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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-03-07 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesda tum: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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Sammanträdestid: 
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Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
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)IV, 
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Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp B 
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2016-03-14 
2016-04-05 
Rådhuset, Staffanstorp 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 
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Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(21) 

DATUM: 2016-03-07 

§14 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 11 mars 
2016 klockan 14.30. 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 5(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 
Staffanstorps 

kommun 

§ 15 Förändring av föredragningslistan 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendena 9 och 11 behandlas som informa tionsärenden samt 
att föredragningslistan faststä lls med ovan angiven fö rändring. 

Ordförandens signatur 

{7Y,, 
Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

§16 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan om utökning 

av fristående gymnasieskola Hvilan Utbildning AB, (dnr 32-

2016:527) 
2016-BUN-36 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge tjänsteskrivelse 
daterad 2016-02-26 som yttrande till Skolinspektionen i ärende 
32-2016:527, vari framgår att erinringar saknas mot i ärende t aktuell 
ansökan om utökning av verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskolan vid Hvilan 
Utbildning i Staffanstorps kommun fr. o.m. läsåre t 20 17/2018. 
Skolinspektionen har gett Staffanstorpskommun möjlighet att yttra sig över 
ansökan i enlighet med 2 kap 5 § skollagen (2010:800). 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbi ldningsnämndens 
arbetsutskott beslutar a tt, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge 
tjänsteskrivelse daterad 2 016-02-26 som yttrande till Skolinspektionen i 
ärende 32-2016:527, vari framgår att erinringar saknas mot i ärendet 
aktuell ansökan om utökning av verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-26 
2016-BUN-36-1 Remiss 
2016-BUN-36-2 Ansökan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/f/-



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§17 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan om 

godkännanade som huvudman för riksrekryterande 

utbildning vid fristående gymnasieskola Hvilan Utbildning; 

(dnr 37-2016:987) 
2016-BUN-42 

Arbetsutskottet beslutar 

att avge yttrande till Skolinspektionen i ärende 37-2016:987 att 
Staffanstorps kommun saknar erinringar mot i ärendet aktuell ansökan om 
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning. 

Ärendebeskrivning 

Hvilan Utbildning AB ha r hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fr istående 
gymnasieskolan Hvilan Utbildning i Staffanstorps kommun fr .o.m. läsåret 
201 7/2018. 

Staffansto rps kommun ingå r i samverkansavtal " Fritt sök Skåne" där 
kommunens gymnasieelever fritt få r söka bland utbudet. Staffanstorps 
kommun bedriver inga nationella gymnasieprogram i egen regi och således 
inte heller några riksrekrytera nde utbildningar. 

Yrkanden 

O rdföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbi ldningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att avge yttrande till Skolinspektionen i ärende 37-
2016:987 att Staffanstorps kommun saknar erinringa r mot i ä rendet aktuell 
ansökan om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att a rbetsutskottet beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2016-02-26 
2016-BUN-42-1 Remiss 
2016-BUN-42-2 Ansökan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

/!IV 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§18 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan om 

godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning vid fristående gymnasieskolan Sveriges 

Ridgymnasium Svedala. (dnr 37-2016:848) 
2016-BUN-43 

Arbetsutskottet beslutar 

att avge yttrande till Skolinspektionen i ärende 37-201 6:848 att 
Staffanstorps kommun saknar erinringar mot i ärendet aktuell ansökan om 
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsu tbildning. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Ridgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman fö r nationellt godkänd idrottsutbildning vid 
den fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium i Svedala kommun 
fr.o.m. läsåret 2017/2018. 

Staffanstorps kommun ingår i samverkansavtal " Fritt sök Skåne" dä r 
kommunens gymnasieelever fritt får söka bla nd utbudet. Staffanstorps 
kommun bedriver inga nationella gymnasieprogram i egen regi och så ledes 
inte heller någon nationellt godkänd id rottsutbildning. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att avge yttrande till Skolinspektionen i ä rende 
37-2016:848 att Staffanstorps kommun saknar erinringar mot i ärendet 
aktuell ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag ti ll beslu t och 
finner a tt a rbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-26 
2016-BUN-43-1 Remiss 
2016-BUN-43-2 Ansökan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/0~ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(2 1) 

DATUM: 2016-03-07 

§19 Information om systemmöjligheter i V-klass för 

närvarorapportering 

Ordförandens signatur 

IIY-

2015-BUN-155 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-08 att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att se över systemmöjligheterna (V-klass) och 
a tt å terkoppling skulle ske till barn- och utbildn ingsnämndens arbetsutskott 
i ma rs 2016 

Utbildningsstrateg Anja Ritzau redogör för systemmöjligheter i V-klass för 
närva rora pportering. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att lägga informationen till han dlinga rna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§20 Bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling i åk 1-3 
2016-BUN-40 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att från och med läsåret 2016/2017 använda Skolverkets bedömningsstöd 
för läs- och skrivutveckling i årskurserna 1-3 samt 
att barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-14 § 66 upphävs. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbi ldningsnämnden beslutade 2011-11-14 § 66 att från och med 
läsåret 2012-2013 fö lja upp kunskapskraven för läsning och skrivning i 
å rskurs tre med hj älp av Skolverkets material "Nya språket lyfter ", samt a tt 
målet för läsn ing och skrivning i å r tre lyder: Eleven kan läsa bekan ta och 
elevnära texter med flyt samt skriva enkla texter. 

Skolverket har på uppdrag av regeringen utformat ett nytt bedömningsstöd i 
läs- och skrivutveckling för å rskurs 1-3. Bedömningsstödet är ett 
komplement till Nya språket lyfter och finns tillgängligt i Skolverkets 
bedömningsporta l. Syftet med bedömningsstödet är att t idigt identifiera 
elever som riskerar a tt få eller redan har svårigheter inom läs- och 
skrivutveckling och att ge elever som har kommit långt i sin läs- och 
skrivutveckling extra stimulans . Från och med den 1 juli 2016 kommer 
bedömningsstödet att vara obligatoriskt i årskurs ett . Huvudmannen 
ansva rar för att bedömningsstödet an vänds i kommunen. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslu ta r föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att från 
och med läsåret 2016/2017 använda Skolverkets bedömningsstöd för läs
och skrivutveckling i å rskurserna 1-3 samt att barn- och utbildnings
nämndens beslut 2011-11 -14 § 66 upphävs. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 01 6-02-23 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (21) 

DATUM: 2016-03-07 

§21 Utredning av behov av barnomsorg på 08-tider 
2016-BUN-6 

Ordförandens signatur 

;Al 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att ge utbildningskontoret i uppdrag att, i den årliga brukarenkäten till 
vårdnadshavare i förskolan, undersöka behovet av barnomsorg på 
obekväma arbetstider samt hur detta eventuella behov förde lar sig 
tidsmässigt. 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen kap. 25 § 5 ska kommunen sträva efter a tt erbjuda omsorg 
för barn under tid då försko la och fritid shem inte erbjuds. Staffanstorps 
kommun anordnar idag inte omsorg på obekväma arbetstider i egen regi 
utan har kunnat erb juda denna omsorg genom att köpa in platser på Röda 
stugan i Lunds ko mmun. Från och med 2016 har kommunen även 
möjlighet att köpa in platser i Lomma kommun och Burlövs kommun. I 
dagsläget är det ett barn på fritidshem som har plats på Röda stuga i Lund. 
För att undersöka om det finns behov av omsorg på obekväma arbetstider 
och hur detta eventuella behov fördelar sig tidsmässigt föres lås att den 
årliga enkäten till förä ldrar i försko la kompletteras med frågeställn inga r om 
behovet av omsorg på obekväma arbetstider. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
a rbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden beslu ta att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att, i den årliga brukarenkäten till 
vårdnadshavare i fö rskolan, undersöka behovet av barnomsorg på 
obekväma a rbetstider samt hur detta eventuella behov fördelar sig 
tidsmässigt. 

Laila Olsen (S) yrkar, med instämmande i Nino Vidovics (M) yrkande, 
därutöver att enkä ten ska kompletteras med en artikel i 
StaffanstorpsAktuellt i samband med att brukarenkä ten sänds ut, för a tt 
belysa frågan. Det bli r då möjligt a tt också nå de föräldrar som idag inte 
nyttjar kommunalt finansierad barnomsorg. 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar avslag på Laila O lsens (S) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer , sedan arbetsutskottet godkänt denna beslutsgång, först 
proposition på eget m fl förs lag till beslut och finner att arbetsutskottet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

Forts. § 21 

beslutat i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på 
Laila Olsens (S) tilläggsyrkande och eget avslagsyrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med eget avslagsyrkande. 

Reservationer 

Laila Olsen (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget tilläggsyrkande, 
bilaga § 21. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



RESERVATION 

Ärende 8 

Utredning av behov om barnomsorg på 08-tider 

Den 14 september 2105 behandlade Staffanstorps kommuns fullmäktige två 

motioner om barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Båda motionerna återremitterades till barn och utbildningsnämnden för en 

fördjupad kartläggning där samtliga föräldrar som idag nyttjar förskola tillfrågas och 

belysning av frågan i StaffanstorpsAktuellt samt att BUN ska arbeta in en 

ekonomisk konsekvensanalys för vad som gäller om kommunen tar del av 

stimulansbidrag från staten. 

I ärendebeskrivningen hänvisar den borgerliga majoriteten till Skollagen kap. 25§5 

där det står att kommunen ska sträva efter att erb juda barnomsorg för barn under 

tid då förskola och fritidshem ej erbjuds. 

I beslutsförslaget nämns bara att utbildningskontoret ges i uppdrag att, i den årliga 

brukarenkäten till vårdnadshavare i förskolan, undersöka behovet av barnomsorg 

på obekväma arbetstider samt hur detta eventuella behov fördelar sig tidsmässsigt. 

Vi socialdemokrater yrkade att enkäten ska kompletteras med en artikel i 

Staffansto1psAktuellt i samband med att brukarenkäten sänds ut, för att belysa 

frågan. D et blir då möj ligt att också nå de föräldrar som idag inte nyttjar 

kommunalt finansierad barnomsorg. 

Staffanstorp den 10 mars 2016 

SOCIALDEMOKRATERNA I STAFFANSTORPS KOMMUN 

Laila Olsen 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§22 Information om årsredovisning 2015 Barn- och 

utbildningsnämnden 
2016-BUN-17 

Arbetsutskottet bes I utar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

13(2 1) 

DATUM: 2016-03-07 

Kom mundirektör Inga lill H ellberg info rmerar om årsredovisning 2015 . 

Yrkanden 

O rdföranden N ino Vidovic (M) yrkar att barn- och u tbi ldningsnämndens 
arbetsutskott beslu tar att lägga info rmationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ord fö randen konsta terar att det endast föreligger ett förs lag ti ll beslut och 
finner a tt arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§23 Återkoppling utredning av avvikande ekonomisk 

redovisning till nämnden under 2015 
2015-BUN-36 

Arbetsutskottet beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att inkomma med skriftlig 
utredningsrapport till kommande sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden samt 
att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Inga lill Hellberg å terkopplar muntligt om utredning av 
avvikande ekonomisk redovisning till nämnden under 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott besluta r a tt uppdra å t kommundirektören att inkomma med 
skriftlig utredningsrapport till kommande sammanträde med ba rn- och 
utbildningsnämnden samt a tt lägga informationen till handlingarna . 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 15(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

§24 Information om reviderade grundbelopp för förskola, 

fritidshem, förskoleklass och grundskola 2016 till externa 

huvudmän 
2015-BUN-104 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ökade lokalkostnader som barn- och utbildningsnämnden redovisa t i 
å rsredovisningen 2015 samt prognosen för 2016 innebä r att de av nämnden 
beslutade grundbeloppen för försko la, fritidshem, förskoleklass och 
grundskola till externa huvudmän sannolikt behöver justeras, då 
hyresersättningen baseras på de kommunala loka lkostnaderna . 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbi ldningsnämndens 
arbetsutskott beslu tar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2016-02-17 
Förslag till revidera de grundbelopp för förskola, fri tidshem, fö rsko leklass 
och grundskola 201 6 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(21 ) 

DATUM: 201 6-03-07 

§25 Muntlig återkoppling och analys av ekonomiska 

förutsättningar 2016 

Ordfö randens signatur 

l)(Y 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Inga lill Hellberg återkopplar och informerar om analys 
av ekonomiska förutsättningar 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- o ch utbildn ingsnämndens 
arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett förs lag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i en lighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

§26 Information om revidering av internbudget 2016 för barn

och utbildningsnämnden 
2015-BUN-103 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina H ansson informerar om revidering av internbudget 
201 6 för barn- och utbildningsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar a tt lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar a tt det endas t fö religger ett fö rslag t ill beslut och 
finner a tt a rbetsutsko ttet besluta t i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 18(21 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§27 Ekonomisk uppföljning 2016 
2016-BUN-33 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstrateg Maria Kvist informerar om ekonomisk uppföljning 
2016. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta . 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 19(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§28 Information om fördelning av försteläraruppdrag 
2016-BUN-45 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina Hansson informerar om fö rdelning av 
försteläraru ppdrag. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Förstelärare förde lning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20(21 ) 

DATUM: 2016-03-07 

§29 Sammanställning över rapporterade ärenden om kränkande 

behandling HT 2015 

Ordförandens sig natur 

/)11/ 

2016-BUN-46 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina Hansson informerar om sammanställning över 
rapporterade ärenden om kränkande behandling under höstterminen 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden N ino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlinga rna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att a rbetsutskottet beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Sammanställning anmälda kränkningar ht-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21(2 1) 

DATUM: 2016-03-07 

§30 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 

Ordförandens signatur 

Il I ,,, 
F;(/r 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till h and lingarna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina Hansson rapporterar om ärenden om kränkande 
behandling som inkommit under perioden januari - februari 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlinga rna. 

Bes I utsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet beslu tat i enlighet med detta . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


