
Stalfansto,p!
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-06 

Plats och tid Staffanstorp, Storgatan 10, sammanträdesrum C kl. 18:00-
18:35 

Beslutande ledamöter Nino Vidovic (M) (ordförande) 
Lai la Olsen (S) (2:e vice ordförande) 
Gisela Nilsson (L) (vice ordförande) 
Rickard Severin (S) 
Åsa Ekstrand (M) 
Marie Salta rski (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Ulla Winrup (SO) 
Max Jörgensen (M) 
Maivi Strömberg (MP) 
Ricka rd Svensson (M) ersätter Ka rolina Ohlsson (C) 

Ersättare lngrid Oxenby (M) 
Elna Johansson (S) 
Mattias Ericson (L) 

Övriga närvarande Stina Hansson (Utbi ldningschef) 
Eva Mellberg (Utbildningsstrateg) 
Charlotte Gillsberg (Ekonom) 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 
Agnes Löfgren, adjungerad (Nämndsekreterare) 
Andreas Siverstål, adjungerad (Systemförvaltare) 
Ceci lia Abelson, Lärarfö rbundet Staffanstorp 
(Personal företrädare) 

Utses att justera Laila Olsen (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2017-02-09 15:45 
tid 

Protokollet omfattar § § 1-11 

I Utdragsbestyrkande 
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Staftans totps 
kommun 

Underskrifter 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-06 

Sekreterare 

Ordfö rande 

~ c:·-· ~ 

E~~~· ................ .. 
....... . ~ ~ ·· · ··· ····· 

Justerande ~i~~7.~) .a4..~ ............ . 
Laila Olsen (S) 

O rdförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbestyrka nde 
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Staffans to,ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesda tum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Barn- och utbildningsnämnden 
2017-02-06 

2017-02-10 Datum för anslags 
nedtagande 

sto p 

201 7-03-04 

I Utdragsbestyrka nde 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-06 

Innehållsförteckning 

§1 
§2 
§3 

§4 

§5 
§6 
§7 
§8 
§9 
§10 
§11 

Ordförandes sign 

//V 

Faststä ll ande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragnings listan 
Ekonomisk uppföljning 201 7 
Demografi och lokalfö rsörjning inklusive återkoppling Uppåkra 
fö rskola 
Rutiner för anmälningsplikt till socialtjänsten 
Tillsyn kommunala försko lor 
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Utbildningschefen in formerar 
Redovisning av delegationsbeslut 
Redovisning av meddelanden 
Statsbidrag för sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-12 år 

I J usterandes sign 

</fJ 
J Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-06 

§1 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att justering av dagens protokoll kommer att äga rum på Rådhuset torsdagen den 
9 februari 2017 klockan 15 .45. 

Ordförandes sign 

}/1~ 
I Jusrerand es sign 

Xf} 
I Urdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

2017-02-06 

att lägga ett ärende rubricerat "Statsbidrag för sommarlovsakti viteter fö r barn mel lan 
6-12 år" till föredragningslistan samt 

att föredragningslistan därefter fa stställs. 

Yrkanden 
Laila Olsen (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att lägga ett ärende 
rubricerat "Statsbidrag för sommarlovsaktiviteter för barn mell an 6-12 år" ti ll 
föredragnings li stan och att föredragningsli stan däre fter ska fastställ as. 

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

Ordförandes sign 

~V 
[ J ustera ndes sign 

;il 
[ Utdragsbestyrka nde 

Page 6 of 18 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

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

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-02-06 

Barn- och utbildningsnämnden har den 6 december 2016 § 128 bland annat beslutat 
att ekonomisk rapportering under 2017 ska lämnas i samband med samtliga av barn
och utbi ldn ingsnämndens ordinarie sammanträden samt att känslighetsanalys fö r 
avv ikelser i beläggningsgrad ska redovisas vid årets första ekonomiska uppföljning. 

Ekonom Charlotte Gi ll sberg lämnar ekonomisk rapport och redogör för 
känslighetsana lysen. 

Beslutsunderlag 
Känslighetsanalys 

Ordfö randes sign 

fl!:·11/-
I Justerandes sign 

Yf) 
I Utdragsbestyrka nde 
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Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-06 

§4 Demografi och lokalförsörjning inklusive återkoppling Uppåkra 
förskola (2016-BUN-172) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att hemställa hos Kommunstyrelsen om beslut om byggnat ion av en försko la med 6 
avde lningar invid Uppåkra skola med färdigstä llande runt årsskiftet 2018/2019 . 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2017 att ge 
utbildningschefen i uppdrag att skriftligen redovisa demografi och behov av 
förskoleplatser i Hjärup utifrån planerade och möjliga förskolebyggnationer på barn 
och utbildningsnämndens sammanträde den 6 februari 2017. 

I ärendet före ligger redovisning, PM Förskola Uppåkra daterat 2017-01-26. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att hemställa hos Kommunstyrelsen om beslut om byggnation av en förskola med 6 
avde ln ingar invid Uppåkra skola med färdigstä llande runt årsski ftet 2018/2019. 

Besl utsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-0J -30 
PM fö rskola Uppåkra 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 10, 20J 7 

I Urdragsbestyrka nde 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-06 

§5 Rutiner för anmälningsplikt till socialtjänsten (2016-BUN-132) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa rutin för anmälningsplikt till socialtjänsten samt 

att uppdra åt utbildningschefen att löpande uppdatera informationen i bilaga 1-2 i 
rutinen. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 oktober 201 6 § 123 att uppdra åt 
utbildningschefen att i samråd med socialtjänsten utarbeta rutiner för anmälningspli kt 
till socialtjänsten i skola och förskola. I ärendet föreli gger förslag till rut in fö r 
anmälningsplikt till socialtjänsten. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildn ingsnämnden ska besluta 
att fastställa rutin för anmälningsplikt till socialtjänsten samt att uppdra åt 
utbildningschefen att löpande uppdatera in fo rmationen i bilaga 1-2 i rutinen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag t ill belut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 201 7-01-26 
Rutin för anmälningsplikt till socialtjänsten med bilaga 1-2 
Ba rn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 7, 2017 

Beslut skickas till 
Utbildningskontor 
Förskolechefer 
Rektorer 
Socialtjänst 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

Yt:J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto1ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§6 Tillsyn kommunala förskolor (2017-BUN-1) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen ti ll hand lingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-02-06 

Under höstterminen 2016 har utbildningskontoret genomfört till synsbesök i de 
kommunala förskolorna. Verksamheterna har besökts av utbildningsstrateg samt 
handläggare för samtal kring uppfyllelse av försko lans mål enligt samma modell som 
man har för de fri stående verksamheterna. Förskolorna Kyrkbyn, Borggård och 
Kyrkheddinge har inte besökts under hösten utan kommer att besökas under 
vå rterminen på grund av chefsbyte i december. 

Utbi ldningsstrateg Eva Mellberg in formerar om till synsbesöken i de kommunala 
fö rskolorna. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 9, 2017 
Resu ltat av kommunal till syn 
Kval itetsrapport 

Ordförandes sign 

a/r: 
j Justerandes sign 

# 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffansto<ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-06 

§7 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(2016-BUN-144) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande. 

Ärendet i korthet 
Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 13 januari 2017 i mål 13758-16, 
13792-16 och 13791-16, begärt Staffanstorps kommuns yttrande över överklagande 
enligt aktbilaga 1 i dessa mål. 

Yrkanden 
Thomas Carlstedt (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att t ill 
Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande. 

La ila Olsen (S) yrkar, för den socialdemokratiska gruppens räkning, bifall ti ll 
överklagandet då beredningen av ärendet har varit bristfällig och kan inte anses 
uppfylla beredningstvånget enligt kommunallagen 5 kap § 26 och motiveringen av 
återremissen i ärendet inte beaktats av beredande nämnder och styrelsen vi lket innebär 
att kommunens beslut gä llande taxan ska upphävas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med T homas Carlstedts (M) yrkande att ti ll 
Förva ltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande. 

Reservationer 
Den socia ldemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen till förmån fö r eget yrkande, 
se rese rvation. 

Beslutsunderlag 
Yttrande i mål om laglighetsprövning 

I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Ärende 7. Yttrande i mål om laglighetsprövning 

enligt kommunallagen gällande förskoletaxan 

Hantering av ärendet 
Inledningsvis kan vi konstatera att vårt yrkande om återremiss med vår motivering att bl.a utreda en 
eventuell höjning av 15 timmar till 25 timmar har hanterats felaktigt av den moderatledda All iansen. 

Kommunfullmäktige har inte berett ärendet såsom kommunlagen kräver, näml igen att det är en 
tredjedels majoritet för varje förslag om återremiss inkl. motivering som ska prövas. Det innebär att 
det bara fanns ett förslag om återremiss vid mötet (majoritet 
en ville behandla ärendet). Majoriteten har inte beaktat vår motivering utan kom med en egen (en 
motivering de ej har rätt till att yrka på). Man har så ledes brutit mot kommunallagen . 
Även protokollet är felaktigt. Protokollet ska uppta alla yrkanden som framställdes på mötet. Vi 
yrkade på en återremiss bl.a. för att Barn- och utbildningsnämnden skulle titta på möjligheten att 
höja de 15 timmarna till 25 timmar. Yrkandet återfinns ej i protokollet. Vårt yrkande f inns på 
filmupptagn ingar som togs vid sammanträdet. 

Rent principiellt är vi emot en höjning av deltidstaxan till heltidstaxa. Detta hade vi kunna fortsätta 
yrka. Men då uppnår vi bara att vi blir nedröstade i kommunfullmäktige. Och då får föräldrarna 
betala heltid för en deltidsomsorg på 15 timmar. 

Vi socia ldemokrater utgår främst från Barnens perspektiv. Vi upplever inte att alla partierna i 
kommunfullmäktige utgår från barnets perspektiv utan utgår bara ifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Vi menar att alla barn ska ha tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger 
lärande, lek och trygghet. Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. 

Avgiften i förskolan är dock en tung börda för de familjer som lever under knappa ekonomiska 
förhållanden i dag. För våra barns sku ll är det viktigt att det ekonomiska hindret t ill lek, utveckl ing 
och lärande tas bort. Den föreslagna taxeföränd ringen kan innebära en höj ning av årskostnaden för 
barn 1 på 5 256 kr per år, för barn 2 på 3 504 kr per år och för barn 3 på 1 752 kr per år. En 
bedömning av de föreslagna taxornas påverkan på familjernas ekonomier kan inte göras generellt 
utan ger effekter som är unika i respektive familj. 

Alla barn måste ges samma chanser i framtiden, och genom förskolan ges de den bästa sta rten. 
Förskolan är en naturlig del av alla barns skolgång. Med välutbildad personal ger vi alla barn 
möjlighet att förverkliga sina drömmar i framtiden . Förskolan är också en plats där barn från olika 
miljöer möts. Detta motverkar utanförskap och segregation. 

Vi yrkade därför på bifall t ill förslaget ti ll höjning av taxan under förutsättn ing att rätten t ill 
omsorgstid 15 timmar höjs till 25 timm ar. Det är rimligt att de som får betala för heltid också få r lov 
att ta del av den pedagogiska verksamheten i större utsträckning. 

De röstar emot sina egna motioner och väljer att stödja Alliansens förslag utan att höja rä tten till 
pedagogisk verksamhet från 15 timmar till 25 timmar. De hade möjlighet att rösta i enlighet med 
deras egen motion men avstod. Ett svek mot barnen, ett svek mot arbetslösa fö räldrar, ett svek mot 
föräldralediga föräldrar, ett svek mot familjer med låga inkomste r. 

/;V 



M ed ovanstående som bakgrund reserverade vi oss mot beslutet att fö reslå Kommunfullmäktige att 
besluta om en enhetlig taxa inom barnomsorgen i Staffanstorps kommun . 

Vi reserverar oss med hänvisning till ovanstående då vi yrkar bifall till 
överklagandet då beredningen av ärendet har både varit bristfällig och kan 
absolut inte anses uppfylla beredningstvånget enligt kommunallagen 5 kap 
§26. 

Motiveringen av återremissen i ärendet har inte beaktats av den beredande 
nämnden och styrelsen vilket innebär att kommunens beslut gällande taxan 
ska upphävas. 

Staffanstorp den 6 februari 2017 

För Socialdemokraterna 

Laila Olsen (S) 

Kg; j;/(J, 
Sida 2 (2) 



Staflansto,ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§8 Utbildningschefen informerar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendet i korthet 
Utbildningschef Stina Hansson informerar om fö lj ande. 

• Rekto r Baldersskolan 

2017-02-06 

• Återko ppling Skolinspektionens granskning av Baldersskolan 

• Sammanställning av befintliga vidaredelegationer 

Ordförandes sign 

!JIY 
I Ju stera ndes sign 

w 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans101ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-06 

§9 Redovisning av delegationsbeslut (2016-BUN-158) 

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

Ärendet i korthet 
Föreligger sammanställning av delegationsbeslut samt protokoll från sam manträde med 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-06, 2016-12-14 samt 
2017-01-23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-06 
Sammanställning 2017-02-06 

I Urdragsbestyrkande 
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Staftansto1ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§10 Redovisning av meddelanden (2016-BUN-156) 

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

Ärendet i korthet 

2017-02-06 

a) Beslut från Skolverket om beviljad ansökan gällande statsbidrag för Lärarl yftet Il ht 
2016 (2016-BUN-127-2). 

b) Begäran om yttrande från Skolverket gällande anmälan om skolsituation fö r elev i 
ärende 41-2016:9 267 (2016-BUN-157-3). 

c) Bes lut från Skolinspektionen angående anmälan varv id Skolinspektionen beslutar att 
lämna anmälan till Staffanstorps kommun för utredning och eventuella åtgärder i 
ärende 41 -2016:8588 (2016-BUN-153-1). 

d) Informat ion från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende med dnr 2015/005504 
(2015-BUN-19-77). 

e) Beslut från Skolverket om ansökan och utbeta lning gä llande statsbidrag fö r 
personalförstärkning i skolbibliotek juli-december 2016 (201 6-BUN-133). 

f) Bes lut från Skolverket om, rekvisition och utbetalning gä llande statsbidrag till 
skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för lärare höstterminen 2016 (dnr 2016-
BUN-48-9) . 

g) Beslut från Skolverket om rekvisition och utbetalning gä llande statsbidrag fö r 
Lärarlönelyftet för 2016-07-0l - 2016-12-31 (dnr 2016-BUN-72-4). 

h) Beslu t från Skolverket om redovisning av statsbidrag för handledare inom Läslyftet 
läså ret 2015/2016 (dnr 2015-BUN-8-6). 

i) Beslut från Skolverket om godkänd redovisning av statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan för bidragsår 2015/2016 (2015-BUN-101 -5). 

j) Beslut från Skolinspektionen angående anmälan va rvid Skolinspektionen beslutar att 
lämna anmälan till Staffanstorps kommun för utredning och eventuella åtgä rder i 
ärende 41-2016:9565 (2016-BUN-161-1) 

Ord föra ndes sign 

l!lvr 
I justerandes sign 

Zl!J 
J Utdragsbestyrkande 
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Staffanstofps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-06 

k) Beslut från Skolverket om godkänd redovisning gällande statsbidrag fö r 
kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk 
verksamhet till kommuner som tillämpar max taxa för år 2016 (2016-BUN-8-7). 

I) Bes lut från Skolverket gällande bidrag för hälsofrämj ande skolutveckl ing fö r 
bidragsår 201 6 (201 6-BUN-150-3). 

m) Bes lutsmeddelande från Skolverket gä llande maxtaxa, fastställda bidragsramar 
201 7 (201 7-BUN-3-4). 

n) Beslut med rättelse från Skolverket gä llande maxtaxa, faststä llda bidragsramar 2017 
(201 7-BUN-3) . 

o) Beslut från Sko linspektionen angående uppföljning av skolsituation varvid ärendet 
avslutas. (2016-BUN-70-14). 

p) Kommunfullmäktiges beslut § 97, 201 6 att från och med den l januari 2017 införa 
en enhetlig barnomsorgsavgift fö r förskola och pedagogisk omsorg oberoende av 
barnets vistelsetid (201 6-BUN-144-5). 

q ) Föreläggande från Förva ltningsrätten i Malmö angående laglighetsprövn ing enligt 
kommunallagen om att införa en enhetlig barnomsorgsavgift fö r förskola och 
pedagogisk omsorg (201 6-BUN-144-7). 

Beslutsunderlag 
Tj änsteskri velse daterad 201 7-02-06 

Ordfö randes sign J J usterandes sign 

};(I) 
I Utdragsbestyrkande 
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Sta ffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-06 

§11 Statsbidrag för sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-12 år 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ge utbildningschefen i uppdrag att undersöka om barn- och utb ildningsnämnden ti ll 
akti viteter inom fritidshemmens verksamhet för barn mellan 6-12 år kan ta del av de 
medel som Myndigheten för ungdoms- och civi lsam hällsfrågor har fö r 
sommarlovsaktivieter eventuell t i samverkan med fö reningar samt 

att återkoppling ska ske ti ll barn- och utbi ldningsnämndens arbetsutskott senast i maj 
2017. 

Yrkanden 
Laila Olsen (S} yrkar att barn- och utbi ldningsnämnden ska bes luta att ge 
utbildningschefen i uppdrag att undersöka om barn- och utbildningsnämnden till 
aktiviteter inom fritidshemmens verksamhet för barn mellan 6-1 2 år kan ta del av de 
medel som Myndigheten fö r ungdoms- och civil samhällsfrågor har för 
sommarlovsaktivieter eventuell t i samverkan med fö reningar samt att åte rkoppli ng ska 
ske ti ll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott senast i maj 201 7. 

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

Ordförandes sign 

t/V 
j Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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