
Sta ffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-29 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge kl. 13:30-14:05 

Beslutande ledamöter Nino Vidovic (M) (ordförande) 
Laila Olsen (S) (2:e vice ordförande) 
Gisela Nilsson (L) (vice ordförande) 

Övriga närvarande Stina Hansson (Utbildningschef) 
Maria Kvist (Utbildningsstrateg) 
Anja Ritzau (Utbildningsstrateg) 
Charlotte Gillsberg (Ekonom) §§97-101 
Bengt Pregart (Tf rektor, Baldersskolan) §§97-101 
Louise Öst (Projektledare, Baldersskolan) §§97-10 1 

Utses att justera Laila Olsen (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp, 2016-09-29 14:15 
tid 

Protokollet omfattar §§97-103 

Sekreterare f !}f-iff r ......... . 
Ordförande ~ t.!:. ...... -~···· ....... . 

Underskrifter 

Justerande ~i~Jt @~ 
La ila Olsen (S) 

Ordförandes sign J Jusrerandes sign 

/JV: 
J Utdragsbestyrkande 
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utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 

2016-09-29 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2016-09-29 

2016-09-30 2016-10-22 

I J ustera ndes sign 

;@ 
I Urdragsbesryrkan de Ord fö randes sign 
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Staffansto,ps 
kommun 

Sa mmanträdesprotokoll 

2016-09-29 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

§97 
§98 
§99 

§100 

§101 
§102 
§103 

Ordförandes sign 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föred ragnings li stan 
Yttrande till Barn- och elevombudet, dnr 45-201 6:7094 
Yttrande över Revisionsrapport - genomlysning av 20 15 års underskott 
inom barn- och utbildningsnämnden 
Yttrande till Skolinspektionen dnr 43-201 5:4495 
Information om Tillsyn av arbetsmiljöverket 
Ö vrigt 

I Justerandes sign 

)(t;J 
I Utd ragsbestyrkande 
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kommun 
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utbildningsnämndens 
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Sammanträdesprotokoll 

2016-09-29 

§97 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Ba rn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp to rsdagen den 29 september 2016 
klockan 14:15. 

Ordförandes sign I Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
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2016-09-29 

§98 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att godkänna föredragningsli stan. 

Ordförandes sign I Justera ndes sign I Utd ragsbestyrkande 

;ltJ 
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Staffa11s10,ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-29 

§99 Yttrande till Barn- och elevombudet, dnr 45-2016:7094 (2016-
BUN-117) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge skrivelse da terad 2016-09-21 t ill 
Barn- och elevombudet i ärende med dnr 45-2016:7094. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun har svarat på en anmälan gällande kränkande behandling på 
Baldersskolan 201 6-09-05. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
ska besluta att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge skri velse date rad 
2016-09-21 till Barn- och elevombudet i ärende med dnr 45-2016:7094. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag t ill beslut och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande 
Tj änsteskrivelse daterad 2016-09-23 
Yttrande gällande kränkande behandling, Ba ldersskolan 
Bilaga l _Anmälan till huvudman 
Bilaga 2_Likabehandlingsplan 

Beslut skickas till 
Barn- och elevombudet, Statens Skolinspektion, Box 23069, 104 35 Stockholm 

Ordfö randes sign I Ju srerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 
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utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-29 

§100 Yttrande över Revisionsrapport - genomlysning av 2015 års 
underskott inom barn- och utbildningsnämnden (2016-BUN-106) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att, för Barn- och utbildningsnämndens räkning, avge tjänsteskrivelse daterad 2016-09-
26 med bilagor som svar till revisionen angående revisionsrapport antagen 2016-06-09. 

Ärendet i korthet 
Revisionen har genomfört en genomlysning av 2015 års underskott i Barn- och 
utbildningsnämnden. Revisionen har den 2016-06-09 antagit revisionsrapporten 
"Rapport - Genomlysn ing av Barn- och utbildningsnämndens underskott 2015" och 
har begärt svar från Barn- och utb ildningsnämnden på nämnda granskning senast den 
2016-09-30. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrka r att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
ska besluta att, för Barn- och utbildningsnämndens räkning, avge tj änsteskri velse 
daterad 20 16-09-26 med bilagor som svar till revisionen angående revis ionsrapport 
antagen 2016-06-09. 

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

Besl utsunderlag 
Missiv 
Revisionsrapport 
Svar revisionen ang bokslut 2015 
Kommundirektörens granskningsrapport 201 6-05-24 
Bun § 19, 201 6 
Bun § 22, 2016 
Bun § 38, 2016 
Bun § 57, 2016 
Bunau § 75, 2016 
Bunau § 76, 2016 
Delårsrapport BUN 2016 
Delårsrapport Bilaga 1 
Delårsrapport Bilaga 2 
Delårsrapport Bilaga 3 

O rdförandes sign I J usterandes sign 

/!V ;dJ 
j Utdragsbestyrka nde 
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Delå rsrapport Bil aga 4 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-29 

Kom mundirektörens granskningsrapport 2016-09-15 

I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrka nde Ordförandes sign 

Sida 8 av 11 



Staffanstorps 
kommun 
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2016-09-29 

§101 Yttrande till Skolinspektionen dnr 43-2015:4495 (2015-BUN-87) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att, för barn- och utbildningsnämndens räkn ing, avge skrivelse daterad 2016-09-20 till 
Skolinspektionen i dess ärende med dnr 43-2015:4495. 

Ärendet i korthet 
Skolinspektionen har genomfört till syn av Staffanstorps kommun under vårterm inen 
2016. Baldersskolan besöktes av Skolinspektionen mellan den 19 och den 22 januar i 
2016. Kompletterande uppgifter inhämtades den 2 februari 2016. Skolinspektionen har 
den 29 april 2016 beslutat att Staffanstorps kommun senast den 30 september 2016 
ska vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister annars föreläggs Staffanstorps 
kommun med 600 000 kronor i vite. 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, avge skrivelse 
daterad 2016-09-20 till Skolinspektionen i dess ärende med dnr 43-2015 :4495. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 
Baldersskolans svar till Skolinspektionen 
Bilaga 1 - ~tgärdsplan gällande undervisning och lärande 
Bilaga 2 - i).tgä rdsplan gällande bedömning och betygssättning 
Bi laga 3 - Atgärdsplan gä llande trygghet, studiero och åtgä rder mot kränkande 
behandling, 
Bilaga 4 - Atgärdsplan gä ll ande förutsättn ingar för lärande och trygghet 
Bilaga 6 Stödfrågor vid utredning 2016-02-22 
Bilaga 7 Plan för studie- och yrkesvägledn ing(23601) (O)_TMP 
Bilaga 8 SYV Arbete med studie- och yrkesvägledning på Baldersskolan 

Ordförandes sign 

/tr> 
I Ju sterandes sign 

JilJ 
I Utdragsbestyrkande 
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§102 Information om Tillsyn av arbetsmiljöverket (2015-BUN-19) 

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

Ärendet i korthet 
Arbetsmiljöverket har i beslut daterat 201 6-05-31 fö relagt Staffanstorps kommun vid 
vite att, senast den 30 september 201 6, genomföra åtgärder vid samtl iga skolor i 
Staffanstorps kommun vad gä ller Rutiner för undersökning, r iskbedömning och 
åtgärder, Arbetsbelastning och upplevd stress, Belastningsergonomi - undersökning och 
ri skbedömning samt Buller. Utbildningschef Stina Hansson redogör för t ill 
Arbetsmiljöverket ingivet svar från Sta ffanstorps kommun. 

I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Staffans to<ps 
kommun 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

§103 Övrigt 

Sammanfattning 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-29 

Gisela Nilsson (L) väcker frågor dels om hur många 15-timmars barn som fi nns i 
verksamheterna (fördelning, ålder, enhetsfördelning) och dels om möjl igheter till 
aktiviteter i Hjärup kopplat till Paletten i Staffanstorp och uppdrag ges åt 
Utbi ldningschefen att återkomma med information _9.mvid nästkommande ordinarie 
sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

~v. 

I J usterandes sign 

:ri; 
I Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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