
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (1 1) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 20 15-06-17 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Sammanträde 

Samman trädesda tum: 
Sammanträdes tid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

(/'pv-

2015-06-17 
15.30 - 16.15 
Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge 
§§ 49 - 55 

Nino Vidovic (M), ordförande 
Laila Olsen (S) 
Gisela Nilsson (FP) 

Stina Hansson, skolchef 
Maria Kvist, utbildningsstrateg 
Louise Lagesson, registrator/nämndsekreterare 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Laila Olsen (S) 
Rådhuset, 2015-06-18 klockan 16.00 

I 
Ordförande Nino Vidovic (M) 

JuslerancieLaila Olsen (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2(11) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-17 

Anslag I Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslu tsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdes tid: 

Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 

Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2015-06-17 
15.30 - 16.15 
Rådhuset, sammanträdesrum K yrkheddinge 

§§ 49 - 55 

2015-06-22 
2015-07-14 

Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/(~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 3(11) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-17 

In nehå I lsförtec kn i ng 

§ 49 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 4 

§ 50 Godkännande av föredragningslistan 5 

§ 51 Yttrande till Barn- och elevombudet i ärende med 
dnr 45-2015:402 6 

§ 52 Yttrande till Skolinspektionen i ärende 41-2014:6642 7 

§ 53 Yttrande till kommunrevisionen angående granskning 
av förskoleverksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv 8-9 

§ 54 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 10 

§ 55 Leda för Resultat - Skola 11 

Ordförandens signatur Justerandes s ignatur Utdragsbestyrkande 

/1)1 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETS UTSKOTT 4(11 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-17 

§ 49 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Arbetsutskottet beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 
18 juni 2015 klockan 16.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 5(11) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-17 

§ 50 Godkännande av föredragningslistan 

Arbetsutskottet beslutar 

att godkänna föredragningslistan med ordförandens ändring enligt nedan. 

Förslag till beslut på sammanträdet. 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg av ett 
ärende "Leda för Resultat - Skola" som behandlas sist på föredragnings
listan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(!Il! 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETS UTSKOTT 6( 11 ) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-17 

§ 51 Yttrande till Barn- och elevombudet i ärende med dnr 
45-2015:402 (2015-BUN-24) 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge yttrande daterat 
2015-06-02 till Barn- och elevombudet i ärende med dnr 45-2015:402. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och elevombudet har i rubricerat ärende beslutat förelägga 
Staffanstorps kommun att vidta åtgärder så att skollagens krav att 
motverka kränkande behandling uppfylls samt att redovisa vidtagna 
åtgärder skriftligt till Barn- och elevombudet. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, 
avge yttrande daterat 2015-06-02 till Barn- och elevombudet i ärende med 
dnr 45-2015:402. 

Beslutsunderlag 

Beslut från Barn- och elevombudet (dnr 45-2015:402) 
Yttrande daterat 2015-06-02 jämte bilagor 1-3 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

f( {/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 7( 11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-17 

§ 52 Yttrande till Skolinspektionen i ärende med dnr 
41-2014:6642 (2014-BUN-118) 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge yttrande daterat 
2015-05-25 till Skolinspektionen i ärende med dnr 41-2014:6642. 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har i rubricerat ärende beslutat förelägga Staffanstorps 
kommun att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande 
behandling uppfylls samt att redovisa vidtagna åtgärder skriftligt till 
Skolinspektionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, 
avge yttrande daterat 2015-05-25 till Skolinspektionen i ärende med dnr 
41-2014:6642. 

Bes I utsunderlag 

Beslut från Skolinspektionen (dnr 41-2014:6642) 
Yttrande daterat 2015-05-25 jämte bilagor 1-3 

Ordförandens signatur 

;tv 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 8(1 1) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 20 15-06-17 

§ 53 Yttrande till kommunrevisionen angående granskning av 
förskoleverksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv 
(2015-BUN-71) 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, godkänna yttrandet 
daterat 2015-05-18 gällande granskning av förskoleverksamheten ur ett 
jämställdhetsperspektiv och att överlämna yttrandet som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Staffanstorps kommun har genomfört en granskning av 
förskoleverksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med 
revisionen var att svara på frågan om barn- och utbildningsnämnden 
säkerställer att förskolans verksamhet bedrivs ändamålsenligt ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Granskningsrapporten med missiv inkom till 
barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22. I missivet ombeds barn- och 
utbildningsnämnden yttra sig kring rubricerad granskning till 
kommunrevisionen senast 2015-06-30. Efter den genomförda 
granskningen och genomgång av samtliga kriterier gör revisionen den 
sammanfattande bedömningen att barn- och utbildningsnämnden inte 
fu llt ut säkerställer att förskolans verksamhet bedrivs ändamålsenligt ur 
ett jämställdhetsperspektiv. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, 
godkänna yttrandet daterat 2015-05-18 gällande granskning av 
förskoleverksamheten u r ett jämställdhetsperspektiv och att överlämna 
yttrandet som sitt svar till kommunrevisionen. 

Laila Olsen (S) yrkar att yttrandet godkänns med tillägg i texten sid 2, efter 
första stycket under rubriken "Barn- och utbildningsnämndens yttrande" 
enligt följande "Barn- och utbildning kommer att ta beslut om 
övergripande jämställdhetsmål för förskolan samt följa upp det aktiva 
jämställdhetsarbetet årligen med det digitala verktyget MakEquality för 
att på så sätt mäta hur långt varje förskola kommit med 
jämställdhetsarbetet" samt att yttrandet överlämnas som svar till 
kommunrevisionen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/I/V -



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 9(11) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-17 

Forts.§ 53 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget yrkande mot Laila Olsens (S) yrkande och finner 
att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutat enligt 
ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Laila Olsen (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Yttrande daterat 2015-05-18 
Missiv daterat 215-03-25 från kommunrevisorerna 
Revisionsrapport; Förskoleverksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

f'Yv~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 10(11 ) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL DATUM: 2015-06-17 

§ 54 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen Stina Hansson rapporterar om fyra ärenden om kränkande 
behandling som inkommit under perioden från den 18 maj 2015 till den 

16 juni 2015. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Besluts underlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETS UTSKOTT 11 ( 11 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-1 7 

§ 55 Leda för Resultat- Skola 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
att Staffanstorps kommun, barn- och utbildning, ska delta i Sveriges 
Kommuner och Landstings utbildningsprogram "Leda för Resultat -
Skola". 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen Stina Hansson informerar om inbjudan från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) till deltagande i pilotprogrammet "Leda 
för Resultat - Skola" samt om de villkor och förutsättningar som krävs för 
att delta i utbildningsprogrammet. Information lämnas vidare om att tid 
och resurser ska avsättas och ett förbättringsprojekt beskrivs för 
genomförande under det år utbildningsprogrammet pågår. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
Staffanstorps kommun, barn- och utbildning, ska delta i Sveriges 
Kommuner och Landstings utbildningsprogram "Leda för Resultat -
Skola" . 

Protokollsanteckning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ställer sig, utifrån tillgänglig 
information, positiv till deltagande i SKL:s utbildningsprogram "Leda för 
Resultat - Skola". Det noteras även att ett deltagande i utbildnings
programmet ligger väl i linje med kommunfullmäktiges mål 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse Leda för Resultat - Skola jämte 
bilaga Överenskommelse från Sveriges Kommuner och Landsting 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


