
^ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT1(14)

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdatum: 2013-05-20

Sammanträdestid: 14:30-16:30

Plats: Rådhuset

Paragrafer: 36-45

Beslutande: Max Jörgensen (M)/ ordf § 36 - 39
Nino Vidovic (M)/ ordf g 40 - 45
Max Jörgensen (M)/ § 40 - 45
Magnus Lindberg (S)

* *

Övriga deltagare: Inga-Britt Henriksson/ g 45
Jens Jording

Justerande: Magnus Lindberg, g 36 - 39 Max Jörgensen/ § 40 - 45
Justering: Rådhyséf^ 20^-05-24 klockan 08:30dhiKÉ /
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Underskrifter:

Sekr^Éer^re Anna Jarl

z z 2
/ ^

^'

'.^1^~ ^// ^ -f

[ov^é
A/v

OrdföAde NWVidovi
/
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uste^nde Magnus Lindberg och Ma^ Jö^gensen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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^ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT2(14)
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdahim: 2013-05-20
Sammanträdestid: 14:30-16:30

Plats: Rådhuset

Paragrafer: §36-45

Anslag sätts upp: 2013-05-27

Anslag tas ner: 2013-06-18

Protokollet förvaras Rådhuset

Underskrifter:

Anna Jarl

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkandey ^sjg.?
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-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT3(14)
.

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Innehållsförteckning

36 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet. 4

37 Godkännande av föredragningslistan. 5

§ 38 Ekonomisk uppföljning januari - april 2013. 6

39 Information om systematiskt kvalitetsarbete 7

40 Besvarande av om motion om läxhjälp. 8

41 Besvarande av motion om sommarskola. 9

§ 42 Uppföljning av myndighetsbeslut/delegationsbeslut enligt
internkontrollplan. 10

43 Resursfördelningssystem. 11

§ 44 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 12

45 Information om projekt "Ungas hälsa". 14

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT4(14)
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§ 36 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Beslut

Justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den
24 maj 2013 klockan 08:30.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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*a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT5(14)
.

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§ 37 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

l. Föredragningslistan godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Max Jörgensen (M): Föredragningslistan godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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*A BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT6(14)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 38 2013-BUN-39 Ekonomisk uppföljning januari - april 2013

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Kort sammanfattning

Utvecklings strateg Jens Jording föredrar i ärendet.

April månads uppföljning innehåller/ på den övergripande nivån/ små
förändringar jämfört med tidigare månad. Fortfarande finns frågetecken
avseende hyror och lokaler medan däremot en ny skolskjutsupphandling
sannolikt inte innebär några avsevärda skillnader jämför med budget. Likt
tidigare är större kända avvikelser i huvudsak kopplade till att det finns
fler eller färre barn/elever i verksamheterna i förhållande till budget. I lik-
het med tidigare fortsätter ökningen av antalet barn i förskoleverksamhet.
Större preliminära avvikelser finns inom verksamheterna för förskola
(-2500 tkr)/ familjedaghem (300 tkr)/ fritidshem (-800 tkr)/ grundskola
(1400 tkr) grundsärskola (500 tkr)/ gymnasieskola (1500 tkr)/ gymnasie-
särskolan (500 tkr) och SFI (-300tkr). Ett stående observandum är att de
stora ekonomiska förändringarna inom nämndens verksamhetsområden
sker i samband med läsårsskiftet

o

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Max JÖrgensen (M): Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT7(14)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§ 39 2013-BUN-72 Information om systematiskt kvalitetsarbete

Beslut

l. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att som led i
nämndens systematiska kvalitets- och uppföljningsarbete besluta om
kvalitetsuppföljning enligt bilaga A och att för läsåret 2013/2014
besluta om att prioritera följande målområden:

Hög måluppfyllelse.

Höga positiva förväntningar.

Trygghet och trivsel.

Varje barn blir sedd och utmanad.

Kort sammanfattning

Utvecklingsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Max Jörgensen (M): Barn- och utbildningsnämnden föreslås
besluta att som led i nämndens systematiska kvalitets- och uppföljnings-
arbete besluta om kvalitetsuppföljning enligt bilaga A och att för läsåret
2013/2014 besluta om att prioritera följande målområden:

Hög måluppfyllelse.

Höga positiva förväntningar.

Trygghet och trivsel.

Varje barn blir sedd och utmanad.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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^ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT8(14)

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 40 2013-BUN-71 Besvarande av motion om läxhjälp

Beslut

l. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att med hänvisning till
av barn- och utbildningsnämndens beslut den 24 april 2013, g 39, om
införande av studiecoachning i Staffanstorps kommun anse motionen
besvarad/ samt att/ då enligt kommunfullmäktiges beslut i ärendet/
översända motionen till socialnämnden för dess prövning och beslut
vad gäller motionärens yrkande att bistånd skall kunna lämnas för läx-
hjälp/ då som ett komplement till försörjningsstöd.

Kort sammanfattning

Socialdemokraterna ställer i en motion 2012-12-17 yrkande om i första
hand att läxhjälp ska erbjudas alla elever inom ramen för skolans ansvar
på det sätt som skolan ser fungerar bäst och i andra hand införande av
"Rut-läxhjälpsstöd" till de barn och elever vars föräldrar är beroende av
försÖrjningsstöd.

Barn- och utbildningsnämnden har den 2013-04-24 § 39 tagit beslut om in-
förande av studiecoachning fr o m hösten 2013 i de skolor i Staffanstorps
kommun som drivs i egen kommunal regi. Tillgång till studiecoachning
ska enligt beslutet erbjudas minst 5 timmar per vecka utifrån elevernas
behov/ och studiecoachningen ska ske av behörig pedagog.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas motion.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Barn- och utbildningsnämnden föreslås
besluta att med hänvisning till av barn- och utbildningsnämndens beslut
den 24 april 2013, g 39, om införande av studiecoachning i Staffanstorps
kommun anse motionen besvarad/ samt att/ då enligt kommunfullmäkti-
ges beslut i ärendet/ översända motionen till socialnämnden för dess
prövning och beslut vad gäller motionärens yrkande att bistånd skall
kunna lämnas för läxhjälp/ då som ett komplement till fÖrsörjningsstöd.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

+

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
4
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-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT9(14)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 41 2013-BUN-67 Besvarande av motion om sommarskola

l. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta atf med hänvisning till
av barn- och utbildningsnämndens ordförande fattat delegationsbeslut
2013-05-03 om införande av sommarskola enligt bilaga/ anse motionen
besvarad.

Kort sammanfattning

För att ge en mer fullständig bakgrund vid behandlingen av motionen bör
noteras att det för den i motionen presenterade variabeln "behöriga till
gymnasieskolan/ andel elever i årskurs 9" finns nyare statistik tillgänglig.
Enligt Skolverkets officiella statistik var andelen behöriga till gymnasie-
skolan efter avslutad årskurs 9 i Staffanstorps kommun år 2011 och 2012,
93/7% respektive 96/5%.

Barn- och utbildningsnämnden har genom delegationsbeslut av ordföran-
den den 2013-05-03 enligt bilaga tagit beslut om inrättande av sommars-
kola under vecka 32, 2013 för elever som ska börja årskurs 8 och 9 höst-
terminen 2013, samt för nyanlända elever på Kometskolan. Sommarskolan
kommer enligt beslutet att erbjudas i ämnena svenska/ engelska och ma-
tema tik.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas motion.

Ordförandens delegationsbeslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Barn- och utbildningsnämnden föreslås
besluta att/ med hänvisning till av barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande fattat delegationsbeslut 2013-05-03 om införande av sommarskola
enligt bilaga/ anse motionen besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ufdragsbestyrkande
4
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2013-05-03^ 1(1}

STAFFANSTORPS
KOMMUN

BARN-OCH
**

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Delegationsbeslut

Gruppen för skolanalys har uppdragit åt tjänstemarmaorganisationen att ta
fram förslag på organisation av sommarskola 2013. Förslaget redovisas i bilaga
A.

Med anledning av behovet av planering och den korta tid som återstår av
terminen fattas/ enligt p 1.3 Barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning/ följande beslut.

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att erbjuda sommarskola enligt förslag i bilaga A.
att/ ur nämndens medel för kvalitetshöjande åtgärder/ avsätta medel om högst
80 tkr för sommarskola 2013.
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Nino Vidovic

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
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-1 BILAGA A 2013-05-02

»

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sommarskola

Förslag:
att erbjuda sommarskola till elever som ska börja åk 8 och 9 samt till
nyanlända elever på Kometskolan.
att erbjuda sommarskola i ämnena svenska/ engelska och matematik
att förlägga sommarskolan v.32,5/8- 9/8,2013.

Hagalid och Baldersskolan går samman och erbjuder undervisning på
Hagalidskolan
Hjärupslundsskolan erbjuder undervisning på Hjärupslimdsskolan

Hagalidskolan/ bedriver undervisning 08.30-14.00 under v.32
Elevantal ca 25 elever per ämne (intresseanmälan ut till eleverna snarast)
Bemanning 3 lärare

Hjärupslundsskolan/ bedriver undervisning 08.30 - 12.00 under v.32
Elevantal ca 5 elever per ämne (intresse anmälan ut till eleverna snarast)
Bemanning 2 lärare

Anneroskolan och Mellan vingens skola erbjuder sommarskola 2 veckor efter
att skolan slutat i juni månad

Kometskolan erbjuder nyanlända ungdomar undervisning i
svenska/samhällsorientering 08.30-12.00 under vecka 32
Bemanning en lärare

Petra Strandberg och And Stiema

"n/-/

Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro ^
245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046-2511 00 PG 11 42 62-9
kommunen@staffanstorp.se Telefax BG28-M222

^046-25 55 70



*A BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT10(14)
l

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 42 2013-BUN-70 Uppföljning av
myndighetsbeslut/delegationsbeslut enligt
internkontrollplan

Beslut

l. Till barn- och utbildningsnämnden anmäls att stickprovskontrollen av myn-
dighetsbeslut utförd 2013-05-20 visar att dessa är fattade i enlighet med gäl-
lande delegationsordning.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Till barn- och utbildningsnämnden anmäls att
stickprovskontrollen av myndighetsbeslut utförd 2013-05-20 visar att dessa är
fattade i enlighet med gällande delegationsordning.

Beslutsgång

Ordföranden fmner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT11(14)
hd

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 43 2012-BUN-76 Resursfördelningssystem

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Kort sammanfattning

Utvecklingsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrka n d e
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-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT12(14)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 44 2013-BUN-73 Barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning

Beslut

l. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att/ för att skyndsamt
kunna svara på remissyttranden såväl inom kommunen som till till-
synsmyndigheter och andra aktörer utanför kommunen/ barn- och ut-
bildningsnämndens delegationsordning punkt 1.1 ändras enligt nedan:

Ursprunglig lydelse i delegationsordingens punkt 1.1

»»

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

1.1 Yttranden till kommunens revisorer AU

och tillsynsmyndigheter. Dock ej
yttranden enligt KL 6:34.

ändras till

* *

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

1.1 Yttranden och remissvar inom AU

kommunen samt till tillsynsmyn-
digheter och andra offentliga myn-
digheter. Dock ej yttranden enligt
KL 6:34.

Kort sammanfattning

Utbildningsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet.

Beslutsunderlag

Delegationsordning.
Tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Barn- och utbildningsnämnden föreslås
besluta att/ för att skyndsamt kunna svara på remissyttranden såväl inom
kommunen som till tillsynsmyndigheter och andra aktörer utanför kom-
mimen/ barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 1.1
ändras enligt nedan:

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
.f
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-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT13(14)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Ursprunglig lydelse i delegationsordingens punkt 1.1

* .

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

1.1 Yttranden till kommunens revisorer AU

och tillsynsmyndigheter. Dock ej
yttranden enligt KL 6:34.

ändras till

< .

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

1.1 Yttranden och remissvar inom AU

kommunen samt till tillsynsmyn"
digheter och andra offentliga myn-
digheter. Dock ej yttranden enligt
KL 6:34.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
/^

//^ ^f



-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT14(14)

s%i SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-05-20
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§ 45 2013-BUN-68 Information om projekt "Ungas hälsa"

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Kort sammanfattning

Utbildningsstrateg Inga-Britt Henriksson föredrar i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrka n d e
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