
Staflans totps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B kl. 18:00-20:35 

Beslutande ledamöter Nino Vidovic (M) (ordförande) 
Laila O lsen (S) (2:e vice ordförande) 
Gisela Nilsson (L) (vice ordförande) 
Rickard Severin (S) 
Åsa Ekstrand (M) 
T homas Carlstedt (M) 
Max Jörgensen (M) 
Maivi Strömberg (MP) 
Karolina Ohlsson (C) 
Hali Lidell (S) ersätter Marie Saltarski (S) 
Rolf Jörgensson (SO) ersätter Ulla Winrup (SO) 

Ersättare Rickard Svensson (M) 
Ingrid Oxenby (M) 
Elna Johansson (S) 
Mattias Ericson (L) 
Maria Nordin (V) 
Zoltan Pusztai (KD) 

Övriga närvarande Ingalill Hell berg (Kommundirektör) § 126 
Gustav Blohm (Kvalitetsutvecklare) §§123-125 
Stina Hansson (Utbildningschef) 
Maria Kvist (Utb ildningsstrateg) 
Charlotte Gillsberg (Ekonom) 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Laila O lsen (S) 

Justeringens plats och Rådhuset Staffanstorp, 2016-12-14 16:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 123-14 7 

Ordförandes sign I Juste randes sign 

/ / V /0 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafianstorps 
kommun 

Underskrifter 

Ordförandes sign 

/jf! 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-06 

Sekreterare 

Ordförande 

tiw. . ......... ..................... . 
EvaV:~1/~ 
... .tY..k ..... :.V..~ .................................. . 

Justerande ~i~~ ~~0.:. ................. . 
Laila Olsen (S) 

I Justerandes sign 

!& 
I Utdragsbestyrkande 
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Stalic111sto1ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Barn- och utbildningsnämnden 
2016-12-06 

2016-12-15 Datum för anslags 2017-01-06 
nedtagande 

Rådhuset §§~ 7 

!izl~ ................. . 
Eva Palmqv1st 

Ordförandes sign 

/1/11~ 
I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Stafianstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-06 

Innehållsförteckning 

§123 
§124 
§125 
§126 
§127 
§128 
§129 

§130 

§131 
§132 
§133 
§134 
§135 
§136 

§137 

§138 
§139 
§140 
§141 
§142 
§143 
§144 
§145 
§146 
§147 

Ordförandes sign 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragnings listan 
Öppna jämförelser grundskola 
Demografi och lokalförsörjning 
Ekonomisk uppföljning 2016 
Ekonomisk uppföljning 2017 
Budget 2017 
Grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 
grundskola 2017 
Språkstipendium Killarney 2017 
Prislista / ersättning till fristående gymnasium 2017 
i}ttestordning 2017 
Aterkoppling kom petensförsörjning 
{3.ekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi 
Aterkoppling Internkontroll 2016 
Revidering av Riktlinjer för placering av elever i Staffanstorps kommun; 
Skolval 
Sammanträdesdatum 2017 
Information om Skånska Småstadens kulturskola i konkurs 
Stiftelsen skolområdets samfond 
Information Balder pågående process 
Information om Kvalitetsdjupdykningar 2017 
Uppföljning kommunala aktivitetsansvaret 
Utbildningschefen informerar 
Redovisning av delegationsbeslut 2016 
Redovisning av meddelanden 2016 
Övrigt 

I Jusre)%1 sig" I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§123 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp onsdagen den 14 december 2016 
klockan 16.00. 

Ordförandes sign 

/!V 
I Ju sterandes sign 

;d!J 
I Utdragsbestyrkande 
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Stalians toips 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§124 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna föredragningslistan. 

2016-12-06 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 

~ 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§125 Öppna jämförelser grundskola 

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

Ärendet i korthet 

2016-12-06 

Kvalitetsutvecklare Gustav Blohm visar Öppna jämförelser grundskola och hur man 
gör sökningar i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

Ordförandes sign 

!lf0Y~ 
I Justerandes sign 

Ja) 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Ordförandes sign 

t)/;V-

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

j Justerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§127 Ekonomisk uppföljning 2016 (2016-BUN-33) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2016-12-06 

Barn- och utbildningsnämnden har den 29 mars 2016, § 19, bland annat beslutat att 
nämnden under 2016 behandlar ekonomisk uppföljning vid varje nämndsammanträde. 
I ärendet före ligger ekonomisk uppföljning per november 2016 inkluderande de 
jämförelsetal och kontrolluppgifter som ska ingå i ekonomisk uppföljning enligt 
nämndens beslut tidiare under året. 

Ekonom Charlotte Gillsberg informerar om uppföljningen muntligt. 

Ordförandes sign 

J:1/ 
I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 

Page 10 of 45 



Stalic1 nsto1ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§128 Ekonomisk uppföljning 2017 (2016-BUN-146) 

Beslut 

2016-12-06 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar, då med upphävande av sådana delar av 
tidigare beslut avseende sådant som är föremål för beslutet nedan, 

att uppdra till utbildningschefen att under år 2017 svara för att ekonomisk redovisning 
och uppföljning för barn- och utbildningsnämnden och dess resultatenheter lämnas 
enligt följande: 

a) Ekonomisk rapportering ska lämnas i samband med samtliga av barn- och 
utbildningsnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
ordinarie sammanträden. Skriftliga i den omfattning som anges i av 
kommunfullmäktige beslutat ekonomistyrdirektiv och muntliga i övrigt. Den skriftliga 
ekonomiska rapporteringen ska inkludera följande: 
- eventuellt på kallade åtgärder för uppnående av budgetbalans. 
- periodens utfall avseende de tota la lokalkostnaderna för nämndens verksamheter 
redovisat i absoluta tal och i procentandel av årsbudget, 
- demografiska avvikelser för förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och gymnasieskola, då jä mfört med gällande internbudget, 
redovisat i antal barn/elever, procentuellt och ekonomisk avvikelse i grundbelopp. 
- beläggningsgrad för förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem, då 
jämfört med gällande internbudget. 
- prognoser avseende förändringar av lokalkostnader och demografiska förhå llanden. 

Muntlig information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förhållanden ska 
även inkludera förslag till vid varj e tidpunkt eventuellt påka llade åtgärder för 
uppnående av budgetba lans. Vid ekonomisk redovisning enligt ovan i barn - och 
utbildningsnämndens arbetsutskott och i barn- och utbildningsnämnden ska 
utbildningschefen bistås av representant från ekonomikontoret. 

b) Vid årets första ekonomiska uppfö ljning ska redovisas känsl ighetsanalys för 
avvikelser i beläggningsgrad. 

c) I de månadsuppföljningar som lämnas efter utgången av dels april månad, dels 
a ugusti månad ska redovisas särskilt även Ekonomichefens skriftliga granskning av 
lämnad ekonomisk redovisning och uppföljning. 

samt 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafianstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

att uppdra till utbildningschefen att till underlag för barn- och utbildningsnämndens 
beslut om fastställande av rambudget för år 2018 redovisa särski lt hur 
beslutsunderlaget har beräknats utifrån teknisk beräkning, 

att uppdra till utbildningschefen att till underlag för barn- och utbildningsnämndens 
beslut om faststä llande av internbudget för år 2018 lämna en detalj erad redovisning av 
nämndens budget och för denna relevanta förhållanden och prognoser, samt 

att tills vidare ska hyrespåverkande åtgärder som godkänns av behörig företrädare för 
resultatenhet, debiteras resultatenheten med motsvarande belopp om barn- och 
utbildningsnämnden inte lämnar sitt godkännande till att sådan kostnad ska belasta 
nämnden. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser former för ekonomisk uppföljning m.m. under å r 2017. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Laila Olsen (S), att barn
och utbildningsnämnden ska besluta då med upphävande av sådana delar av tidigare 
beslut avseende sådant som är föremål för beslutet nedan, att uppdra till 
utbildningschefen att under år 2017 svara för att ekonomisk redovisning och 
uppföljning för barn- och utbildningsnämnden och dess resultatenheter lämnas enligt 
följande: 
a) Ekonomisk rapportering ska lämnas i samband med samtliga av barn- och 
utbildningsnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
ordinarie sammanträden. Skriftliga i den omfattning som anges i av 
kommunfullmäktige beslutat ekonomistyrdirektiv och muntliga i övrigt. Den skriftliga 
ekonomiska rapporteringen ska inkludera följ ande: 
- eventuellt påkallade åtgärder för uppnående av budgetbalans. 
- periodens utfall avseende de totala lokalkostnaderna för nämndens verksamheter 
redovisat i absoluta ta l och i procentandel av å rsbudget, 
- demografiska avvikelser för förskola och pedagogisk omsorg, försko leklass, 
grundskola, fritidshem och gymnasiesko la, då jämfört med gä llande internbudget, 
redovisat i antal barn/elever, procentuellt och ekonomisk avvikelse i grundbelopp. 
- beläggningsgrad för försko la och pedagogisk omsorg, förskolek lass och fritidshem, då 
jämfört med gällande internbudget. 
- prognoser avseende förändringar av lokalkostnader och demografiska förhållanden. 
Muntlig information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska fö rhållanden ska 
även inkludera förs lag ti ll vid varje tidpunkt eventuellt påkallade åtgärder för 
uppnående av budgetbala ns. Vid ekonomisk redovisning enligt ovan i barn- och 

Ordförandes sign 

IPV 
I Justerandes sign 

xb 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-06 

utbildningsnämndens arbetsutskott och i barn- och utbildningsnämnden ska 
utbildningschefen bistås av representant från ekonomikontoret. 
b) Vid årets första ekonomiska uppföljning ska redovisas känslighetsanalys för 
avvikelser i beläggningsgrad. 
c) I de månadsuppföljningar som lämnas efter utgången av dels apri l månad, dels 
augusti månad ska redovisas särskilt även Ekonomichefens skriftliga granskning av 
lämnad ekonomisk redovisning och uppfölining. 
samt att uppdra till utbildningschefen att till underlag för barn- och 
utbildningsnämndens beslut om fastställande av rambudget för år 2018 redovisa 
särskilt hur beslutsunderlaget har beräknats utifrån teknisk beräkning, 
att uppdra till utbildningschefen att till underlag för barn- och utbildningsnämndens 
beslut om fastställande av internbudget för år 2018 lämna en detalj erad redovisning av 
nämndens budget och för denna relevanta förhållanden och prognoser, samt 
att tills vidare ska hyrespåverkande åtgärder som godkänns av behörig företrädare för 
resultatenhet, debiteras resultatenheten med motsvarande belopp om barn- och 
utbildningsnämnden inte lämnar sitt godkännande till att sådan kostnad ska belasta 
nämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse daterad 2016-12-05 

Ordförandes sign 

(Ji( 1/ 
I Justerandes sign 

» 
I Utdrags besryrkande 
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S1aflans1o1ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§129 Budget 2017 (2016-BUN-65) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

2016-12-06 

att godkänna förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden, 

att ge resultatenheten Mellanvångsskolan i uppdrag att under 201 7 hämta igen 150 kkr 
av enhetens ackumulerade underskott, 

att ge resultatenheten Borggård, Kyrkbyns och Kyrkheddinges försko lor samt 
familjedaghemmen i uppdrag att under 2017 hämta igen 100 kkr av 
enhetens ackumulerade underskott, 

att ge resultatenheten Stationsbyn och Åkervindans förskolor i uppdrag att under 201 7 
hämta igen 100 kkr av enhetens ackumulerade underskott, 

att uppdra åt utbildningschef att tillsamma ns med ekono mikontoret ta fra m en plan för 
hur ackumulerade över- och underskott för berörda resultatenheter ska hanteras på 
kort och lång sikt, 

att återkoppling med förslag till plan ska ske till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott senast i april 201 7 samt 

att därefter godkänna förslag till internbudget fö r barn- och utbildningsnämndens 
resulta tenheter. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en ny ram på 646,2 mnkr för 2017, varav 
500 tkr avser resultatenheternas ackumulerade över/underskott. Totalt innebär detta en 
ramökning på 20,2 mkr vilket motsvarar 3,2 %. Demografiförändri ngarna motsvarar 
8,7 mnkr. De generella uppräkningsfaktorerna för 201 7 är, 2,3 % för löneökningar, 2, 
2 % för köp av externa tj änster, 1,5 % i internränta och 2 % för hyresökningar. 
Nämnden har fått ytterliga re 4 ,1 mnkr fö r ökade hyreskostnader avseende 
Uppåkraskola n, samt 1,8 mnkr avseende nytt städavta l samt Uppåkraskolans städ. 
Barn-och utbildningsnämnden har fått en utökad ram med 2,6 mnkr på grund av en 
höjning av gymnasiepriser, volymökning grundsärskolan samt utökning av timplan 
avseende matematik. Dessutom har Barn- och utbildningsnämnden fått ett ospecificerat 
effekti viseringskrav med 10,3 mnkr. För att uppnå en budget i balans kommer bland 
annat en enhetlig taxa i förskolan att genomföras till en effekt av 0,8 mnkr. Utöver 

I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 

K/3 
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St.ific:1nsto1ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

detta kommer en organisationsöversyn genomföras för att hantera 
effektiviseringskraven, samt nämndens beslut om descentralisering av resurser ut till 
resultatenheterna. Detta innebär en helhetsöversyn kring utbildningskontor, elevhälsa, 
svenska som andraspråk, specialpedagoger, administration och centrala resurser. 
Effekten av detta blir att enheterna kommer finansiera mer inom grundbelopp 2017. 
Arbetet kring en organisationsöversyn är påbörjad. 

Nämndens prioriterade mål 2017 är; 
- En bra start i livet 
- En sko la i toppklass 

Prioriterade åtgärder under 2017 i syfte att nå målen är ökat fokus på 
kompetensförsörjning samt specialpedagogisk kompetens. 

Samtliga resultatenheter har upprättat internbudget för 201 7 utifrån förväntade 
intäkter och kostnader. Samtliga enheter beräknas redovisa en budget i balans för 2017 
och har vidtagit åtgärder för att anpassa organisationen utifrån nya förutsättn ingar. 
Anpassningarna innebär personalförändringar inom samtliga verksamheter 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Åsa Ekstrand (M ), att 
barn- och utbildningsnämnden ska besluta att godkänna förslag till internbudget för 
barn- och utbildningsnämnden, att ge resultatenheten Mellanvångsskolan i uppdrag att 
under 201 7 hämta igen 150 kkr av enhetens ackumulerade underskott, att ge 
resultatenheten Borggård, Kyrkbyns och Kyrkheddinges förskolor samt 
familjedaghemmen i uppdrag att under 2017 hämta igen 100 kkr av 
enhetens ackumulerade underskott, att ge resultatenheten Stat ionsbyn och Åkervindans 
försko lor i uppdrag att under 201 7 hämta igen 100 kkr av enhetens ackumulerade 
undersko tt, att uppdra åt utbildningschef att t illsammans med ekonomikontoret ta 
fram en plan för hur ackumulerade över- och underskott för berörda resultatenheter 
ska hanteras på kort och lång sikt, att återkoppling med förslag till plan ska ske t ill 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott senast i april 2017 samt att därefter 
godkänna förslag till internbudget fö r barn- och utbildningsnämndens resultatenheter. 

La ila Olsen (S) yrkar, med instämmande av M aivi Strömberg (MP), att barn- och 
utbildningsnämnden ska besluta att informerar kommunfullmäktige om 
konsekvenserna av den ospecificerade besparingen som fanns med i ra mbudgeten och 
hemstä lla hos kommunfullmäktige om ytterligare medel motsvarande 13.1 60 tkr i 
enlighet med det socia ldemokrati ska budgetförslaget, se bilaga rubricerad 
"Kommunbidrag Barn- och utbildningsnämnden 2017" samt yrkar bifa ll ti ll 

j Utdragsbestyrkande 
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Stafianstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

ordförandens yrkande vad gäller följ ande att-satser; att ge resultatenheten 
Mellanvångsskolan i uppdrag att under 2017 hämta igen 150 kkr av 
enhetens ackumulerade underskott, att ge resultatenheten Borggård, Kyrkbyns och 
Kyrkheddinges förskolor samt familjedaghemmen i uppdrag att under 2017 hämta igen 
100 kkr av enhetens ackumulerade underskott, att ge resultatenheten Stationsbyn och 
Åkervindans förskolor i uppdrag att under 2017 hämta igen 100 kkr av enhetens 
ackumulerade underskott, att uppdra åt utbildningschef att till sammans med 
ekonomikontoret ta fram en plan för hur ackumulerade öve r- och underskott för 
berörda resultatenheter ska hanteras på kort och lång sikt, att återkoppling med förslag 
till plan ska ske till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott senast i april 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer, sedan barn- och utbildningsnämnden godkänt denna 
propositionsordning, först proposition på yrkande att ge resultatenheten 
M ellanvångsskolan i uppdrag att under 2017 hämta igen 150 kkr av enhetens 
ackumulerade underskott, att ge resultatenheten Borggård, Kyrkbyns och 
Kyrkheddinges förskolor samt familj edaghemmen i uppdrag att under 2017 hämta igen 
100 kkr av enhetens ackumulerade underskott, att ge resultatenheten Stationsbyn och 
Åkervindans förskolor i uppdrag att under 2017 hämta igen 100 kkr av 
enhetens ackumulerade underskott, att uppdra åt utbildningschef att till sammans med 
ekonomikontoret ta fram en plan för hur ackumulerade över- och underskott för 
berörda resulta tenheter ska hanteras på kort och lång sikt, att återkoppling med förslag 
till pla n ska ske till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott senast i april 2017 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Därefter stä ller ordföra nden proposition på eget yrkande att barn- och 
utbildningsnämnden ska besluta att godkänna förslag till internbudget för barn- och 
utbildningsnämnden och att godkänna förslag till internbudget fö r barn- och 
utbildningsnämndens resultatenheter och Laila Olsens (S) m. fl . yrka nde i dess helhet 
enligt ovan och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med eget 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner fö lj ande omröstningsproposition. Den som 
bifaller ordförandens yrkande röstar ja . Den som bifa ller La ila Olsens (S) m.fl . yrkande 
röstar nej. 

Ordförand es sign I Juste rand es sign 

!Ull- w 
I Utdragsbes ty rkande 
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Stafians torps 
kommun 

Omröstningsresultat 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Barn- och utbildningsnämnden har med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutat i enlighet 
med ordförandens yrkande att godkänna förslag till internbudget för barn- och 
utbildningsnämnden samt att godkänna förslag till internbudget för barn- och 
utbildningsnämndens resultatenheter, se voteringslista § 129. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt ti ll förmån för eget 
yrkande, se reservation. 
Maivi Strömberg reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Budget 2017 BUN 
Budget 2017 Resultatenheter 

Beslut skickas ti Il 
Resultatenhetschefer 

Ordförandes sign 

/(J;; 
I Justerandes sign 

tlJ 
I Utdrags bestyrkande 
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Kommunbidrag Barn- och utbildningsnämnden 
2017 (tkr) 

Alliansens 
Tillskott+ 
Besparing- S-förslag till 

Nämnd/verksamhet 
I förhållande till 

kommunbidrag 

förslag 2017 2017 
Alliansens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden -646 220 +13 160 

Vi socialdemokrater yrkar också för 

Barn- och utbildningsnämnden 

att resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att utjämna skillnaderna och 
kompensera för de barn som inte kommer från hem med studietraditioner (i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål 2015-2018) 

att resursfördelningen till barn i behov av särskilt stöd prioriteras först i resursfördelningen 

att sommarskolan genomförs för de elever som inte uppnår målen 

-659 380 

att medel avsätts för att återöppna den Öppna förskolan i Hjärup samt bibehålla hyresbidraget för 
St Staffans förskola 

att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som motverkar rasism under temat 
Antirasism 2017 



St<1ffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Voteringslista: §129 
Ärende: Budget 2017, 2016-BUN-65 

Voteringslist( or) 

Om röst ni ngsresultat 

Ledamot 

Nino Vidovic(M), ordförande 

Laila Olsen(S), 2:e vice ordförande 

Gisela Nilsson(L), vice ordförande 

Rickard Severin(S), ledamot 

Åsa Ekstrand(M), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Max Jörgensen(M), ledamot 

Maivi Strömberg(MP), ledamot 

Karolina Ohlsson(C), ledamot 

Hali Lidell(S), ersättare 

Rolf Jörgensson(SD), ersättare 

Resultat 

Voteri ngsl ista 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 4 0 

fllagJe tBaff145 



RESERVATION 

Ärende 7, Budget 2017 

Den socialdemokratiska gruppens yrkade att BUN skulle besluta att informera 
kommunfullmäktige om konsekvenserna av den ospecificerade besparingen som 

fanns med i rambudgeten och hemställa hos kommunfullmäktige om ytterligare 
medel motsvarande 13 160 tkr i enlighet med det socialdemokratiska 
budgetförslaget (bilaga 1 ). 

PISA-undersökningens resultat som släpptes i dagarna visar visserligen på 
förbättrade resultat men också att klyftorna ökar mellan de elever som presterar 
bäst och eleverna med sämst resultat. Undersökningen visar att skolan blivit sämre 
på att kompensera för elevers bakgrund. 

Därför prioriterar vi i vårt budgetförslag att resursfördelningssystemet ses över 
ytterligare i avsikt att kompensera de barn som inte kommer från hem med 
studietraditioner och höja den del som idag är avsatt för socioekonomisk 
fördelning. Genom att skolorna numera själva ska bekosta SVA-lärare inom egen 

budget går det troligen jämt upp med ökningen av medel till socioekonomisk 
fördelning. 

Det är också viktigt att resursfördelningen och det professionella stödet till barn 
med särskilt och extraordinärt stöd som Resurscentrums personal utgör prioriteras 
först i resursfördelningen. 

Vi vill att resurser till Sommarskolan avsätts då det är ett bra tillfälle för de 
elever som inte har eller riskerar att inte uppnå kursmålen att få ett fullständigt 

betyg. Genom att ge eleverna stöd utanför terminstid blir nästa läsårsstart lättare 
för dem. 

Hjärups öppna förskola har under ett antal år fått vara en budgetregulator i den 
borgerliga gruppens budget vilket vi socialdemokrater starkt motsätter oss. Vi vill 

åter starta upp den öppna förskolan 2017 och säkra verksamheten på lång sikt 
då den är ett stort stöd för föräldrar i Hjärup. 

Den öppna förskolan i Hjärup har bedrivit en betydelsefull pedagogisk 
gruppverksamhet för barn. Den har tagit emot yngre barn och deras föräldrar eller 
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andra vuxna. Alla har varit välkomna. Där har barnen fått möjlighet att leka och 
utvecklas samtidigt som de vuxna har fått möjlighet att träffas. 

Nu när Staffanstorps kommun tar emot flyktingfamiljer kan den också betyda 
mycket för integrationen. Erfarenheter från andra kommuner visar att den öppna 
förskolan varit en dörröppnare för familjer där de knyter n ya kontakter och lättare 
kan komma in i det svenska samhället. 

D et är också därför ytterst beklagligt att hyresbidraget till S:t Staffans öppna 
förskola dras in 2017. Även mot detta reserverar vi socialdemokrater oss. 

Den moderatledda alliansen tar bort deltidstaxan för de barn som har kort 
vistelsetid på förskolan. D etta drabbar också barn till föräldralediga och arbetslösa 

medborgare i kommunen. De 750 tkr som den borgerliga alliansen säger sig tjäna 
på detta kommer sig av att dessa föräldrar betalar mer i barnomsorgsavgift utan att 
barnen har rätt att vistas mer tid på förskolan. Vi är därför beredda att anslå 7 50 tkr 
i vår budget för 201 7 för att bibehålla nuvarande deltidstaxa. 

Målet en avgiftsfri förskola kvarstår för oss socialdemokrater och det nu 
fattade beslut går i motsatt riktning. 

Ersättningen från staten för fö rlorade intäkter i maxtaxan tar inte hänsyn till om vi 

tillämpar deltidstaxa eller ej. Ersättning baserar sig på kommunens kostnad för 
barnomsorg utifrån olika parametrar som SCB räknar efter. Med samma 
resonemang skulle en ökad vistelsetid, från 15 till 30 timmar, för barn till 
föräldralediga och arbetssökande också öka kommunens ersättning för 
förlorade intäkter i maxtaxan. 

Med ovanstående som bakgrund reserverar vi oss mot beslutet att fastställa Budget 
2017 för Barn- och utbildningsnämndens ram på 646 220 000 kr 

Staffanstorp den 6 december 2016 

För den socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden 

Laila Olsen 
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Stafiaostorrs 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§130 Grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 
grundskola 2017 (2016-BUN-137) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa förslag till grundbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola 2017 i enlighet med i ärendet förel iggande 
tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2016 en ny struktur för grundbelopp. 
Förändringen har haft tre huvudsakliga mål; 
- Synliggöra grundbeloppets ol ika delar 
- Skapa en gemensam bild av vad grundbeloppet omfattar 
- Underlätta för rektorer och försko lechefer att göra ekonomiska prognoser. 

Grundbeloppen kommer från och med 2016 även vara betydligt mer specificerade än 
de varit tidigare år. Syftet för detta är endast att förtydliga hur grundbeloppet är 
uppbyggt och vad som ingår. Precis som tidigare ansvarar respektive försko lechef 
respektive rektor för hur de ska fördela resurserna på bästa sätt inom sin organisation. 
Detta gä ller såväl mellan verksamheter som mellan olika kostnadsposter. 

Samma modell för grundbelopp används under 2017 men med fokus på att 
decentralisera ekonomiska- och personella resurser direkt till grundbeloppet. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att fastställa förslag till grundbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 
försko leklass och grundskola 2017 i enlighet med i ärendet föreliggande 
tjänsteskrivelse daterad 201 6-11-28 . 

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

Bes I utsu nderlag 
T jänsteskrivelse 
Grundbelopp 2017 prislista 

Beslut skickas till 
Fristående huvudmän 

O rdförandes sign 

~V-
I Ju sterandes sign 

'Kl) 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafi<1ns torps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-06 

Andra kommuner som har barn och elever från Staffanstorp inskrivna 

Ordförandes sign 

!fv 
I Ju sterandes sign 

J!() 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafians101ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-06 

§131 Språkstipendium Killarney 2017 (2016-BUN-141) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att, ur budget för år 2017, avsätta medel om högst 69 tkr för språkstipendium 
Killarney 2017, 

att Patrik Runesson, vänortsansvarig, får i uppdrag att planera och genomföra 
"Scholarships Killa rney " (språkstipendium Killarney) under vårterminen 201 7 i 
enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse samt 

att återkoppling till nämnden efter genomförandet ska ske under höstterminen 2017. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun har sedan 2007 ett vänortsavtal med Killarney på Irland. För 
att främja elevernas intresse för omvärlden samt skolornas fortsatta utbyte med 
vänorterna planeras ett "Scholarship" under 2017 för att ge sex ungdomar från årskurs 
8 möj lighet att åka på språkskola till Ki llarney. 

Yrkanden 
Ordfö randen N ino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbi ldn ingsnämnden ska besluta 
att, ur budget för år 2017, avsätta medel om högst 69 tkr för språkstipendium 
Killarney 201 7, att Patrik Runesson, vänortsansvarig, får i uppdrag att planera och 
genomföra "Scholarships Killarney " (språkstipendium Killarney) under vå rterminen 
201 7 i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse samt att återkoppling till nämnden 
efter genomförandet ska ske under höstterminen 201 7. 

Beslut sgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
barn- och utbi ldningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 134, 201 6 
Ordförandeskrivelse 

Ordförandes sign 

It!! 
I Justerandes sign 

)!g 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafianstotps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sa mmanträdesprotokoll 2016-12-06 

§132 Prislista / ersättning till fristående gymnasium 2017 (2016-BUN-
147) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor 
(riksprislistan) och gymnasiesärskolan ska användas vid ersättning från Staffanstorps 
kommun till fristående gymnasieskolor. 

Ärendet i korthet 
Kommunen ska enligt skollagen 16 kap. 52 § (2010:800) lämna bidrag till 
huvudmannen (fristående gymnasieskola) för varje elev på ett nationellt program i 
gymnasieskolan som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på nationella 
program vid den tidpunkt utbildningen påbörjades. Detta grundbelopp avser ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och 
lokalkostnader (16 kap.§ 53). 

Kommuner ska enligt Gymnasieförordningen 13 kap. 1§ , årligen besluta om bidrag till 
enskilda huvudmän för gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Bidraget ska grunda sig 
på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutad senast den 15 
februari det kalenderår som bidraget avser i de fa ll kommunen inte erbjuder 
programmet. 

Riksprislistan är en sammanställning som innehåller bestämmelser om de belopp som 
en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående 
gymnasieskola (per elev, program och inriktning) och till en enskild huvudman för en 
fristående gymnasiesärskola {per elev) när hemkommunen inte erbjuder utbildningen. 
Skolverket beslutar årligen om prislista n i sina föreskrifter. Riksprislistan är enbart 
tä nkt att tillämpas i de fa ll då kommunen inte själv eller genom samverkansavtal 
erbjuder en sådan utbildning bland gymnasieskolans nationella program (prop. 
2008/2009:1 71 s 49-50). Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att riksprislistan 
bara är aktuell när en utbildning inte erbjuds av någon av kommunerna inom ett 
samverkansområde (målnummer 4796-12, 2013-11-21). 

En samverkansgemensam prislista inom samverkansområdet "Skånegy" där 
Staffanstorps kommun ingår utreds för närvarande. Fra m till a tt den 
samverkansgemensamma prislistan är faststä lld beslutar Staffanstorps kommun att 
använda Riksprislista n för ersättning till fristående gymnasieskolor under 2017. 

O rdförandes sign 

/JI~r/ 
I Ju sterandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafianstotps 
kommun 

Yrkanden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Ordföranden Nino Yidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fri stående gymnasieskolor 
(riksprislistan) och gymnasiesärskolan ska användas vid ersättning från Staffanstorps 
kommun till fristående gymnasieskolor. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign 

/$ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staflansto1ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§133 Attestordning 2017 (2016-BUN-136) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

2016-12-06 

att godkänna förs laget till attestordning för barn- och utbildningsnämnden samt barn
och utbildningsnämndens resultatenheter 2017 i enlighet med i ärendet föreliggande 
förteckning. 

Ärendet i korthet 
Enligt Staffanstorps kommuns ekonomistyrdirektiv ska barn- och utbildningsnämnden 
årligen utse beslutsattestanter samt ersättare för barn- och utbildningsnämnden samt 
resultatenheterna utifrån förslag från utbildningschefen. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att godkänna förslaget till attestordning för barn- och utbildningsnämnden samt barn
och utbildningsnämndens resultatenheter 2017 i enlighet med i ärendet föreliggande 
förteckning. 

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

Besl utsu nderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 128, 2016 
Attestordning 2017 

Beslut skickas till 
Rektorer och förskolechefer 

[ Justerandes sign 

~ 
[ Utdragsbestyrkande 
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St<1 fianstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§134 Återkoppling kompetensförsörjning (2015-BUN-86) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Intern kontroll av kompetensförsörjning har skett genom att utvärdera och revidera 
den rekryteringsstrategi som utarbetades i samband med ansökan om statsbidrag för 
Lågstadiesatsningen. Detta arbete har inkluderat analys av andelen behöriga 
pedagoger, personalomsättning, avgångsintervjuer samt rekryteringstillgång för olika 
personalgrupper. 

Utbildningschef Stina Hansson informerade den 22 november 2016 § 118 för barn
och utbildningsnämnden om det arbete som genomförts och det pågående arbetet med 
att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 november 2016 § 118 att uppdra åt 
utbildningschefen; att skriftligen rapportera analys av andelen behöriga pedagoger, 
personalomsättning och avgångsenkät att återkoppling ska ske vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 6 december 2016 att därefter godkänna 
återrapportering av internkontroll avseende kompetensförsörjning. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 118, 2016 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-29 
Bilaga 1 legitemerade lärare 
Bilaga 2 personal omsättning 
Bilaga 3 avgångsenkät 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I Utdragsbestyrkande 

1/!v )i! 
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Startansto1ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokol I 2016-12-06 

§135 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi (2016-BUN-
142) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi daterad 2016-
12-05. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden har under 2016 genomfört intern kontroll av 
kompetensförsörjning av lärartjänster. Utifrån denna utredning har ett förslag till 
rekryterings- och kompetensförsörjningsplan utarbetats. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att godkänna förslag till rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi daterad 2016-
12-05. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-05 
Rekrytering- och kompetensförsörningsstrategi 

Beslut skickas till 
Rektorer 
Förskolechefer 

Ordförandes sign J Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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Stafic1nsto1ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokol I 2016-12-06 

§136 Återkoppling Internkontroll 2016 (2015-BUN-86) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna återrapporteringen av internkontroll 2016. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden antog den 5 oktober 2015 § 66 internkontroll för 2016. 
Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys antogs följ ande kontrollområden; 

Bedömning av kontrollområden; 
1. Barn och elever med skyddad identitet 
2. Utdrag från belastningsregistret 
3. Kompetensförsörjning 

Ärendet avser återkoppling av utförd internkontroll under å r 2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att godkänna återrapportering av internkontroll 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-29 
Bilaga 1 legitemerade lärare 
Bilaga 2 personal omsättning 
Bilaga 3 avgångsenkät 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 118, 2016 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign 

tVV-
/ Justerandes sign 

# 
/ Urdragsbesryrkande 
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Stalianstotps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§137 Revidering av Riktlinjer för placering av elever i Staffanstorps 
kommun; Skolval (2016-BUN-129) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna reviderade riktlinjer för och information om placering av elever i 
förskoleklass och grundskolan i Staffanstorps kommun daterad 2016-11-14 samt 

att uppdra åt utbildningschefen att löpande uppdatera informationen i bilaga 1 i 
riktlinjerna. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 november 2015, § 78, att godkänna 
riktlinjer för placering av elever i Staffanstorps kommun; skolval. Riktlinjerna avser 
skolplacering av elever och antagningsordning vid skolor i Staffa nstorps kommun. 
Riktlinjerna har reviderats och fått nytt format. Detta för att möjliggöra löpande 
redigering avseende kontaktuppgifter och annat som inte påverkar riktl injerna. Bilaga 
1 innehå ller kontaktuppgifter till grundskolor och utbildningskontoret i Staffanstorps 
kommun. 

Ba rn- oc h utbildningsnämnden beslutade den 7 november 2016, § 102, att 
återremittera ärendet till utbildningskontoret fö r utredning av delegation och 
beslutsgång vad gäller upptagningsområden, att göra en språklig översyn för att göra 
dokumentet mer lät tillgängligt samt att återkoppling skulle ske på barn- och 
utbildningsnämndens nästkommande sammanträde. 

Yrkanden 
Ordfö randen Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att godkänna reviderade riktlinjer för och information om placeri ng av elever i 
försko leklass och grundskolan i Staffanstorps kommun daterad 2016-11-14 samt att 
uppdra å t utbildningschefen att löpande uppdatera informationen i bilaga 1 i 
riktlinjerna. 

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

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 133, 2016 
Riktlinjer för och info rmation om placering av eleve r i förskoleklass och grundskolan i 
Sta ffanstorps kommun 201 6-11-22 

Ord förandes sign 

/1,/;; 
I Justerandes sign 

;1J 
I Utdragsbestyrkande 
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Stdfianstorps 
kommun 

Ordförandes sign 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

I Justerandes sign 

)I# 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§138 Sammanträdesdatum 2017 (2016-BUN-139) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

2016-12-06 

att fastställa sammanträdesdatum för år 2017 för barn- och utbildningsnämnden enligt 
bilaga 1. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser fastställande av samrnanträdesdatum för år 2017 för barn- och 
utbildningsnärnndens arbetsutskott respektive barn- och utbildningsnämnden. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att fastställa sarnrnanträdesdatum för år 2017 för barn- och utbildningsnämnden enligt 
bilaga 1. 

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

Bes I utsu nderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut§ 136, 2016 
Sammanställning sammanträden 2017 

j Jusrerandes sign 

~ 
j Urdragsbestyrkande 
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kommun 

[ 1] 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträden 2017 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden 
klockan 14.30 Klockan 18.00 
23 januari 

6 februari 

6 mars 20 mars 

3 april 25 april 

15 maj 30 maj 

7 juni Kvalitets-BUN 

18 september 8 september klockan 08.30 - 16.30 
BUN-dag 

16 oktober 2 oktober 

20 november 7 november 

5 december 

Analysgrupp Skola 
9 februari 08.30 - 15.30 
1 september 08.30 - 15.30 

Analysgrupp Förskola 
3 februari 10.00 - 14.00 
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§139 Information om Skånska Småstadens kulturskola i konkurs 
(2016-BUN-134) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Utbildningschef Stina Hansson informerar om Skånska Småstadens kulturskola ek. för. 
i konkurs och om arbetet med skolplaceringar. 

Ordförandes sign 

J!;,;, 
I Justerandes sign 

m 
I Urdragsbestyrkande 
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§140 Stiftelsen skolområdets samfond (2015-BUN-91} 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Barn-och utbildningsnämnden förfogade, genom permuation av Stiftelsen 
Skolområdets Samfond. Stiftelsens värde uppgick vid bokslut 2015 till 94 910 kr. 
Kammarkollegiet har 2019-01-16 beslutat att stiftelsen får förbruka både kapital och 
ränta för stiftelsens ändamål. Enligt stiftelsens stadgar ska avkastningen användas 
enligt beslut av skolstyrelsen i Staffanstorps kommun. Enligt gällande rätt anses en 
stiftelse upplöst när den inte längre har några tillgångar. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-12-21 § 81 att fördela Stiftelsen 
Skolområdets Samfonds totala kvarvarande kapital jämnt mellan elevråden i 
Staffanstorps kommunala skolor för att användas till att stärka och utveckla 
elevdemokrati och elevinflytande på den lokala skolan samt att elevråden i december 
2010 skulle återkoppla till barn- och utbildningsnämnden hur de använt bidraget. 

Barn-och utbildningsnämndens beslut från 2009 hade vid utgången av 2015 ännu inte 
verkställts. 

Från och med den 1 juli 2009 trädde en ändring i skolagen om bidrag på lika villkor i 
kraft. De nya bestämmelserna skulle tillämpas från och med den 1 ja nuari 2010. 

Barn-och utbildningsnämnden beslutade den 9 februari 2016 § 3 att upphäva barn-och 
utbi ldningsnämndens beslut 2009-12-21 § 81, att utbetalninga r av kvarvarande medel 
från Stiftelsen Skolområdets Samfond fördelas till kommuna la och fr istående 
grundskolor i Staffanstorps kommun för att användas till att stärka och utveckla 
elevdemokrati och elevinflytande på den lokala skolan samt att skolorna i december 
2016 återko pplar till barn-och utbildningsnämnden hur de använt bidraget, att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att, efter slutligt årsbesked 2015, förde la det 
kvarvarande kapitalet ti ll skolorna där 50 % av det kvarvarande kapita let fördelas som 
ett fast belopp per enhet och 50 % av det kvarvarande kapitalet i relation till 
elevanta let samt att ge utbildningskontoret i uppdrag att verkställ a förde lningen senast 
den 1 mars 2016 och att svara för att Stiftelsen Skolområdets Samfond avregistreras 
efter att stiftelsens kapital och ränta ha r förbrukats. 

I Utdragsbestyrkande 
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Hälften av stiftelsens kapital förde las genom att enhetsbelopp per skola på 3 650 kr. 
Resterande medel fördelades efter antalet inskrivna elever på skolan vilket motsvarnade 
15 kr per elev. 

De vanligaste åtgärderna har varit att antingen låta skolans elevråd besluta hur 
bidraget ska användas eller använda bidraget till utbildni ng av elevrådet. Majoriten av 
skolorna har använt ans laget under år men två skolor har valt att avsätta medel i 
budget 2017 för att utbildning till elevrådet. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att lägga informationen ti ll handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 135, 2016 
Återrapportering av användning av medel från Skolornas Samfond 
Fördelning av kapital Skolornas Samfond 

Ordförandes sign 

/fU 
I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§141 Information Balder pågående process (2015-BUN-87) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Utbildningsstrateg Maria Kvist informerar om hur aktuell status för Baldersskolan ser 
ut samt om måluppfyllelse, pedagogiska planeringar, rekryteringsprocess samt plan 
framöver. 

Ordförandes sign 

/k1;_ 
I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§142 Information om Kvalitetsdjupdykningar 2017 (2016-BUN-138) 

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

Ärendet i korthet 
Varje termin genomför barn och utbildningsnämndens arbetsutskott kvalitetsdjupdyk
ningar på fyra enheter. Ambitionen är att samtliga enheter, både kommunala och 
fristående, ska besökas under en mandatperiod. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetstutskott har den 22 november 2016, § 137, 
beslutat att kvalitetsdjupdykningar under vårterminen 2017 ska göras på Borggårds 
skola, Borggårds förskola och Öppna förskolan Paletten, Tottarps skola, Domsagans 
förskola samt Jeppsagårdens och Klockaregårdens förskolor samt att 
kvalitetsdjupdykningar under höstterminen 2017 ska göras på Ryttarebyns förskola, 
Duvemåla förskola, Solstrålens förskola och Uppåkra skola. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut§ 137, 2016 

Ordförandes sign 

/I)! 
I Jusrerandes sign 

)!tJ 
I Utdragsbesryrkande 
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§143 Uppföljning kommunala aktivitetsansvaret 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2016-12-06 

Utbildningschef Stina Hansson infomrerar om det kommunala aktivitetsansvaret, 
vägledningssamtal, samarbete med fältgruppen och olika forum för att nå de ungdomar 
som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

Ordförandes sign 

J:t 
I Justerandes sign 

;(tl 
I Utdragsbestyrkande 
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§144 Utbildningschefen informerar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utbildningschef Stina Hansson informerar om fö ljande. 

• Återkoppling Arbetsmiljöverket 

• Återkoppling Skolinspektionen 

2016-12-06 

I Utdragsbesryrkande 
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§145 Redovisning av delegationsbeslut 2016 (2016-BUN-22) 

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

Ärendet i korthet 
Föreligger sammanställning av delegationsbeslut samt protoko ll från sammanträde med 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 vilket återfinns på 
Staffanstorps kommuns hemsida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 
Sammanställning 2016-12-06 

I Utdragsbestyrkande 
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§146 Redovisning av meddelanden 2016 (2016-BUN-23) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
a) Beslut från Skolverket gällande statsbidrag för undervisning under skollov 2016 (dnr 
2016-BUN-4 7-10). 

b) Beslut från Skolverket om godkänd delredovisning för statsbidrag fö r handledare i 
läs- och skrivutveckling läsåret 2016/2017 (dnr 2015-BUN-153-6) . 

c) Beslut från Skolverket om beviljad rekvisition gällande stats bidrag för kostnader för 
samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för 
höstterminen 2016 (dnr 201 6-BUN-109-7). 

d) Beslut från Skolverket om bevilj ad rekvisition gällande stats bidrag för ökad 
undervisningstid i svenska eller svenska som andrasprå k för nyanlända elever i 
grundskolan för ht 2016 (dnr 201 6-BUN-71-7). 

e) T illäggsavtal för portvaktsintegration 1ST förskola och fri tidshem t ill huvudavtal 
AVT90DEXTER/2002-09-26 (dnr 2016-BUN-111). 

f) Beslut från Skolinspektionen gällande anmälan om skolsituationen för en elev vid 
Baldersskolan, dnr 41-2016:8691 (201 6-BUN-145-1 ). 

g) Beslut från Sko linspektionen gällande riktad tillsyn Hagalidskolan, dnr 40-
201 6: 7613 (2016-BUN-120-8). 

h) Beslut om återkrav från Skolverket gällande statsbidrag för utbildn ing som 
kombineras med traineejo bb fö r bidragsår 2016 (2015-BUN-152-17) . 

i) Beslut om återkrav från Skolverket gällande statsbidrag fö r lärlingsutbildning för 
vuxna 2016 (2015-BUN-152-18). 

j) Beslut om godkänd redovisning från Skolverket gä llande statsbidrag för 
yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsår 2016 
(2015-BUN-1 52-19). 

Ord förandes sign I Justerandes sign 

/YrV. ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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k) Beslut från Skolverket gällande statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå för bidragsår 2016 (2015-BUN-152-20). 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 

I Urdragsbestyrkande 
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Ordföranden Nino Vidovic (M) tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott 
samarbete under det gångna året samt önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 

Laila Olsen (S) tackar nämnden och tjänstemän för gott samarbete under det gångna 
året samt önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 

Ordförandes sign 

f/,f! 
I Justerandes sign 

)!}; 
I Utdragsbestyrkande 
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