
Staffaosto,ps 
kommun 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och 
tid 

Protokollet omfattar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

Hagalidskolan, Hagalidvägen 4 Staffanstorp kl. 18:00-20:10 

Nino Vidovic (M) (ordförande) 
Laila Olsen (S) (2:e vice ordförande) 
Gisela Nilsson (L) (vice ordförande) 
Rickard Severin (S) 
Åsa Ekstrand (M) 
Marie Saltarski (5) 
T homas Carlstedt (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Max Jörgensen (M) 
Karolina Ohlsson (C) 
Anders Rosdahl (V) ersätter Maivi Strömberg (MP) 

Rickard Svensson (M) § § 12-13, §§ 15-30 
Ingrid Oxenby (M) 
Zoltan Pusztai (KD) 
Rolf Jörgensson (SD) 

Cecilia Abelson, Lärarförbundet Staffanstorp 
( Persona \företrädare) 
Stina Hansson (Utbildningschef) 
Anna Rusell (Projektledare, Staffanstorps centrum ) § § 12-14 
Anja Ritzau (Utbildningsstrateg) 
Eva Mellberg (Avdelningschef) 
Charlotte Gillsberg (Ekonom) §§12-17, §30 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 

Laila Olsen (S) 

Rådhuset, 2017-03-22 16:00 

§§ 12-30 

Ordförandes sign j Justerandes sign 

/~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans torps 
kommun 

Underskrifter 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

Sekreterare fiii!, 
Ordförande 

Ev~ yfnqv,~ 

.1.:./1. .. "::. ................... .. ........................... . 

Justerande :;vaX~~-------------
Laila Olsen (S) 

I Ju sterandes sign 

¼tJ 
I Utdragsbestyrka nde 
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Stafianstotps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-20 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Barn- och utbildningsnämnden 
2017-03-20 

2017-03-23 2017-04-14 

O rdfö randes sign [ Justerandes sign 

(/lv> )(rJ 
[ Utd ragsbestyrkande 
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Staffans totp_ 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

Innehållsförteckning 

§12 
§13 
§14 
§15 
§16 
§17 
§18 
§19 
§20 

§21 

§22 
§23 
§24 
§25 
§26 
§27 
§28 
§29 
§30 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Förändring av föredragningslistan 
Byggnation av nya lokaler Ängslyckans förskola 
Flytt av Lapptäckets förskola till Ängslyckans förskola 
Bokslut 2016 - Årsredovisning 
Ekonomisk uppföljning 2017 
Lärarlönelyftet och förstelärare i Staffanstorps kommun 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 
Patientsäkerhetsberättelse för psykologer och logopeder 2016 
Revidering av rutiner och riktlinjer för upprättande av 
likabehand lingsplaner 
Handlingsplan för Kemikaliesmart förskola 
1ktiviteter i Hjärup kopplade till Paletten i Staffanstorp 
Aterkoppling Analysgrupp skola 2017 
Återkoppling Analysgrupp förskola 2017 
Utbildningschefen informerar 
Redovisning av delegationsbeslut 
Redovisning av meddelanden 
Angående beslut om anstä llning av rektorer och försko lechefer 
Justering av internbudget 2017 

J Urdragsbesryrkande 
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Sta ffa nsto,p 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

§12 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 onsdagen den 22 
mars 2015 klockan 16.00. 

Ordförandes sign 

th1-:-
I Justerandes sign 

;0!J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffaosto,ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§13 Förändring av föredragningslistan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

2017-03-20 

att lägga två ärenden till fö redragnings li stan rubricerade "Angående bes lut om 
anstä ll ning av rekto rer och fö rskolechefer" respektive "Justering av internbudget 
201 7 " att behandlas som nya ärenden nummer 19 respektive 20 samt 

att föredragnings listan därefter fas tställ s. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

/l}r- )ttJ 
I Utdragsbestyrkande 

Page 6 of 48 



Staflaos to<p. 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-20 

§14 Byggnation av nya lokaler Ängslyckans förskola (2017-BUN-32) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dels 
att godkänna hyreskalkyl, preliminärt hyreskontrakt och underlag för byggnation för 
Ängslyckans förskola, en ligt bilaga 1 (kalkyl), bilaga 2 (ritning) och bilaga 3 
(hyreskontrakt). Förskolan ska vara färdigställd senast första kvartalet 2019 samt 

att beräkna påverkan på barn- och utbildningsnämndens budget till 8 900 000 kr vi lket 
anmä ls till Kommunstyrelsen som ett behov från och med 2019-års budget. Påverkan 
på budgeten beräknas som preliminär hyra, effekten av ny hyras påverkan på 
genomsn ittshyran för kommunen och med avdrag för hyresnivåer på nuvarande 
loka ler, då inklusive Lapptäckets försko la. Till behov tillkommer även kostnad för 
inventarier samt ev ökade städkostnader, vilka beräknas inför beslut om budget 2019. 

dels att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att beställa byggnation enligt ovan. 

dels att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna före liggande hyreskontrakt. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser byggnation av nya lokaler Ängslyckans förskola som föredras av 
projektledare An na Russell, kommunfastigheter. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utb ildningsnämnden ska besluta 
att godkänn a hyreskalkyl, preliminärt hyreskontrakt och underlag för byggnation för 
Ängslyckans försko la, en ligt bilaga 1 (kalkyl), bilaga 2 (ritning) och bilaga 3 
(hyreskontrakt). Förskolan ska vara färdigställd senast första kvartalet 2019 samt att 
beräkna påverkan på barn- och utbildningsnämndens budget till 8 900 000 kr vilket 
anmäls till Kommunstyrelsen som ett behov från och med 2019-års budget. Påverkan 
på budgeten beräknas som preliminär hyra, effekten av ny hyras påverkan på 
genomsnittshyran för kommunen och med avdrag för hyresnivåer på nuvarande 
loka ler, då inklusive Lapptäckets förskola. T ill behov tillkommer även kostnad för 
inventarier samt ev ökade städkostnader, vilka beräknas in för beslut om budget 2019. 
dels att föreslå kommunstyrelsen besluta att beställa byggnation enl igt ovan. dels att 
föresl å kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
föreliggande hyreskontrakt. 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

#IV/ ;!I 
I Urdragsbestyrkande 
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Staflansto1ps 
kommun 

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

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

Upplysning 
På grund av jäv deltar inte Rickard Svensson (M) i handläggn ingen i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
170306 Ängslyckan Staffanstorps kommunfastigheters förs lag 
170320 Ängslyckan BUN rev kostnad & hyra alt B 
Prel HYRESKONTRAKT Ängslyckans förs kola 20170316 

[ Urdragsbestyrkande 
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Sammanfattning av 
preliminär kostnadsprognos 

Total byggkostnad: 

Entreprenadkostnad mark: I O mil 

Entreprenadkostnad byggnader: 73, I milj, sep priser: balkonger: I I 00 000 kr, anpassning barn speciella behov: 55 000 kr 

Projekteringskostnad: 4,2 milj 

Byggherrekostnad: 9,5 milj kr 

Summa prel: 96,8 milj kr(exkl. markköp) 

Total investeringskostnad: 

Summa prel: 96,8 milj kr(exkl. markköp, rivningskostnad, paviljongkostnader) 

Övrigt: verksamhetsanknuten inredning och utrustning, prel kostnadsprognos tot: 4 360 000 kr 

ingår ej i kostnadsprognos(lägre avskrivningstid) 

Entreprenadkostnad: 

• Entreprenadkostnad Ängsf byggnad: 22 200 kr/m2(jämförelse byggnad av förskola: 22 000 -23 000 kr/m2, nov 20 16) 

• Entreprenadkostnad Ängsf mark: 3 200 kr/m2(jämförelse mark till försko la: 2 500 -3 500 kr/m2, nov 2016) 

Byggkostnad inkl byggherrekostnader: 

• Byggkostnad inkl byggherrekostnader: 26 400 kr/m2(jämförelse bygggnad av förskola: 25 000kr/m2 -30 000 kr/m2) 

• Riktvärde yta/barn: I O m2/barn(exkl teknikrum och trapphus) 
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Sammanfattning av 
preliminär hyresberäkning 

Ängslyckans Förskola nyinvestering( I 2 avd): 

• Avtalstid: 20 19-04-0 I till 2044-03-31 (25 år) 

• Dimensioneras för 270 barn( 12 avd) 

• verksamhetsanknuten inredning och utrustning ingår ej i hyresavtalet 

• Grundhyra per år: 7 850 000 kr/år, kvartalshyra: I 962 500 kr 

• Hyra: 2 386 kr/m2(exkl. markköp, rivningskostnad, paviljongkostnader) 
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Angslyckans fOrskola med utemiljö 
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Angslyckans förskola 

FASAD MOT NORDVÄST 

FASAD MOT SYDOST 

ÄNGSL YCKANS FSK 
HJÄRUP9:8 

NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA 

FASADER MOT SYDOST OCH NORDVÄST 
PROGRAMHANDUNG 201 7-01-Z7 

0 < 1 .. , .. 
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Angslyckans förskola - plan 1 
- r 

ÄNGSL YCKANS FSK 
HJÅRUP 9:8 
NYBYGGNAD AV FORSKOlA 
P\AN1 
~Ul'fG2017-0l ·Z1 
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Angslyckans förskola - plan 2 

ÄNGSL YCKANS FSK 
tuAAUP9:B 
N'V8YGGl'W)A'IIFORSKOI..A ....... 
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Angslyckans förskola - sektioner 

SEKTIONB-a 

I 

SEKTIONC-<: 

ÄNGSL YCKANS FSK 
HJÅAUl'9:B 
!'ffBYGGNAO AV FORSX~ 
SElCllONER 
PA0GRAMHANOU.NQ 2017~1-V 
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HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sid 1 (4) 

Nr Preleminärt 
Undertecknad har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta Innebär att den därefter följande texten gäller 

Person/Orgnr 

Hyresvärd Staffanstorps kommunfastigheter AB 
556671 -7491 

Person/Orgnr 

Hyresgäst/er Staffanstorps kommun 
Ängs lyckans Förskola 

Kommun Faslighetsbeteckning Trappor/hus Lokal nr 
Lokalens adress mm Staffanstorp XXX 

Gata 

Aviseringsadress 

Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres. om inte annat anges, i befintligt skick alt användas till· 
Lokalens skick Förskola 
och användning 

Butiksarea i Kontorsar a i Lagerarer i övrig area 

Lokalens storlek I plan I m' 
plan m' plan m2 

plan I m' 

och omfattning 
3290 

Angivna areor 

0 har C8J har inte inför avtalets tecknande gemensamt mätts upp. 

Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetaln ing respektive 
hyresvärden rätt till högre hyra. 

Bilaga 

0 Omfattningen av de förhyra lokalerna har markerats på Mogade ritning(ar) 

0 tillfartförbil D plats för 0 plats för 0 parkerings- Ogarage- D 
för i - och skylt skyltskåp/ plats( er) för plats(er) för 
urlastning automat bilar bilar 

Lokalen uthyres Bilaga 

Inredning C8J utan särskild för verksamheten avsedd inredning 0 med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga -

Vid hyresförhållandets upphörande skal l hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats , bortföra honom tillhörig 
egendom och återställa lokalerna i godtagbart skick . 
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalerna. 
Om till följd av hyresgästens åtgärder - vidtagna med elle r utan hyresvärdens medgivande - lokalen vid avflyttningen 
innehåller material , som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, skall hyresgästen avlägsna materialet eller 
ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering 
eller motsvarande. 

Ledningar för C8J Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefon i från den anslutningspunkt operatören anger, till de 

telefoni ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

0 Hyresvä rden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs och 
bekostas av hyresgästen men skall ske i samråd med hyresvärden. 

Ledningar för C8J Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation från den anslutningspunkt operatören 

datakommunikation anger t ill de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

0 Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs och 
bekostas av hyresgästen men skall ske i samråd med hyresvärden. 

Från och med den Till och med den 

Hyrestid 2019-04-01 2044-03-31 

Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

Förlängnings tid I annat fall är kontraktet förlängt med 3 år för varje gång. 

Värme och Erforderlig uppvärmning av lokalen ombesörjes av C8J hyresvärden 0 hyresgästen 

varmvatten Varmvatten tillhandahålles C8] hela året 0 inte alls D 

Upplysning 
Observera att det, vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen 
i bilagan skall bli tillämpl ig. Det gäller exempelvis indexklausul. klausul om fastighetsskalt och om hyresgästens rätt 
till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll 
Se i övrigt Handledning upprättad av organisationerna 
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HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL Nr 

Sid 2 (41 

Undertecknad har denna dag träffat följande hyresavtal : K,yss I ruta Innebär att den därefter följande texten gäller 

Hyra 

Indexklausul 

Kostnad för värme 
och varmvatten 

VA-kostnad 

Kyla/Ventilation 

El 

Trappstädning 

Emballage- och 
sophämtning 

Snöröjning och 
sandning 

Fastighetsska tt 

Oförutsedda 
kostnader 

Upplysning 

Kronor 7850000 per år utgörande D total hyra C8J hyra exkl. nedan markerade tillägg. 

C8J Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul 

{8J BränsleNärmelillägg utgår i enlighet med bifogade klausul 

C8J Va-tillägg utgår i enlighet med bifogade indexklausul 

C8J Kostnader för drift av särskild kyl - och ventilationsanläggning ersätts i enlighet med bifogade indexklausul 

0 Ingår i hyran C8J Hyresgästen har eget abonnemang 

0 Ingår i hyran [8J Ombesörjes och bekostas av hyresgästen 

Bilaga 

1 
Bilaga 

2 

Bilaga 

2 
Bilaga 

2 

I den omfattning det åligger hyresvärden att dels tillhandahålla utrymme för lagring av sopor/emballage, dels ordna 

borttransport av sådant avfall. åligger det hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom 
att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. 

Emballage- och sophämlning 

0 Ingår i hyran 

C8J Ombesörjes och bekostad av hyresgästen (dock ligger det hyresvärden att tillhandahålla sopkärl och erforderligt 
soputrymme) 

0 Ingår i hyran beträffande nedan markerade avallsfraklioner. Det åligger hyresgästen att själv svara för och bekosta 
uppsamling, sortering, lagring och transport av hos hyresgästen förekommande avallsfraktioner som inte markerats nedan. 

0 lysrör 0 hårda plastförpackningar 0 hushållsavfall 

0 grovsopor 0 metallfcirpackningar 0 farligt avfall enl. förord ning (1 996:971) om farligt avfall 

D komposterbart avfall 

0 tidningspapper 

0 batterier 

C8J Ingår i hyran 

C8J Ingår i hyran 

0 ofärgade glasförpackningar 

0 färgade glasförpackningar 

0 pappförpackningar 

D 
D 
D 

0 Ombesörjes och bekostas av hyresgästen 0 Enl bil. 

0 Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse 

Skulle efter av1alets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av 

Bilaga 

Bilaga 

a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utg ende skat1, avgift eller pålaga va rom riksdag. regering. kommun eller 
myndighet kan komma att besluta 

b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att 
utföra till följd av beslut av riksdag , regering, kommun eller myndighet 

skall hyresgästen med verkan rrån inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av 
den totala årliga kostnadsöknlngen för fastigheten. 
Lokalens andel är procent. Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgäslens hyra (exkl. ev. moms) i förhållande till i 
fastigheten utgående lokalhyror (exkl. ev. moms) vid l iden för kostnadsökningen. För ej uthyrd lokal görs därvid en uppskattn ing 
av marknadshyran för lokalen 
Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med överenskommelse . 
Med ofö rutsedda koslnader menas s dana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna 
instanserna. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning. 

Observera u det , v,ssa fall 16<utom kryss i ru1a också erfordras all bilaga fogas trll avtalet 10< all overenskommelsen 
i bilagan skan bh bllämphg Oet galler exempelvis indexklausul, klausul om fas1ighe1sskatt och om hyresgas1ens rätt 
1111 nedsätlning av hyra vid sedvanl,gl underhåll 
Se I övrig! Handledring upprättad av "'ganisallonerna 
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HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sid 3(41 

Nr 
Undertecknad har denna dag träffat följande hyresavtal : Kryss I ruta Innebär att den därefter följande texten gäller 

Mervärdesskatt [2J Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga 

(moms) vid varje tillfälle gällande moms. 

D Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen skall 
hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. 

Momsen som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte. enligt vid varje tidpunkt gällande regler för 
moms på hyra. på i förekomma nde fall enligt hyreskontraktet utgående fillägg och andra ersättningar. 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande - såsom upplåtelse av lokalen i andra hand (även upplåtelse 
till eget bolag). eller överlåtelse - blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen skall hyres-
gästen fullt ut ersätta hyresvä rden med det återbetalda beloppet. Hyresgästen skall vidare utge ersättning för den kostnad sökning 
som följande av hyresvärdens fMorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnaderna som uppstår genom hyresgästens 
agerande. 

Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje Postgiro nr Bankgiro nr 

Hyrans betalning D kalendermånads början [2J kalenderkvartals början genom insättning på 

Ränta Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig 

Betalningsp/Aminnelse betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid 
varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. 

Dock all hyresgästen svarar för B41aga 

Underhällmm [2J Hyresvärden skall utföra och bekosta erforde~igl underhåll 
av lokalerna och av honom till handahållen inredning. 

Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver Bilaga 

D Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt underhåll 
av ytskikt på golv. väggar och tak jämte inredning 
tillhandahållen av hyresvärden. 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan äger 
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. 

Bilaga 

D Fördelningen av underhållsansvaret framgår av särskild bilaga 

Skötsel och drift Om inte annat överenskommits åligger det hyresvärden att i förekommande fall ombesörja skötsel , drift och underhåll av 
allmänna och gemensamma utrymmen. 
Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen elle r eljest inom fastigheten. utföra inrednings-
och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga 
installationer såsom VA-. el-, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden. 
Sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effeklen av sådana 
anordningar försämras. Det åligger hyresgäslen att vid utförande av inredningsarbeten se ml att funklionen hos radiatorer och 
andra uppvärmningsanordningar i allt väsenUigt behålls. 

Revisionsbesiktningar Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen 
tillhörig installation. åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. 
Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra 
sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit. 

Tillgänglighet till Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VA-verket. Telia AB eller motsvarande måste ha tillgång till, 

vissa utrymmen skall vad ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, 
backar. varor och dylikt. 

Byggvarudeklarationer Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta avtal eller eljest utför underhålls-. förbättrings- eller ändringsarbeten 
avseende lokalen skall han fö r hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer - i den mån sådana 
finns utarbetade - för de produkter och material som skall tillföras lokalen. 

PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforde~igt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden till följd härav enligt reglerna i PBL 
tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp. 

Nedsättning av hyra Hyresgästen har inte rä tt till nedsättning i hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick 
eller annat arbete som särskilt anges i avtalet. 

Bilaga 

D Hyresgästens rätt til l nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna 
eller fastigheten i övrigt regleras i bilaga. 

Det åligger 

Myndighetskrav mm D hyresvärden l2J hyresgästen 
att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder. som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälso-
skyddsnämnd. brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för 
avsedd användning. Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgårder vidtas. 
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HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sid 414) 

Nr 
Undertecknad har denna dag träffat följande hyresavtal : Kryss I ruta Innebär att den darefter följande te,ten gäller 

Skyltar, markiser, Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden rätt att uppsätta för ve rksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning , att 
fönster dörrar etc hyresvärden ej har befogad anledning att vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörd myndigheter. 

Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. 

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan 
ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner. 

Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyttskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna 
utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågavarande 
väggar. 

[gl Hyresvärden D Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på 

[gl föns ter D skyltfönster [gl entredörrar [gl skyltar D 
D Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande 

skyltfönster och entredörrar. 

Det åligger 

L/Jsanordningar D Hyresvärden [gl Hyresgästen 
att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring. 

Force majeure Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av av1alet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans 
åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp. på grund av sådan 
arbetsinställelse. blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte 
heller kunnat förutse. 

Förutsällning för detta avtals giltighet är all säkertiet i form av Bilaga 

Säkerhet D bankgaranti D borgen D lämnas senast den 

Bi laga 
Särskilda bestämmelser 

Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskil t medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna 
tagit var sitt. Tidigare av1al mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta av1al s ikraftträda nde. 

OrUdatum Ort/datum 

Hyresvärd Hyresgäst 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Överenskommelse På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla 
om avflyttning fr.o.m den ti ll vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta 

Ort/datum OrVdatum 

Hyresvärd Hyresgäst 

Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr.o.m. den 

på 

Frånlfädande hyresgäsl T,llvadande hyresgäst Person/orgnr 

I 
Ovanstående överlåtelse OrUOatum Hyresvärd 

godkännes 
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OrVdalum 

Hyresvärd 

Namnförtydligande 

Bilaga till hyreskontrakt nr 

Parterna har enats om nedsättning av hyran vid sedvanligt underhåll enligt 
följande (kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller). 

D Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra 
sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt utgår i enlighet med 
hyreslagens regler. 

D Hyresgästen har inte rätt Ull nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att 
hyresvärden låter utföra sedvanligt underhål l av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt. 
Det åligger dock hyresvärden att i god lid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning 
samt när och under vilken tid arbetet skall utföras. 

D Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll 
av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt skall regleras enligt följande 

Ortldalum 

Hyresgäsl 

Namnfönydligande 
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Staff,instorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-20 

§15 Flytt av Lapptäckets förskola till Ängslyckans förskola (2017-
BUN-32) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att den verksamhet som idag bedrivs på Lapptäcket förskola i Hjärup, under 
förutsättning att beslut om byggnation fattas, flyttar in i den nybyggda förskolan 
Ängslyckans förskola när denna är färdigställd. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden be lutade 2016-12-06, § l26, bland annat att uppdra 
till utbildningschefen att utreda flytt av Lapptäckets försko la till Ängslyckans förskola 
när denna är färdigställd. 

Ängslyckans förskola utgör tillsammans med Lapptäckets förskola redan en 
resultatenhet. För att på bästa sätt möjliggöra god kva litet för de barn som vistas där, 
och i syfte att ge bättre förutsättningar till ett gott resultat i verksamheten krävs d t att 
förskolorna har en storlek som stödjer både organisation, utvecklingsarbete och 
ekonom i. Vi behöver därför, i så stor ut träckning som möjligt, sträva efter större 
enheter såväl resultatmässigt som fysiskt. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbi ldningsnämnden ska besluta 
att den verksamhet som idag bedrivs på Lapptäckets förskola i Hjärup, under 
förutsättn ing att beslut om byggnation fattas, flyttar in i den nybyggda förskolan 
Ängslyckans förskola när denna är färdigställd . 

Lai la Olsen (S), yrkar bifall till ordförandens yrkande enligt ovan med tillägget att om 
det blir lediga lokaler i Hjärup när Ängslyckans förskola är färdig att starta så ska de 
lediga lokalerna användas till "Öppen förskola". 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ll r först proposition på eget m.fl. yrkande enl igt ovan och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Ordföranden ställer därefter proposition på La ila O lsens (S) ti lläggsyrkancle och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutat att avslå detta tilläggsyrkande. 

Omröstning begär . 

Ordförandes sign j Justerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Sta ft,ins torps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föl jande omröstningsproposition. 
Den som vi ll att Lai la Olsens (S) tilläggsyrkande ska avslås röstar ja. 
Den som vill att Laila Olsens (S) tilläggsyrkande ska bifallas röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Barn- och utbildningsnämnden har med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutat att avslå 
Laila Olsens (S) tilläggsyrkande. Se voteringslista § 15. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmå n för eget 
tilläggsyrkande, se reservation. 

Protokollsanteckning 
Gisela Nilsson (L) och Nino Vidovic (M) lämnar protokollsanteckning, se bil aga. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 18:35 - 18:40. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-JO 

Beslut skickas till 
Förskolechef, Linda Delveus 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Voteringslista: §15 

Voteringslista 

Ärende: Flytt att Lapptäckets förskola till Ängslyckans förskola, 2017-BUN-32 

Voteri ngsl is t( o r) 

Omröstn ingsresultat 

Ledamot 

Nino Vidovic(M), ordförande 

La ila Olsen(S), 2:e vice ordförande 

Gisela Nilsson(L), vice ordförande 

Rickard Severin(S), ledamot 

Åsa Ekstrand(M), ledamot 

Marie Saltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

Max Jörgensen(M), ledamot 

Karolina Ohlsson(C), ledamot 

Anders Rosdah l(V), ersätta re 

Resultat 

Ja 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

7 

FPagJe2t3aff148 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

4 0 



Reservation 
Ärende 4. Flytt av Lapptäckets förskola till 

Ängslyckans förskola 

Vi socialdemokrater yrkade på att följande tilläggsatt-sats skulle 
bifallas; 
- att om det blir lediga lokaler i Hjärup när Ängslyckans förskola 

är färdig att starta så ska de lediga lokalerna användas till 
"Öppen förskola". 

Vi motiverar detta med att behovet av en öpp n förskola ökar i 
framtiden då utbyggnad nav bostäder ökar och många barnfamiljer 
flyttar in till Hjärup. Därför är det viktigt att redan nu börja planering för 
att kunna återöppna den Öppna förskolan. När vi tidigare yrkat på en 
återöppning av Öppna förskolan så har vi fått till svar att det saknas 
lokal. 

När Lapptäckets förskola flyttar till Angslyckan så har kommunen 
fortfarande ca 15 år kvar av hyreskontraktstiden på Lapptäcket och både 
den yttre och inre 1niljön är redan anpassad för förskoleverksamhet. 

Staffanstorp den 20 mars 2017 

För Socialdemokraterna 

Laila Olsen (S) 
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Protokollsanteckning ärende 4 BUN 2017-03-20 

Ärendet handlar om planering av framtida flytt av Lapptäckets verksamhet till 
Ängslyckans nybyggda lokaler när dessa är färdigställda. Under ärendets 
behandling på mötet lade Laila Olsen (S) fram ett tilläggsyrkande som berör öppen 
förskola i Hjärup. Tilläggsyrkandet innebär att nämnden ska förbinda sig att 
använda lediga lokaler till öppen förskola när Ängslyckans nya byggnad står klar om 
ungefär 2 år. 

Sakfrågan som tilläggsyrkandet berör inte ingick i ursprungsärendet och dess 
beredning. Det är därför vår bedömning att det för närvarande saknas 
förutsättningar för att bedöma och i sak pröva de ekonomiska, verksamhetsmässiga 
och lokalmässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av Laila Olsens (S) 
tilläggsyrkande. Avslagsyrkandet skall därför ses som ett ställningstagande mot att 
nämnden av förslagsställaren uppmanas ta långsiktigt bindande beslut utan någon 
hänsyn till ekonomiska eller andra konsekvenser, och inte som att vi motsätter oss 
sakfrågan om en öppen förskola i Hjärup. Denna typ av verksamhet är alltid aktuell 
att pröva mot andra icke lagstadgade verksamheter i samband med budgetbeslut. 

Staffanstorp den 21 Mars 2017 

,:V:,-+7?-=-
Gisela Nilsson (L) Nino Vidovic (M) 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§16 Bokslut 2016 - Årsredovisning (2017-BUN-15) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

2017-03-20 

att Ryttarebyns och Ön va la försko lor respektive ackumulerade resultat slå ihop till 
ett gemensamt ackumulerat resultat uppgående till +45 tkr samt 

att årsredovisning 2016 godkänns och läm nas över till kommunstyrel en för vidare 
behandling. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden redovisa r 2016 ett positivt re ultat på 3,9 mnkr varav 
resultaten heterna visar ett över kott på 1,4 mnkr. 

Inför 201 7 fortsätter förändringen av sammansättningen av barn- och 
utbildn ingsnämndens resultatenheter. Från och med den 1 januari 201 7 utgör 
Ryttarebyns för ko la och Önsvala förskola en gemen am resulracenhet. I och med detta 
slås även deras ackumulerade resultat samman vilket ger ett överskott på 45 tkr per 
den 31 december 2106. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn - och utbildningsnämnden ska besluta 
att Ryttarebyns och Önsvala förskolors respektive ackumulerade resultat slå ihop till 
ett gemensamt ackumulerat resultat uppgående till +45 tkr samt att årsredovi sn ing 
2016 godkänns och lämnas över till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

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

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsut korts beslut § 29, 201 7 
Bokslut 2016 
Bilaga 1 genomförandeplaner 
Bilaga 2 resultatenheter 

I Urdragsbes tyrkande 
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Staffansto,p 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

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

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

2017-03-20 

att uppdra till utbildningschefen att ti ll kommande ekonomiska månadsuppföljning 
- särskilt bevaka förä ndringar i demografisk avvikelse och ekonomiska kon ekvenser 
av detta, 
- återkomma med åtgärdsprogram för att Baldersskolan ska uppvisa en budget i balans 
vid årets slut samt 

att därefter godkänna den ekonomiska månadsuppfölj ningen. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämnden har den 6 december 2016 § 128 bland annat beslutat att 
ekonomisk rapportering ska lämnas i samband med samtliga av barn- och 
utb ildningsnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts ordinarie 
sammanträden. Skriftli ga i den omfattning som ange i av komn:lL!nfullmäktige beslutat 
ekonomistyrdirektiv och muntliga i övrigt. Den skriftl iga ekonomiska rapporteringen 
ska inkludera föl jande: 
- eventuellt påkallade åtgärder för uppnående av budgetbalans. 
- periodens utfall avseende de totala lokalkostnaderna för nämndens verksamheter 
redovisat i ab oluta tal och i procentandel av årsbudget, 
- demografiska avvikel er för för kola och pedagogisk omsorg, förskolekla s, 
grundskola, frrt idshem och gymnasieskola, då jämfört med gällande internbudget, 
redovisat i antal barn/elever, procentuell t och ekonomisk avvikelse i grundbelopp. 
- beläggningsgrad för förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass och frit idshem, då 
jämfört med gällande internbudget. 
- prognoser avseende förändringar av lokalkostnader och demografiska förhållanden . 

I ärendet föreligger skriftlig ekonom isk uppföljning fö r perioden januari-februari 201 7. 
Barn- och utbildningsnämnden prognosti erar ett underskott med -3 450 tkr va rav 
resultatenheternas underskott uppgår till -950 tkr. De stora avvikelserna avser främst 
volymer. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn - och utbildni ngsnämnden ska be luta 
att uppdra till utbildn ingschefen att till kon:irnande ekonomiska månadsuppföljni ng -
särskilt beva ka förändringar i demografisk avvikelse och ekonomiska konsekvenser av 
detta, - återkomma med åtgärd program för att Baldersskolan ska uppvisa en budget i 
balans vid årets slut samt att därefter godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen. 

I Utdragsbestyrkande 
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Stalfa[J sto1ps 
kommun 

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-20 

Ordföranden kon tarerar att det endast fö religger ett fö rslag till be lut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-17 
Månadsrapport nämnd 
Månadsrapport produktion 
Bilagal Volym 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

/vv, ~ 
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Samma nträdesprotokoll 2017-03-20 

§18 Lärarlönelyftet och förstelärare i Staffanstorps kommun (2017-
BUN-40) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föres lå kommunstyrelsen besluta 

att löneti ll äggen för pedagoger som fått del av Lärarlönelyftet efter utvärdering 
omvandlas ti ll fast lön från 2017-07-01 samt 

att de förste lärare som efter utvärderingen våren 2017 bedöms vara kva lificerade för 
att leda ett kvalificerat kollegia lt lärande, med syfte att stärka undervisningens kvalite 
och elevernas måluppfyll else, får ett ti ll svidareförordnande om förstelärare i 
Staffanstorps kommun, från 2017-07-01. 

Ärendet i korthet 
Förordningarna om statsbidrag för lärare (2013:729) och för lärare och vissa andra 
personalkategorier (SFS 2016:100) beslutades för att läraryrket sku lle bli mer attraktivt 
och för att äkra god undervisning för eleverna. 
Den första ju li 2013 startade satsningen på karriärtjänster inom skolan och 2016 
fattade regeringen beslut om inrätta ett statsbidrag (Lärarlönelyftet) för att premiera 
lärare skick lighet och utveckling i yrket. Lärarlönelyftet är en statlig satsn ing för att 
skolhuvudmän ska kunna g löneökning til l särskilt kvalificerade lärare, för ko llärare 
och fritidspedagoger. Staffanstorps kommun har utgått från den ta tl iga bidragsramen 
där 10% av pengarna är riktade till förskol lärare i för kolan och i förskolek lass samt 
fr itidspedagoger i fritidshemmen. 

Urvalet har skett med stöd av Staffanstorps profe sionsutveck ling matriser, 
verksamhetsbesök och medarbetarsamta l. Rektor/förskolechef har använt de 
bedömningar om framkommit i medarbetarprocessen med fokus på kärnuppdraget. 

Skolverkets krav 
- Läraren ka arbeta med undervisning eller med uppgifter om hör ti ll undervisningen . 
- Läraren ska vara sär kilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som 
bedrivs. 
- Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på 
egen hand och ti ll sammans med ko llegor. 

Dessutom ska minst ett av nedanstående kriterier uppfy llas. 
Urvalet av lärare har utgått från de ensk ilda lärarnas yrkessk icklighet och anta let av 
nedanstående uppfyllda kriterier. 
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Läraren ska: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-20 

1. ha tagit särski lt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i 
former som vi lar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
2. med stöd av forme ll utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller 
f"rskol lärarexamen förbättrat undervi ningens innehåll , metoder och arbetssätt och då 
med särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar 
3. ha tagit särski lt ansvar för att stödja lärar- ell er förskollärarst udenter och ko llegor 
som är nya i yrket el ler tagit särski lt ansvar för att utveckla ämnen eller 
ämnesövergripande områden 
4. ha tagit särskilt ansvar för särski lt komplicerade und rvi ningssituationer 

Statsråd på utbildning departementet har vid flera tillfällen därefter i artik lar och 
interv juer påpekat att dessa atsningar är långsiktiga och att kommuner och fristående 
huvudmän kan räkna med statsbidrag över tid. Flera kommuner har då va lt att 
använda statsbid ragen som en löneförhöj ning av ordinarie lön. 

Staffan torp kommun har valt tidsbegränsade lönetil lägg för de pedagoger som fått 
del av Lära rl önelyftet och ett tidsbegrän at förordna nde för kommunens förstelärare . 

I enighet med barn- och utbildningsnämnden Kompetens- och rekryteringsstrategi som 
fa tställdes hösten 2016 vi ll vi öka Staffanstorps kommuns attraktivitet om 
arbetsgivare och bidra till ökad stabi litet i organisationen genom att omvand la de 
tidsbegränsade löneti ll äggen till ordinarielön för de pedagoger som tagit del av 
Lärarlönelyftet samt för de förste lärare som efter vårens utvärdering an es vara sär kilt 
kva li ficerade . 

Det kommer att leda till kontinuitet i uppdraget och därmed möjligheter till långs iktig 
skolutveck li ng i kommunen. Försteläraruppdragen kommer som tidigare att kriva på 
huvudmannanivå . 

Kostnader 
Så länge stat bidraget finns kvar innebär det O kr i ökade omkostnader. 
Om statsbidraget sk ulle försvinna innebär det en kostnad på 3,1 mkr/år för 
förste läraruppdragen och 6,3 mkr/år för Lärarlönelyftet . 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
föres lå kommunstyrelsen besluta att löneti ll äggen för pedagoger som fått del av 
Lära rl önelyftet efter utvärdering omvand las till fast lön från 2017-07-01 samt att de 
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kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdes protokol 1 2017-03-20 

förstelärare som efter utvärderingen våren 201 7 bedöms vara kvalificerade för att leda 
ett kvalificerat kollegialt lärande, med syfte att stärka undervisningens kvalite och 
elevernas må luppfyllelse, få r ett tillsvidar föro rdnande som förs telärare i Staffanstorps 
kommun, från 2017-07-01. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20 
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Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

§19 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan (2016-BUN-135) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkä nna patientsäkerhetsberättelse för elevhä lsans medicinska insats 2016 samt 

att patientsäkerbetsberättelsen ska håll as tillgänglig på ett sådant sätt att den som 
önskar kan ta del av den på ett lätt sätt. 

Ärendet i korthet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska en vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. I ärendet före li gger 
patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Staffanstorps kommun år 2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbi ldningsnämnden ska besluta 
att godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2016 samt 
att patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig på ett sådant sätt att den som 
önskar kan ta del av den på ett lätt sätt. 

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

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 34, 20 17 
Patientsäkerhetsberättelse 2016 
Verksam hetsberätte lse 
Årshjul 
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Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

§20 Patientsäkerhetsberättelse för psykologer och logopeder 2016 
(2017-BUN-28) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna patientsäkerhetsberättelse för centrala elevhälsans psykologiska och 
logopediska verksamhet 2016 samt 

att patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig på ett sådant sätt att den som 
önskar kan ta del av den på ett lätt sätt. 

Ärendet i korthet 
Enligt patientsäkerhetslagen (20 '10:659) ska en vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagi ts fö r att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. I ärendet föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för centrala elevhälsans psykologiska och logopediska 
verksamhet 2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att godkänna patientsäkerhetsberättelse för centrala elevhälsans psykologiska och 
logopediska verksamhet 2016 samt att pati entsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
på ett sådant sätt att den som önskar kan ta del av den på ett lätt sä tt. 

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

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 35, 2017 
Pa tientsä kerhets berättelse 
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Samma nträdesprotokol 1 2017-03-20 

§21 Revidering av rutiner och riktlinjer för upprättande av 
likabehandlingsplaner (2017-BUN-36) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta reviderade rutiner och riktlinjer gä llande upprättandet av 
likabehandlingsplanen. 

Ärendet i korthet 
I april 2015 antog Barn- och utbildningsnämnden reviderade rutiner, BUN §39/15, 
gä llande upprättandet av likabehandlingsplaner. T idsangivelserna i dokumentet för 
rutiner gällande arbetet med likabehandlingsplanen och planen mot kränkande 
beha ndling för de kommunala pedagogiska verksamheterna i Staffanstorps kommun 
behövs nu revideras. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att anta reviderade rutiner och riktlinjer gällande upprättandet av 
likabehandlingsplanen. 

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 2017-03-13 
Rutiner gällande anmä lan av kränkande behandling - reviderade 201 7 
Dokument gällande riktlinjer och rutiner gällande likabehandlingsplaner - reviderade 
Rutiner kring diskriminering och kränkningar flödesschema 
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§22 Handlingsplan för Kemikaliesmart förskola (2017-BUN-39} 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att anta handlingsplan för arbete mot en mer kemikaliesmart verksamhet i 
Staffanstorps kommuns förskolor daterad 2017-03-11. 

Ärendet i korthet 
Barn spenderar upp till hälften av sin vakna tid i förskolan . Förskolemilj ön kan därför 
vara av stor betydelse för barnens totala exponering av kemikalier. Under senare år har 
medvetenheten kring kemikalier i försko lem ilj ön ökat och försko lor har fått tillgång till 
specifika råd om hur kemikalieexponeringen kan minskas bland annat via 
Naturskyddföreningen och Kemikalieinspektionens försorg. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att anta handlingsplan för arbete mot en mer kemikaliesrnart verksamhet i 
Staffanstorps kommuns förskolor daterad 2017-03-11. 

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 daterad 2017-03-11 
Kemikaliesmart förskola , handlingsplan förs lag 

Beslut skickas till 
Avdeln ingschef försko la 
Kommunala försko lechefer 
Utbildningschef 
Fast ighetsägare 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign 
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§23 Aktiviteter i Hjärup kopplade till Paletten i Staffanstorp {2016-
BUN-130) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att senast från hösten 201 7 ska del av de aktiviteter "Öppen förskola" som genomförs 
i Palettens regi, utlokaliseras till Hjärups bibl iotek med syfte att skapa en mötesplats 
för barn och fö räldrar och att bjuda in till Palettens ordinarie verksamhet samt 

att återkoppling och utvärdering av aktiviteterna ska ske av utbildningschefen och 
redovisas vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde senast i 
februari 201 8. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnade den 29 september 2016 § 103 i 
uppdrag åt utbildningschefen att återkomma med information om möjligheter till 
aktiviteter i Hjärup kopplat till Paletten i Staffanstorp. Huvudsyftet är att skapa en 
träffpunkt i Hjärup för barn och föräldra r men i uppdraget ingår även att sprida 
information om Palettens verksamhet. 

I Hjärup finns möjlig tillgång till Bibliotekets sagorum mellan 10.00 och 12.00 på 
måndagar. På familjecentralen har förskolläraren i uppgift att bedriva och planera 
verksamhet i öppen förskola, men också att delta aktivt i de sammanhang som övrig 
verksamhet erbjuder under veckan vad gäller relationsskapande för fa milj er i 
mödravård , familj edaghemskontakter, fortbildningsinsatser osv. För akti viteter Öppen 
förskola i Palettens regi finns i dagsläget en hel tjänst avsatt. 

Yrkanden 
Ordfö randen Nino Vidovic (M) yrka r att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att senast från hösten 2017 ska del av de aktiviteter "Öppen förskola " som genomförs 
i Palettens regi, utlokaliseras til l Hjärups bibliotek med syfte att skapa en mötesplats 
fö r barn och förä ldrar och att bjuda in till Palettens ordinarie verksamhet samt att 
återkoppling och utvärdering av aktiviteterna ska ske av utbildningschefen och 
redovisas vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde senast i 
februari 201 8. 

Laila Olsen (S) yrkar bifall till ordföra ndens yrkande enligt ovan med tillägget att barn
och utbildningsnämnden ska verka för att Hjärups tätort återigen ska få en egen lokal 
där det bedri vs öppen förskola och tillsätta ekonomiska resurser fö r detta i budget 
framöver. 

Ordförandes sign I J usrerandes sign 

/J1(l ;<t} 
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Ordförande ställer först proposition på eget m.fl. yrkande enligt ovan och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat i en lighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Laila Olsens (S) tilläggsyrkande och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutat att avslå detta tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande omröstningsproposition . 
Den som vill att Laila Olsens (S) tilläggsyrkande ska avsl ås röstar ja. 
Den som vill att Laila Olsens (S) tilläggsyrkande ska bifallas röstar nej. 

0 mröstn i ngsresultat 
Barn- och utbildningsnärnnden har med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutat att avs lå 
Laila Olsens (S) tilläggsyrkande. Se voteringslista § 23. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna rese rverar sig skriftligt till förm ån för eget 
tilläggsyrkande, se reservation. 

Protokollsanteckning 
Gisela Nilsson (L) och Nino Vidovic (M) lämnar protokollsanteckning, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 21, 2017 

Ordförandes sign I Ju srerandes sign 

/lrv, :4/ 
I Urdragsbesryrkande 
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Voteringslista: §23 

Voteringslista 

Ärende: Aktiviteter i Hjärup kopplade till Paletten i Staffanstorp, 2016-BUN-130 

Vote1i ngslist( o r) 
Omröstn i ngsresultat 

Ledamot 

Nino Vidovic(M), ordförande 

Laila Olsen(S), 2:e vice ordförande 

Gisela Ni lsson{L), vice ordförande 

Rickard Severin(S), ledamot 

Åsa Ekstrand(M), ledamot 

Marie Saltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Ulla W inrup(SD), ledamot 

Max Jörgensen(M), ledamot 

Karolina Ohlsson(C), ledamot 

Anders Rosdahl(V), ersättare 

Resu ltat 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

4 0 



Reservation 
Arende 12. Fråga 01n möjligheter till aktiviteter i 
Hjärup kopplade till Paletten i Staffanstorp 

Vi socialdemokrater yrkade på att följande tilläggsatt-sats skulle bifallas; 
- Att Barn- och utbildningsnämnden ska verka för att Hjärups tätort ska få 

en egen lokal där det bedrivs Öppen förskola och tillsätta ekonomiska 
resurser i budget för detta framöver 

Vi motiverar detta med att behovet av en öppen förskola ökar i framtiden då 
utbyggnaden av bostäder ökar och många barnfamiljer flyttar in till Hjärup. 

Därför är det viktigt att redan nu börja planering för att kunna återöppna den 
Öppna förskolan. När vi tidigare yrkat på en återöppning av Öppna förskolan så 
har vi fått till svar att det saknas lokal. 

När Lapptäckets förskola flyttar till \ngslyckan våren 2019 så har kommunen 
fortfarande ca 1 S år kvar av hyreskontrakts tiden på Lapptäcket och både den yttre 
och inre miljön är redan anpassad för förskoleverksamhet. 

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 
säkra verksamheten på lång sikt då öppna förskolan är ett stort stöd för föräldrar i 
Hjärup. 

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

Nu när Staffanstorps kommun tar emot flyktingfamiljer så kan den öppna 
förskolan betyda mycket för integrationen. Erfarenheter från andra kommuner 
visar att den öppna försko lan varit en dörröppnare för familjer där de knyter nya 
kontakter och lättare kan komma in i det svenska samhället. 
Vi socialdemokrater vill att Barn- och utbildningsnämnden i Staffanstorp tar ansvar 
för att det blir en kontinuitet i den öppna förskolans verksamhet i Hjärup. 

Staffanstorp den 20 mars 2017 
För Socialdemokraterna 

~t/4 tide{/1 
Laila Olsen (S) 
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Protokollsanteckning ärende 12 BUN 2017-03-20 

Ärendet handlar om Palettens verksamhet och om att möjliggöra för Hjärups 
föräldrar att få bättre information om och få ett smakprov på Palettens verksamhet 
även i sin egen del av kommunen. Under ärendets behandling på mötet lade Laila 
Olsen (S) fram ett tilläggsyrkande som berör öppen förskola i Hjärup ur 
ett lokalmässigt perspektiv. Tilläggsyrkandet innehåller även en uppmaning att 
besluta att avsätta ekonomiska resurser i kommande budgetar utan att något belopp 
är specificerat i yrkandet. 

Ingen av frågeställningar i yrkandet ingick i ursprungsärendet och dess beredning. 
Det är därför vår bedömning att det för närvarande saknas förutsättningar för att 
bedöma och i sak pröva de ekonomiska, verksamhetsrnässiga och lokalmässiga 
förutsäth1ingarna för och konsekvenserna av Laila Olsens (S) tilläggsyrkande. 
Avslagsyrkandet ska därför ses som ett ställningstagande mot att nämnden av 
förslagsställaren uppmanas ta ett långsiktigt bindande ospecificerat ekonomiskt 
beslut utan beslutsunderlag, och inte att vi motsätter oss en öppen förskola i Hjärup. 
Denna typ av verksamhet är alltid aktuell att pröva mot andra icke lagstadgade 
verksamheter i samband med budgetbeslut. 

Staffanstorp den 21 Mars 2017 

//4~~ 
Nino Vidovic (M) 
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§24 Återkoppling Analysgrupp skola 2017 (2016-BUN-154) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informa tionen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser återkoppling och genomgå ng av materia l från Ana lysgrupp skola efter 
genomförda träffar våren 201 7. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
att lägga informationen till handli ngarna . 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö re! igger ett förs lag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-10 
Analysgrupp grundskola 201 7-02-09 _kompletterad 2017-03-13 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

µ~r YtJ 
I Utdragsbestyrkande 
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§25 Återkoppling Analysgrupp förskola 2017 (2017-BUN-10) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga infor mati onen till hand li ngarna. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser återkoppli ng och genomgå ng av material från Analysgrup p förs kola efter 
genomförda träffar våren 2017. 

Yrkanden 
Ordföra nden Nino Vidov ic (M) yrkar att barn- och utbildn ingsnämnden ska besluta 
att lägga in fo rm ationen till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endas t fö religger ett fö rslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bes lutat i enlighet med detta . 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskri ve lse daterad 2017-03-10 
Analysgrupp Förskola 201 70310 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

//1//~ w I Utd ragsbesryrkande 
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Staffanstorp_ 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§26 Utbildningschefen informerar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informat ionen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Utbildningschef Stina Hansson informerar om följa nde. 

• Sommarpraktik/ Sommarlovsentreprenörer 

• Samarbetsprojektet "Mitt ögonblick" 

• Förskoleområde 

2017--03-20 

Ordförandes sign [ Justera ndes sign 

/JJ// w [ Utdragsbestyrkande 
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Staffans torp_ 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-20 

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

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbes lut. 

Ärendet i korthet 
I ärendet föreligger sammanstä llning av delegationsbeslut samt protokoll från barn
och utbilclningsnämndens arbetsutskott 201 7-02-04, 2017-02-16 och 201 7-03-06. 

Beslutsunderlag 
T jänsteskrivelse daterad 2017-03-20 
Sammanställning 201 7-03 -20 

Ordförandes sign I J usterandes sign 

/IV- /67 
I Utdragsbestyrkande 
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Staltans to1ps 
kommu n 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

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

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

Ärendet i korthet 

2017-03-20 

a) Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning för förskolek lass och grundskola efter 
till syn i Baldersskolan (2015-BUN-87-52). 
b) Miljö- och samhäll sbyggnadsnäm ndens beslut om fast år lig avgift för förskolan 
Hjärtat (dnr 2017-BUN-13-1) . 
c) Mi ljö- och sam häll sbyggnadsnämndens beslut om fast årlig avgift för Uppåkraskolan 
(dnr 2017-B UN-13-2) . 
d) Beslut från Skolverket om sta tsbidrag för specialpedagogik för lära nde, läsåret 
2017/2018 (2016-BUN-149-4 ). 
e) Beslut från Skolinspekt ionen- uppföljning av delbeslut gä llande elevs skols ituati on 
(2016-BUN-157-10) 
f) Beslut från Skolinspektionen gällande avskriven anmälan (2017-BUN-18-1 ). 
g) Delbeslut från Skolinspektionen gäl lande anmälan av skolsituationen för en elev (dnr 
2017-BUN-19-l). 
h) Undertecknat avtal Kommunabonnemang för grundskolan- stud ies töd på 
modersmål (2017-BUN-21 -1). 
i) Undertecknat avtal för IntoWords (ITW plugin, svensk/engelsk talsyntes samt svensk 
ordbok) till iPad (2017-BUN-17-l). 
j) Besl utsmeddelande från Skolverket gä llande beviljad möjlighet att rekvirera 
sta tsbidrag för specialpedagogik fö r lärande, läsåret 2017/2018 (2016-BUN-149-6) . 
k) Beslut från Skolinspektionen om avslutande av ärende efter redovisning av vidtagna 
åtgärder gäl lande anmälan om skolsi tuationen för en elev (dnr 2016-BUN-153-12). 
l) Beslut från Skolinspektionen om avslutande av ärende efter redovisning av vidtagna 
åtgärder gä llande anmälan om skolsituationen för en elev (dnr 2016-BUN-145-13) . 
m) Beslut från Skolinspektionen om avslutande av ärende efter redovisning av vidtagna 
åtgärder gä llande anm älan om skols ituationen för en elev (dnr 2016-BUN-143-8). 
n) Beslut från Skolväsendets överklagandenäm nd med avslag av överk lagande av 
interkommunal ersättn ing för vuxenutbildning (2016-BUN-160-6) . 
o) Beslut frå n Skolinspektionen gällande anmälan om skolsituat ionen för en elev (dnr 
2016-BUN-145-14 ). 
p) Beslut från Skolinspektionen gä llande återka llelse av godkännande för Skånska 
Småstadens kulturskola (2016-BUN-134-13). 
q) Beslut frå n Skolverket med beslu t om beviljad ansökan gällande statsbidrag för 
undervisning under sko llov för 2017 (2017-BUN-23-4 ). 

Ordförandes sign J Ju srerandes sign 

/v/;Y, }It} 
J Utdragsbestyrkande 
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Staffansto<ps 
kommun 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Tjänstesk rivelse daterad 2017-03-20 

2017-03-20 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

j!)Y- MJ 
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Stafrans101ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-20 

§29 Angående beslut om anställning av rektorer och förskolechefer 
(2017-BUN-42) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att utbildningschefen före beslut om anställning av rektorer och förskolechefer 
dessförinnan ska ha inhämtat godkännande härtil l från barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Ärendet i korthet 
Enligt p 6.2 kommunstyrelsens delegationsordning gäl ler för kommundirektörens rätt 
att anställa, och fastställa anställningsvill kor för, chefer motsvarande 
förvaltningschefer, att beslut därom ska föregås av samråd med kommunstyrelsens 
ordförande. 

Motsvarande bestämmelse bör gälla för på utbildningschefen ankommande beslut om 
anställning m m av rektorer och förskolechefer. 

Yrkanden 
Laila Olsen (S) yrkar i enlighet med ordförandes förslag "att barn- och 
utbildningsnämnden ska besluta att utbildningschefen före beslut om anställning av 
rektorer och förskolechefer dessförinnan ska ha inhämtat godkännande härt ill frå n 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott" men att bisatsen "eller, om sådant 
beslut om anställning är så brådskande att arbetsutskottet inte hinner sammankallas, 
istället av barn- och utbildningsnämndens ordförande" utgår. 

Ordföranden Nino Vidovic (M) bifaller yrkandet. 

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 2017-03-17 

I Utdragsbest}1rkande 
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Staffa ns torps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§30 Justering av internbudget 2017 (2016-BUN-65) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

2017-03-20 

att godkänna förslag till revider ing i internbudget 2017 och ombudgetera 820 tkr från 
verksamhet gemensam ad ministration till elevhälsa samt ombudgetera 300 tkr från 
grundskolan till gymnasia l vuxen- och påbyggnadsutbildning. 

Ärendet i korthet 
2016-12-06 beslutade barn och utb ildningsnämnden, § 129, att anta internbudget 
2017. I början på året hade de effek tiviseringsåtgärder genom förts som föreslogs i 
internbudgeten, vilket resulterade i en neddragning av ledningsresurs Resurscentrum. 
Denna låg budgeterad på verksamhet gemensam adm inistration till en kostnad av 820 
tkr och inte verksamhet central elevhä lsa . Detta behöver justeras för att gä llande 
budget ska vara rättvisande. 
Kostnaden för studievägledare har också felaktigt budgeterats på verksamhet 
grundskola och behöver justeras för att ge en rättvisande bild av grundskol ans 
kostnader. Den kostnadsförs gymnasia l vuxen- och påbyggnadsutbildning. 
Ombudgetering mellan ve rksamheter behöver ske med 300 tkr. 

Yrkanden 
Ordföranden Nina Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska bes luta 
att godkänna förslag till revidering i internbudget 2017 och ornbudgetera 820 tkr från 
verksamhet gemensam administration till elevhä lsa samt ombudgetera 300 tkr från 
grundskolan till gymnasia l vuxen- och påbyggnadsutbildning. 

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

[ Urdragsbesryrkande 
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