SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 1 (4)

2014-06-03

Plats

Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset i Lomma

Tid

Tisdagen den 3 juni 2014, 19.00-20.35

Beslutande

Robert Wenglén (M)
Yvonne Andreasson (FP)
Mozhgan Zachrison (M)
Richard Jerneborg (M)
Martin Johansson (M)
Stefan Calling (FP)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Charlott Enocson (M)
Susanne Borgelius (M)
Bengt Everlund (S)
Ann-Kristin Leijon (S)

ordförande § 48
1:e vice ordförande § 48
ledamot § 48
ledamot § 48
ledamot § 48
ledamot § 48
ledamot § 48
ersättare för Mathias Friman (M) § 48
ersättare för Elisabeth Stålesjö (M) § 48
ersättare för Lars Carlén (S) § 48
ersättare för Fredrik Högberg (S) § 48

Övriga deltagare

Cecilia Christensen Edelborg (C)
Peter Appel (FP)

ersättare § 48
ersättare § 48

Eva Albihn
Mattias Fyhr
Kerstin Ferbas
Helen Hurtig
Jessika Heskebeck
Pia Sahlén

förvaltningschef § 48
nämndsekreterare § 48
utbildningschef § 48
personalföreträdare TCO § 48
personalföreträdare Lärarförbundet § 48
personalföreträdare SACO § 48

Utses att justera

Bengt Everlund

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Lomma, 2014-06-03

Underskrifter

Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Robert Wenglén
Justerande
Bengt Everlund

Utdragsbestyrkande

Paragraf 48

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-06-03
Paragrafer

48

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-06-04

Datum när anslaget 2014-06-26
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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2014-06-03
Dnr BUN 2014:63.611

Förslag till yttrande till Arbetsmiljöverket angående skolinspektion i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har, som ett led i verkets nationella tillsyn av skolan, genomfört
skolinspektion i Lomma kommun. Inspektionen, som gjorts under mars månad
2014, har omfattat Alfredshällskolan, Bjärehovskolan, Alléskolan samt Rutsborgskolan. Arbetsmiljöverket har 2014-04-11, efter inspektionen, inkommit med
inspektionsmeddelande. I meddelandet redovisas de brister som framkommit vid
inspektionen samt de krav verket ställer på Lomma kommun.
Arbetsmiljöverket önskar, senast 2014-06-01, information om vad Lomma kommun gjort med anledning av de brister och krav som framkommit. Barn- och utbildningsnämnden har givits anstånd av Arbetsmiljöverket att till 2014-06-08 inkomma med svar. I svaret begär Arbetsmiljöverket en beskrivning av hur Lomma
kommun: har fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare,
har uppfyllt kraven och hur skyddsombuden och övrig personal har varit delaktiga
vid genomförandet av åtgärderna.
De åtgärder som vidtas och planeras vidtas med anledning av Arbetsmiljöverkets
inspektion, omfattar samtliga skolor i Lomma kommun. Detta innebär att de brister som Arbetsmiljöverket noterat, i de skolor som omfattas av inspektionen, nyttjas som utgångspunkt i utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela
skolorganisationen, i Lomma kommun.
Huvudskyddsombuden för Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal
har, enligt Arbetsmiljöverkets önskemål, beretts möjlighet att yttra sig över det föreslagna yttrandet från den 26 respektive 27 maj 2014 och fram till kl 12.00 den 3
juni 2014.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-05-27 § 47 har berett ärendet.
Förvaltningschefen föredrar ärendet för nämnden och informerar om redaktionella
ändringar i yttrandets bilaga.
Beslutsunderlag
– Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande 2014-04-11: Resultat av inspektionen
– Skrivelse 2014-05-22 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Förslag till yttrande 2014-05-22 från förvaltningschefen och utredningschefen
inklusive bilaga ”Sammanställning av påtalade brister”
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-05-27 § 47
Utdragsbestyrkande
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BUN § 48 (forts.)

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden översänder bilagt yttrande, efter redaktionella
ändringar, till Arbetsmiljöverket.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

