
Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2016-04-11 
Sammanträdestid: 14.35 - 15.40 
Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp B 

1 (19) 

Paragrafer: § § 31 - 32, 34 - 46 (§ 33 omedelbar justering, separat protokoll ) 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens~ ~ 

Nino Vidovic (M) ordförande 
Laila Olsen (S) 
Gisela Nilsson (L) 

Stina H ansson, utbildningschef 
Anja Ritzau, utbildningsstra teg 
Maria Kvist, utbildningsstra teg 
Gustav Hultqvist, utbildningssamordnare §§ 31 - 37 
Camilla Nilsson, utbildningssamordnare § § 31 - 3 7 
Josefina Andersson, arkivarie§ 37 
Charlotte Gillsberg, ekonom 
Vesna Casitovski, nämndsekreterare 

Laila O lsen (S) 

Rådhuset, 20.1 6-04-14 kloc~ -

&m a~ 
Sekre~v~ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-1 1 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2016-04-11 
14.35 - 15.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp B 
§§ 31 - 32, 34 - 46 ( § 33 omedelbar justering) 

2016-04-15 
2016-05-07 
Rådhuset, Staffanstorp 

·---------- ----- -- --- --------------------------------------- ----- --- ---------------- ---- ---------------- ---- ----- ---

Ordföranden~~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-04-11 

Innehållsförteckning 

§31 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§32 Förändring av föredragningslistan .............................................................. 5 
§34 Yttrande till Skolinspektionen dnr 41-2016:1418 ....................................... 6 
§35 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från En Bit Extra AB om 

godkännande som huvudman för nyetablering av fristående grundsärskola 
dnr 31-2016:726 .... .. .. .. ................. .. .. .. ...... .. .. .. .... .. ........ .................. .... .. .. ... 7 

§36 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan om godkännande som 
huvudman för nyetablering av fristående försko leklass, grundskola och 
fritidshem dnr 31-2016:703 ................... .... ................ .. ... .... ......... .... ......... . 8 

§37 Informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom barn- och 
utbildningsnämnden .............. .... ......... .. ..... .......................... ........... .. .. ...... .. 9 

§38 Information om riktlinjer för förä ldraråd i förskola och skola ....... ........... 11 
§39 Ekonomisk uppföljning 2016 ........ ... ..... ... ....... . ..... ........................ ............ 12 
§40 Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider .... ..... .................... ..... .. 13 
§41 Motion om barnomsorg på obekväma tider. ...................... .. ..... .. ... ..... ... ... 14 
§42 Rapportering av ärenden om kränkande behandling ........................ ..... .... 15 
§43 Information om svar till Arbetsmiljöverket ...... ....... ...... ...... .... ..... ... .......... 16 
§44 Information om regelbunden ti llsyn Skolinspektionen ... .... ....... ... .... ... .. ..... 17 
§45 Information om framtagande av riktlinjer för mottagande av nyanlända 

elever i Staffanstorps kommun ..... .... ...... ........... .... ..... ........ .... .... ........ .... ... 18 
§46 Information om Guldkornet 2016 ..... .. ... .... ............. ..... ...... .. ... .. ....... ... ..... 19 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

/1fV/ 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(19) 

DATUM: 20 16-04- 11 

§31 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

j//Y 

Arbetsutskottet beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 14 ap ril 
2016 klockan 16 .00 . 

Justerandes signatur Utdra gsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(19) 

DATUM: 2016-04-11 

§32 Förändring av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärende 5; 2016-BUN-26 Yttrande ti ll Skolinspektionen dnr 41-
2016:536, utgår samt 
att föredragn ingslistan faststä lls med ovan angiven fö rändring. 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-11 

§34 Yttrande till Skolinspektionen dnr 41-2016:1418 
2016-BUN-39 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge skrivelse daterad 
2016-03-30 till Skolinspektionen i ärende med dnr 41-20 16:141 8. 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har den 18 februari 201 6 lämna t a nmä lan i rubricera t 
ärende till Staffanstorps kommun för utredning o ch even tuella å tgärder 
samt förelagt kommunen att till skolinspektionen inkomma med 
redovisning av utredning och eventuella å tgä rder som denna föran lett. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta a tt, för barn- och utb ildningsnämndens räkning, 
avge skrivelse daterad 2 016-03-30 till Skolinspektionen i ärende med dnr 
41 -201 6 :1418. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta tera r a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 201 6-03-3 1 
Yttrande med bilagor daterat 2 01 6-03-30 
Beslut från Sko linspektionen med anmälan i ärende 4 1-2016:1 418 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-1 1 

§35 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från En Bit 

Extra AB om godkännande som huvudman för nyetablering 

av fristående grundsärskola dnr 31-2016:726 
2016-BUN-37 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för Barn och utbildningsnämndens räkning, Sta ffanstorps kommun, 
avge yttrande daterat 2016-03-18 till Skolinspektionen i ärende med dnr 
31-2016:726. 

Ärendebeskrivning 

En Bit Extra AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nyetablering av fristående grundsärskola vid Pusselbitens 
särskola i Staffanstorp. Staffanstorps kommun ha r nu getts möjlighet att 
yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (20 10:800). 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att ba rn- och utbildn ingsnämndens 
arbetsutskott beslutar att, för Barn och utbildningsnämndens räkning, 
Staffanstorps kommun, avge yttrande daterat 2016-03-18 till 
Skolinspektionen i ärende med dnr 3 1-201 6:726. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-18 
Yttrande daterat 2016-03-18 
Remiss från Skolinspektionen dnr 31-2016: 726 
Ansökan från En Bit Extra AB 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-1 1 

§36 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan om 

godkännande som huvudman för nyetablering av 

fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem 

dnr 31 -2016:703 
2016-BUN-38 

Arbetsutskottet beslutar 

att för Barn- och utbildningsnämndens räkning, Staffanstorps kommun, 
avge yttrande datera t 2016-03-18 till Skolinspektionen i ä rende med dnr 
31-2016:703. 

Ärendebeskrivning 

En bit extra AB ha r hos Skolinspektionen ansök t om godkännande som 
huvudman för nyeta blering av en fristående försko lklass, grundskola och 
fri tidshem vid Pusselbitens grundskola i Staffanstorp . Staffanstorps 
kommun har nu getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5§ sko llagen (2010:800) 

Yrkanden 

O rdföranden N ino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslu tar att för Barn- och utbildningsnämndens rä kning, 
Staffanstorps kommun, avge yttrande daterat 20 16-03-18 till 
Skolinspektionen i ärende med dnr 31-201 6:703 . 

Beslutsgång 

O rdföra nden konstatera r att det endast förel igger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-18 
Yttrande daterat 2016-03-1 8 
Remiss från Skolinspektionen dnr 3 1-2016:703 
Ansökan från En Bit Extra AB 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(19) 

DATUM: 2016-04- 11 

§37 lnformationshanteringsplan för kärnverksamheter inom 

barn- och utbildningsnämnden 

Ordföra ndens signatur 

tJ;/Y/ 

2016-BUN-31 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att anta Informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom barn- och 
utbildningsnämnden, samt 
att upphäva samtliga tidigare informa tionshanteringsplaner (dokument
han teringsplaner) som rör barn- och utbildningsn ämndens 
kärnverksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under barn- och utbildningsnämnden har, efter samråd 
med arkivarien , upprättat en informationshanteringsplan i enlighet med 
Staffanstorps kommuns a rkivreglemente 5 §. 

Informa tionshanteringsplanen är ett styrdokument för flödet av allmänn a 
handlingar inom verksamheterna . Planen anger hur handlingar ska hanteras 
från a tt de upprättas eller inkommer till a tt de sluta rkiveras eller ga llras. 
Informationshanteringsplanen fungerar även som ett ga llringsbeslut fö r 
många handlingstyper. Förutom uppgift om handlinga r ska bevaras eller 
ga llras ges anvisningar om registrering, förvaringsplats, sekretess och nä r 
handlingar ska levereras till kommunarkivet samt övriga upplysningar som 
kan vara av värde för att veta hur handlingar ska hanteras . På så sä tt ger 
informationshanteringsplanen myndigheten nödvänd ig kontroll och 
överblick över sina allmänna handlingar och samtidigt för bättras 
allmänhetens möjlighet till insyn och till eftersökning av info rmation h os 
myndigheten. 

Översyn av info rmationshanteringsplanen ska gö ras årligen och vid behov 
ska planen revideras. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar a tt barn- och utb ildningsnämndens 
a rbetsutskott ska beslu ta föres lå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
anta Informationsh anteringsplan för kärnverksamheter inom barn- och 
utbildningsn ämnden, samt att upphäva samtliga t idiga re informations
hanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) som rör barn- och 
utbildningsn ämndens kärnverksamheter. 

Justerandes signatur U td r agsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens sig natur 

tJ!>Y 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-11 

Forts. § 37 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-03-21 
Informationshanteringsplan för kä rnverksamheter inom barn- och 
utbildningsnämnden, 2016-03-22 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (19) 

DATUM: 20 16-04- 11 

§38 Information om riktlinjer för föräldraråd i förskola och skola 
2016-BUN-59 

Ordförandens signatur 

aJY-

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informa tionen till ha ndlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina H ansson informerar om riktlin jer fö r föräldra råd i 
förskola och skola . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12(19) 

Sta ffanstorps 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-11 

§39 Ekonomisk uppföljning 2016 
2016-BUN-33 

Ordförandens signatur 

ltk 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Charlotte Gillsberg informerar om prognoser och ekonomisk 
uppföljning janua ri - mars 2016. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-11 

§40 Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider 
2014-BUN-96 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att avge yttrande daterat 2016-04-04 över motion om ba rnomsorg på 
obekväma arbetstider till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges handläggn ing av ärendet den 14 september 2015, 
§ 101, å terremitterades ärendet med hänvisning till minoritetsregeln en ligt 
kommunallagen 5 kap. § 36 för en fördjupad kartläggning där samtliga 
förä ldrar som har barn i förskoleålder tillfrågas och att frågan belyses i 
Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys 
för vad som gä ller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12-07 § 164 att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-29 § 25 att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att, i den årliga brukarenkäten ti ll fö räldrar i 
försko lan, undersöka om det finns behov av omsorg på obekväma 
a rbetstider samt hur detta eventuella behov fö rdelar sig tidsmässigt. 

Yrkanden 

Laila O lsen {S) yrkar att andra stycket sista meningen i yttrandet ska utgå . 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska besluta föres lå barn- och utbildningsnä mnden besluta at t 
avge yttrande daterat 2016-04-04 över motion om barnomsorg på 
obekväma arbetstider till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och fin ner att a rbetsutsko ttet 
besluta t enligt ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Laila O lsen (S) reserverar sig muntligen till förmån får eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-31 
Förslag till yttrande datera t 2 01 6-04-04 
Kostnadsberäkning för omsorg på obekväma arbetstider 

Ordföra ndens signat ur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(19) 

DATUM: 2016-04-11 

§41 Motion om barnomsorg på obekväma tider 
2014-BUN-135 

Ordförandens signatur 

/)// 

Arbetsutskottet beslutar förslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att avge yttrande daterat 2016-04-04 över motion om barnomsorg på 
obekväma tider till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet den 14 september 2015, 
§ 101, å terremitterades ärendet med hänvisning till minoritetsregeln en ligt 
kommunallagen 5 kap. § 36 för en fördjupad kartläggning där samtliga 
föräldrar som har barn i förskoleålder tillfrågas och att frågan belyses i 
Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys 
för vad som gä ller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12 -07 § 164 att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-29 § 25 att ge 
utbildningskontoret i uppdrag att, i den årliga brukarenkäten till förä ldrar i 
förskolan, undersöka om det finns behov av omsorg på obekväma 
arbetstider samt hur detta eventuella behov fördelar sig tidsmässigt. 

Yrkanden 

Laila O lsen (S) yrkar att andra stycket sista meningen i yttrandet ska utgå. 

Ordföranden N ino Vidovic (M) yrka r att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott sk a besluta föres lå barn- och utbildningsnämnden besluta att 
avge yttrande datera t 2016-04-04 över motion om barnomsorg på 
o bekväma tider till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner a tt arbetsutskottet 
beslu ta t enligt ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Laila Olsen (S) reserverar sig muntligen till förm ån få r eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 016-03-31 
Förslag till yttrande daterat 2016-04-04 
Kostnadsberäkning för omsorg på obekväma a rbetstider 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
komm1m 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15( 19) 

DATUM: 20 16-04-11 

§42 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 

Ordförandens signatur 

tt:~ 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstra teg Anj a Ritza u rapporterar om ärenden om kränkande 
behandling som inkommit under mars månad 2016. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 16( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-11 
Staffanstorps 

kommun 

§43 Information om svar till Arbetsmiljöverket 
2015-BUN-19 

Ordförandens signatur 

/J/y 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina H ansson informerar av avgive t yttrande till 
Arbetsmiljöverket med anledning av den inspektion som genomförs i 
Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 

Yttrande till Arbetsmiljöverket da tera t 201 6-03-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04- 11 

§44 Information om regelbunden tillsyn Skolinspektionen 
2015-BUN-87 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informa tionen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina H ansson informerar om Sk olinspektionens o rd inarie 
tillsyn i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18( 19) 

DATUM: 2016-04-11 

§45 Information om framtagande av riktlinjer för mottagande 

av nyanlända elever i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatu r 

(//IY 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningschef Stina Hansson informerar om framtagande av riktlinjer för 
mottagande av nyanlända elever i Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka n de 



Staffanstaps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§46 Information om Guldkornet 2016 
2016-BUN-7 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

19(19) 

DATUM: 2016-04-11 

Utbildningschef Stina Hansson informerar om Guldkornet 2016. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

//Y: 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltaga re: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-04-11 
14.30 - 15.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp B 
§ 33 

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

Stina Hansson, utbildningschef 
M aria Kvist, utbildningsstrateg 
Anja Ritzau, utbildningsstrateg 
Petra Strandberg, verksamhetschef Resurscentrum 
Gustav Hultqvist, utbildningssamordnare 
Camilla Nilsson, utbildningssamordnare 
Charlotte Gillsberg, ekonom 
Vesna Casitovski, nämndsekreterare 

Laila Olsen (S) 
Rådhuset, 20 16-04-11, klockan 15.30 

(~JsVL(,l c~~ 
Sekretera re Vesna Casitovski 

/!Lv--v!J! -
Ordförande Nino Vidovic (M) 

Justerande Laila Olsen (5) 

Ordförandens signatur 

///,~ 
Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

1(4) 



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2(4) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-1 1 
Sta ffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2016-04-11 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

JV;y; 

14.30 - 15.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp B 
§ 33 

2016-04-12 
2016-05-04 

Rådhr ~~ cJ~'\ 
Vesna Casitovski 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3(4) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04- 11 

Innehållsförteckning 

§33 Yttrande till Skolinspektionen, dnr 41 -2015: 7687 .... ..... ..... .. ......... .... ... ...... 4 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
komm11n 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04- 11 

§33 Yttrande till Skolinspektionen, dnr 41-2015:7687 

2015-BUN-148 

Arbetsutskottet beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge skrivelse daterad den 
27 ma rs 2016 med redovisning av vidtagna å tgä rder jämte bilagor till 
Skolinspektionen i ärende med diarienummer 41 -2015:7687 sa mt 

att pa ragrafen förklaras omedelba rt justerad. 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har i ärendet förelagt Staffanstorps ko mmun att senast 
den 11 april 2016 vidta åtgärder så att elevens rä tt till stödinsatser 
tillgodoses. Sta ffan sto rps kommun har förelagts att senas t sa mma dag 
redovisa vidtagna å tgärder skriftligt till Skolinspektionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att, för barn - och utbildnings
nämndens räkning, avge skrivelse da terad den 2 7 mars 2016 med 
redovisning av vidtagna å tgä rder jämte bilagor till Skolinspektionen i 
ä rende med diarienummer 41 -201 5:7687 sa mt att paragrafen fö rklaras 
omedelbart justerad. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar a tt det endast fö religge r ett förs lag till beslut och 
finner a tt ba rn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bes lutat i en lighet 
med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 01 6-03-3 1 
Yttrande med bilagor datera t 201 6-03-27 
Beslut från Skolinspektionen datera t 201 6-02-0 9 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/kr 


