
Staffaos to,ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B kl. 14:30-16: 15 

Övriga närvarande Nino Vidovic (M) (ordförande) 
Laila Olsen (S) (2:e vice ordförande) 
Gisela Nil sson (L) (vice ordförande) 
Stina Hansson (Utbildningschef) § § 84-91 
Anja Ritzau (Utbildningsstrateg) 
Maria Kvist {Utbildingsstrateg) 
Eva Mellberg {Utbildningsstrateg) 
Petra Strandberg (Verksamhetschef) §§84-91 
Charlotte Gills berg (Ekonom) § §84-87 
Bengt Pregart (Tf rektor Baldersskolan) § § 84-86 
Katherina Vrgoc (Biträdande rektor Baldersskolan) §§84-86 
Louise Öst (Projektledare) § § 84-86 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Laila Olsen (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-09-08 16:15 
tid 

Protokollet omfattar §§84-96 

Underskrifter Sekreterare 

O rdförande 

Justerande 

Nino Vidovic (M)/}/. 

</~ w&'J~ ····Äat .... ~ ....................... ... . 
Laila O lsen (S) 

Ordförandes s ign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-09-07 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har t ill kännagivits genom 
anslag. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott §j o'f- CJ6
1 

2()/b 
201 6-09-07 

201 6-09-09 Datum för anslags 2016-10-01 
nedtagande 

~ - -- ----
Eva Palmqvist 

I Jusrerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrka nde 
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Staffansto,ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

§84 
§85 

§86 

§87 
§88 
§89 
§90 
§91 
§92 

§93 

§94 
§95 
§96 

Ord fö ra ndes s ign 

/IV 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Skolinspektio nens beslut Baldersskolan; Redovisning av ka rtläggning 
och projektplan 
Information om Delå rsrapport 2016 och ekonomisk uppföl jni ng 
Information om ny lagstiftning tilläggsbelopp 
Information om arbetsmiljöverkets tillsyn 
Yttrande till Skolinspektionen i ärende med dnr 4 00-2015:6591 
Information om närvarorapportering 
Rapportering av ärenden om kränkande behandling 
Återrapportering tillsynsbeslut och uppfö ljningsprotoko ll fri stående 
förskolor 
Förslag till reviderad rutin för tillsyn av fristående fö rskolor 
Information om å terkoppling interkontroll 
Övrigt 

J Justerandes sign 

~ 
J Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§84 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Barn- och utbil dningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 8 september 2016 

klockan 16.15. 

f Utdragsbestyrkande 

Sida 4 av 18 



Staffansto<ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§85 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Ba rn- och utbildningsnä mndens a rbetsuts kott beslutar 

a tt godkänna fö redragningslistan. 

Ord förandes sign 

tl~V 
I J usterandes sign 

Kil 
I Utdragsbestyrkande 

Sida 5 av 18 



Staflanstorps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokol 1 

2016-09-07 

§86 Skolinspektionens beslut Baldersskolan; Redovisning av 
kartläggning och projektplan (2015-BUN-87) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens ar betsutskott beslutar 
att lägga info rmationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

Skolinspektionen har den 29 april 2016 fa ttat beslut, 43-2015 :4495, för fö rsko leklass 
och grundskola efter tillsyn i Ba ldersskolan. Utbildningschef Stina Hansson, tf rektor 
Bengt Pregart, projektledare Louise Öst och uthildningsstra teg Maria Kvist redogör för 
pågående kartl äggning, åtgärder och pro jektplan bl a utifrå n Skolinspektionens besl ut 
efter till synen. 

I Utdragsbesty rka nde 

Sida 6 av1 8 



Staffansto<ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§87 Information om Delårsrapport 2016 och ekonomisk uppföljning 
(2016-BUN-115) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bes lutar 
att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendet i korthet 

Ekonom Charlotte Gi ll sberg in fo rmerar om Delårsrapport 2016 och ekonomisk 
uppföljning. 

Ordförandes sign 

t?JJv/ 
I Justera ndes sign 

){i;) 
I Utdragsbcstyrkande 

Sida7av 18 



Staffaosto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokol 1 

2016-09-07 

§88 Information om ny lagstiftning tilläggsbelopp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnä mndens a rbetsutskott bes lutar 

att lägga in formatione n till handlingarn a. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Pe tra Strandberg informera r om ny lagstiftning fö r ti lläggs belopp. 

Ordförandes sign I Justera ndes sign 

/rV ~ 
I Utdragsbestyrkande 

Sida 8 av 18 



Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-09-07 

§89 Information om arbetsmiljöverkets tillsyn (2015-BUN-19) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnä mndens a rbe tsutskott beslutar 

a tt lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Arbetsmiljöverket har i bes lut daterat 2016-05-31 fö relagt Sta ffanstorps kommun vid 

vi te att senast den 30 september 201 6 genomföra å tgärder vad gä ller R utiner fö r 

un dersökning, riskbedömning och å tgä rder , Arbetsbelastning och upplevd st ress, 

Belastningse rgonomi - undersökning och ri skbedö mning och Bulle r vid samtliga skolor 

i Staffanstorps kommun. Utbildningsc hef Stina Hansson redogör fö r pågående a rbete 

och kommande redo visning till Arbetsmiljöverket. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

Il/V: ~ 
I Utdragsbestyrk ande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§90 Yttrande till Skolinspektionen i ärende med dnr 400-2015:6591 
(2016-BUN-91) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge svar daterat 2016-08-10 ti ll 
Skolinspektionen i ärende med dnr 400-2015:6591. 

Ärendet i korthet 

Förskolan Åkervindan besöktes av Skolinspektionen den 13 maj 2016 då intervju med 
fö rskolechefen genomfö rdes och den 25-27 maj, då observationer och intervjuer med 

personal genomfördes. Skolinspektionen identifierade efter granskn ing av försko lans 
arbete med jämställdhet en del utvecklingsområden där de beslutade att 
utvecklingsarbete behöver inledas. H uvudmannen ålades att senast den 30 augusti 

2016 inkomma med en uppföljningsbar planering av hur man avser arbeta med 
förbättringar, och senast den 30 juni 2017 inkomma med uppgifter om vilka åtgärder 
som vidtagits eller planerats. Anstånd har beviljats till och med den 9 september 2016 

att inkomma med planeringen. 

Yrkanden 

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
ska besluta att, för barn- och utbildningsnämndens räkn ing, avge svar daterat 2016-08-

10 till Skol inspektionen i ärende med dnr 400-2015 :6591. 

Laila Olsen (S) instämmer i N ino Vidovics (M) yrkande och lämnar fö ljande 

till äggsyrkande; att barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott ska besluta att 
uppdra till utbildningskontoret att, med början hösten 2017 och årligen därefter, 
redovisa för barn- och utbildningsnämnden hur försko lornas jämställdhetsarbete 

utvecklas i Staffanstorps kommun. 

Nino Vidovic (M) yrkar avslag på t ill äggsyrkandet ovan med hänsyn till att 

jämställdhet redan följs upp via Eccers, vid till syn av fristående fö rskolor och 
uppföljning av kommunala försko lor samt vid nämndens försko leanalys. 

Ordförandes sign 

A;; y; 
I Justera ndes sign 

~ 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbi ldningsnämndens 
arbetsutskott 

Beslutsgång 

Sam manträdesprotokol 1 

2016-09-07 

Ordföranden stä ller, sedan arbetsutskottet godkänt denna propositionsordning, fö rst 

proposition på eget yrkande enligt ovan och finner att barn- och utbildn ingsnämnden 

beslutat att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge svar daterat 2016-08-10 

till Skolinspektionen i ärende med dnr 400-2015:6591. 

Därefter ställ er ordföranden proposition på Laila Olsens (S) tilläggsyrkande och eget 

avslagsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 

beslutat att avslå La il a O lsens (S) tilläggsyrkande. 

Reservationer 

La ila Olsen (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget tilläggsyrkande, b ilaga § 
90. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Planering av förbättringsområden 
Beslut 
Verksamhetsrapport 

Beslut skickas till 

Skolinspek tionen Åkervindans Förskola, Birgitta Kopperud 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 11 av 18 



RESERVATION 
,~ 

Ärende 7, 

Redan under 2014 så granskade Staffanstorps kommun genom Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB 

huruvida barn och utbildningsnämnden säkerställer att förskolans verksamhet bedrivs ändamålsenligt ur 

ett jämställdhetsperspektiv. 

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att barn och utbildningsnämnden inte 

fullt ut säkerställde att förskolornas verksamhet bedrevs ändamålsenligt ur ett jämställdhetsperspektiv. 

De rekommenderade då barn och utbildningsnämnden att besluta om mål för jämställdhet mm. 

20150617 yrkade vi socialdemokrater att barn och utbildningsnämnden skulle ta ett beslut om 

övergripande mål för förskolan och aktivt följa upp arbetet. 

Yrkandet avslogs av den borgerliga alliansen. 

Under våren 2016 har Skolinspektionen granskat jämställdhetsarbetet i förskolan i 18 kommuner och i 

Staffanstorp var Åkervindan utvalda att delta. Granskningen visar att Staffanstorps kommun inte arbetar 

tillräckligt med jämställdhet i förskolan. Dels på den enskilda förskolan men också på huvudmannanivå 

med kontroll och uppföljning av jämställdhetsarbetet. 

Vid dagens sammanträde yrkade vi än en gång på att barn och utbildningsnämnden ska följa upp 

jämställdhetsarbetet på nämndnivå. Än en gång avslogs vår yrkan. 

I skolinspektionens föreläggande riktas mycket kritik på den förebyggande elevhälsan, både på 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Det är allvarligt och kan i förlängningen innebära att elever som inte 

tidigt får det stöd de behöver har svårt at t klara skolarbetet. För oss socialdemokrater är det förebyggande 

arbetet alltid högt prioriterat och har stor betydelse för både elevers och lära res arbetsmiljö. 

Staffanstorp den 8 september 2016 

~a~ 
Laila Olsen 
Socialdemokraterna 



Staffaosto,ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sa mmanträdesprotokol I 

2016-09-07 

§91 Information om närvarorapportering (2015-BUN-1 SS) 

Beslut 

Ba rn- och utbildningsnämndens a rbets utskott beslutar 

a tt lägga informati o nen till handlingarna . 

Ärendet i korthet 
I Skollagen regleras bland annat barns skolplikt och rätt till utbildning och hu r 

ansvaret för att sko lplikten fullgörs förde las . I kommunens ansva r ingår att se t ill att 

eleverna i dess g rundsko la och g rundsä rsko la fullgör s in skolgång. Nämnden har 

genom tidigare antagen rutin för skolplikt och rätt till utbil dn ing bland anna t satt öka t 

fokus på elevern as närvarograd . 

Utbildningsstrateg Anja Ritzau in fo rm erar om uppföljning av närvaro vid kommunens 

skolor. 

Ocd fö,a ndes sign I Jnsc~ es , ign 

l~Y 
I Utd ragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Samma nträdesprotokol I 

2016-09-07 

§92 Rapportering av ärenden om kränkande behandling 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Av Staffanstorps kommuns rutiner kring anmälan gällande kränkande 

hehandling/trakasseri er/sexuell a trakasserier i kommunala försko lor/skolor i 

Staffanstorps kommun framgår att utbildningskontoret ska rapportera incidenter till 
huvudman via arbetsutskottet. 

Utbildningsstrateg Anja Ritzau redogör fö r rapporterade ärenden om kränkande 
behandling under perioden 2 maj 2016 till den 5 september 2016. 

I Utdragsbcstyrkandc 

Sida 13 av 18 



Staffansto, ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

§93 Återrapportering tillsynsbeslut och uppföljningsprotokoll 
fristående förskolor (2015-BUN-62) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens a rbetsutskott fö reslå r barn- och utb ildningsnämnden 

besluta 

a tt godkänna rapporten över genomförda tillsyner läsåret 2015/20 16. 

Ärendet i korthet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-12 § 38 om rutiner fö r t illsyn av 

fristående fö rskolor. 

Enlig t 26 kap. skollagen är kommunen tillsynsmyndighet, och har därmed 

tillsynsansvar, över de fri stående försko lor som bedriver verksam het inom kom munen. 

Syftet med tillsynen är a tt ko ntrolle ra a tt förskolan uppfyll er de krav som fö lj er av 

lagar och andra föreskrifter. I till synen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 

behövas för att den huvudman som bed river verksamheten ska rä tta fe l som upptäc kts 

vid granskningen. 

Under läsåret 2015/2016 har utbildningskontoret genomfört tillsyn på samtliga 

fr istående försko lor i Staffansto rps kommun. T illsy nsbes lut och uppföljnings bes lut har 

anmälts löpande till barn- och utbildningsnämnden enligt gä ll an de delegationsordning. 

Yrkanden 

N ino Vidovic (M) yrkar a tt ba rn- och utbildningsnä mndens a rbetsutskott ska fö reslå 

barn- och utbild ningsnämnden bes luta att god känna ra pporten över genomfö rda 

till syner läså ret 201 5/201 6. 

Propositi onsordn i ng 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag t ill beslut och finner a tt 

a rbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jä nsteskrivelse 
Rappo rt tillsyn 2015_2016 
Sammanställning t ill syn lå 2015_201 6 

Bes! ut sk i ekas ti Il 

Ordförandes sign J Justera ndes sign 

/j;;y X@ 
J Utdragsbestyrkande 

Sida 14 av 18 



Staffansto<ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sa mmanträdesprotokol I 

2016-09-07 

Huvudmän fö r fristående förskolor inom Staffanstorps komm un 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

/fav :ziJ 
I Utdragsbestyrkandc 

Sida 15 av 18 



Staffanstotps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-09-07 

§94 Förslag till reviderad rutin för tillsyn av fristående förskolor 
(2015-BUN-62) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna fö rslag till reviderad rutin för till syn av fri stående fö rskolor. 

Ärendet i korthet 

Barn- och uthildningsnä mnden bes lutade 201 5-05-12 § 38 om ruti ner fö r till syn av 
fri stående förs kolor. 

Nu fö religger förslag till revidering av antagen rutin. 

Yrkanden 

O rdfö randen Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
ska besluta fö reslå barn- och utbildningsnämnden beslu ta att godkänna fö rslag till 
reviderad rutin för till syn av fristående förskolor. 

Särskilt uttalande 

Laila O lsen (S) meddelar att hon inte deltar i bes lutet. 

Beslutsunderlag 
Tjä nsteskrive lse 
Rapport tillsyn 2015_201 6 
Sammanstä llning tillsyn lå 2015_2016 

Beslut skickas till 

Huvudmän fö r fristående fö rskolor inom Staffanstorps kommun 

Ordföra ndes sign I Justerandes sign 

//,//: ;ttJ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto<ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-09-07 

§95 Information om återkoppling interkontroll 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens a rbetsutskott besluta r a tt 

lägga informatio nen till handlingarna . 

Sammanfattning 
Utbildningsstrateg Maria Kvist informerar om under hösten 2016 ko mmande 

å terko ppling av genomförd interk ontro ll. 

O rdfö randes s ign I J ustera ndes sign 

/It!/ LY/} 
I Utdragsbestyrka ndc 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

§96 Övrigt 

Sammanfattning 
Höstens kvalitetsdjupdykningar diskuteras. 

Ord förandes sign 

/tl!/ 
I Justera ndcs sign w 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-07 

I Utdragsbestyrkande 

Sida18 av18 


