åtgärda där i påtalade brister pågår ett 
utvecklingsprojekt på Baldersskolan. Dessa åtgärder kan ini tia lt innebära ökade 
kostnader under implementeringsfasen av nya arbetsrutiner. 

Yrkanden 
Ordförande Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att 
uppdra till utbildningschefen att på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde den 17 oktober 2016 redovisa vidtagna åtgä rder för att 
ytterligare minska Borggård- och Kyrkbyns försko lors underskott, att uppdra t ill 
utbildningschefen att til l arbetsutskottets sammanträde i november 2016 
återrapportera process Baldersskolan utifrån ekonomiska aspekter samt att 
delårsrapport 2016 gällande barn- och utbildningsnämndens verksamheter godkänns 
och överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag ti ll beslut och finne r att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

j2l11 · ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Stallansto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbi Id ni ngsnämnden 

Besl utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport 2016 
Bilaga 1 - Volymer delår 
Bilaga 2 - Prognos per verksamhet 
Bilaga 3 - Känslighetsanalys 
Bilaga 4 - Beläggningsgrad 
Delårsrapporter Resultatenheterna 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

fiJ/[, ;tJ 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

I Utdragsbestyrkande 
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§90 Information om teknisk beräkning inför rambudget 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har den 29 mars 2016 § 19 bland annat beslutat att 
barn- och utbildningsnämnden inför faststä llande av rambudget för 2017 särskilt 
uppmärksammar och informeras om hur underlagen har beräknats. 

Ekonom Charlotte Gillsberg informerar om teknisk beräkning inför rambudget. 

Ordfö randes sign 

/!:V-
I Justerandes sign 

# 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

§91 Utbildningschefen informerar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

Utbildningschef Stina Hansson info rmerar om 
• Biblioteksplan 

• Medarbetare Utbildningskontoret 

• Särbegåvade barn 

Ordfö randes sign 

t)PVr 
I Justerandes sign 

~ 
j Utdragsbestyrkande 
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§92 Redovisning av meddelanden (2016-BUN-23) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
1) Beslut från Skolverket om deltagande i försöksverksamhet med ökad 
undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i 
grundskolan. Staffanstorps kommun beviljas deltagande i försöksverksam heten. 
(2016-BUN-71-4) 

2) Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn i Skånska småstadens kulturskola belägen 
i Staffanstorps kommun; beslut för förskoleklass och grundskola (2016-BUN-89-2). 

3) Bes lut för fritid shem från Skolinspektionen efter tillsyn i Skånska småstadens 
kulturskola; beslut om föreläggande (2016-BUN-89-3). 

4) Beslut från Skolverket om statsbidrag för mindre barngrupper i försko lan för 
läsåret 2016/17; beslut om delvis bevilj ad ansökan (2016-BUN-63-7). 

5) Beslut från Arbetsmiljöverket; beslutar om föreläggande med vite en ligt 
arbetsmiljölagen att Staffanstorps kommun ska genomföra åtgärder (201 5-BUN-19-
46). 

6) Beslut från Skolverket om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 
2016 för huvudmän inom skolväsendet; beslutar att bevilja statsbidrag med 2656000 
kronor (2016-BUN-51-7). 

7) Beslutsmeddelande från Sko lverket om statsbidrag för Lä ra rlyftet II vårte rminen 
2016; besluta r att tilldela Staffanstorps kommun 7500 kronor för 2 antal lärare (2016-
BUN-97-1). 

8) Beslut från Skolinspektionen om uppföljning för förskoleklass och grundskola 
efter t illsyn i Hjärups skola; beslutar att avsluta till synen (2016-BUN-87-39). 

9) Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning för kommunal huvudman; 
Skolinspektionen avsluta r tillsynen (2015-BUN-87-40). 
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10) Samarbetsavtal träffat mellan Malmö fotbollsförening och Staffanstorps kommun 
(2016-BUN-75-4 ). 

11) Beslut från Skolinspektionen efter granskning av försko lans arbete med 
jämstä lldhet vid Åkervindans förskola; beslutar att huvudman ska inkomma med 
uppföljningsbar planering om hur man avser förbättra de områden som 
Skolinspektionen identifierat samt inkomma med uppgifter om vilka åtgärder som 
vidtagits ell er planerats (2016-BUN-91-11). 

12) Beslut från Skolinspektionen om uppföljning för förskoleklass och grundskola efter 
tillsyn i Kyrkheddinge skola; beslutar att avsluta tillsynen (20 16-BUN-87-42). 

13) Beslu t från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av utbildningen på 
språk introduktion vid Gymnasieutbi ldning i Staffanstorps kommun; beslutar att 
huvudman ska inkomma med uppföljningsbar planering samt redovisa till 
Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits (2016-BUN-56-2). 

14) Protokollsutdrag från kommunfullmäk tige§ 85, 2016 om årsredovisning för år 
20 15 för Staffanstorps kommun; beslutar att bevilja kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning och 
räkenskaper, samt att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanstä lld 
årsredovisning för år 2015 för Staffanstorps kommun (2016-BUN-17-5). 

15) Protokollsutdrag från kom munfullmäktige§ 89, 2016 0111 byggnation av ny skola i 
norra Staffanstorp; besluta r att ny skola ska byggas samt vart nuva rande verksamheter 
ska förflyttas (2016-BUN-79-5) . 

16) Beslut från Skolinspektionen om ansökan 0111 godkännande som huvudman för en 
nyetablering av fristående försko leklass, grundskola och fr itidshem vid Pusselbiten 
Staffanstorp; beslutar att avskriva ärendet (2016-BUN-38-13) . 

17) Beslu t från Skolinspektionen om ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fri stående grundsärskola vid Pusselbitens särskola i Staffanstorp; 
beslutar att avskriva ärendet (2016-BUN-37-12). 
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18) Beslut från Skolverket om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg 
för lärare under bidragsåret 2015/2016; beslutar att bevilja utbeta lning av statsbidrag 
med 1 249 500 kr (2015-BUN-99-5). 

19) Beslut från Skolverket om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 
2016; beslutar att bevilja omfördelat statsbidrag med totalt 345 950 kr (2015-BUN-
152-12). 

20) Beslut från Skolverket om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 201 6; beslutar att omfördela 
statsbidrag, Staffanstorps kommun beviljas med 540855 kr 
(2015-BUN-152-13). 

21) Beslut från Skolverket om statsbidrag för utbildning som kombineras med 
traineejobb 2016; beslutar att omfördela statsbidrag, Staffanstorps kommun beviljas 
med 475000 kr (2015-BUN-152-14). 

22) Beslut från Skolverket om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk 
vuxenutbi ldning på gymnasial nivå 2016; beslutar att omfördela statsbidrag, 
Staffanstorps kommun beviljas med 657650 kr (201 5-BUN-152-15). 

23) Beslut från Skolinspektionen om uppföljning av beslut om skolsituation för en elev 
vid Tottarps skola i Staffanstorps kommun; beslutar att avsluta ärendet (20 15-BUN-
139-23). 

24) Beslut från Kulturrådet om fö rdelning av bidrag inom ramen för statsbidrag t ill 
kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola år 2016; beslutar att bev il ja 
Staffanstorps kommun med 22 535 300 kr (2016-BUN-24-3). 

25) Revisionsrapport - genomlysning av 2015 års underskott inom barn- och 
utbildningsnämnden; revisionen önskar svar från kommunstyrelsen samt barn- och 
utbildn i ngsnäm nden senast 2016-09-30 (2016-B UN-106-2). 

26) Bes lut från Skolverket om statsbidrag för kostander för samordnare av frågor som 
rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever förhöstterminen 2016; beslutar att 
bevilja Staffanstorp kommun en bidragsram om 0,3 heltidst jänst motsvarande 103 650 
kronor för perioden höstterminen 2016 (2016-BUN-109-1). 

Ordförandes sign 

)!V-
I Justerandes sign 

;/t) 
I Utdragsbestyrkande 

Sida 27 av 29 



Staffansto<ps 
kommun 

Barn- och 
utbi Id ni ngsnä mnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-20 

27) Ti lläggsavta l träffat mellan Staffanstorps kommun och 1ST Sverige AB om 
datorsystemet Dexter (2016-BUN-111-1 ). 

28) Avta l om prisjustering, indexuppräkning, av skolskjutsavtal med Bergkvarabuss 
AB, avtalsnr 2012 ref 10162, om 0,53 % (2013-BUN-87-6). 

29) Beslut från Skolinspektionen om skolsituation fö r en grundskoleelev i Staffanstorp 
kommun; beslutar att förelägga Staffanstorps kommun att vidta åtgärder så att elevens 
rätt till stöd tillgodoses (2016-BUN-70-11 ). 

30) Protokollsutdrag från kommunfu llmäktige§ 122, 2016 med beslut att entlediga 
Lotta Lundquist (L) från hennes uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt att ge va lberedningen i uppdrag att till nästkommande 
sammanträde med kommunfullmäktige återkomma med förslag till ny ersättare (2016-
BUN-64-4). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-20 
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§93 Redovisning av delegationsbeslut (2016-BUN-22) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet i korthet 
Föreligger sammanställning av delegationsbeslut samt protokoll från sammanträden 
med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-31, 2016-06-14, 2016-09-
02 samt 2016-09-07, vilka återfinns på Staffanstorps kommuns hemsida 
(www.staffanstorp.se/politik/handlingar-ochdokument/protokoll ). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-20 
Sammanställning 2016-09-20 
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