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Plats och tid

Hagaskolans matsal, onsdagen den 30 maj 2012, klockan 17.00 -19.30

Beslutande

Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Elisabeth Persson (S), Margareta
Barkselius (C), Märit Estrada (V), Gunilla Wolinder (FP) § 19, Hans Carlsson (M)

Tjänstgörande
ersättare

Olof Lindberg (FP), Carina Sjölund (M)

Ersättare

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V)

Övriga
deltagande

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och
utbildningschef Lars-Erik Lindvall, Lärarförbundet Cecilia Lennartsson

Utses att justera

Hans Carlsson

Ersättare för
justerare
Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2012-06-04, klockan 08.00

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................................
Ann-Katrin Öijwall

Paragrafer

24-27

Ordförande

...............................................................................................................................................................................................
Taito Arkkukangas
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Hans Carlsson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-30, §§ 24-27

Datum för
anslags
uppsättande

2012-06-01

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

....................................................................................

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2012-06-23

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2012-05-30

Barn- och utbildningsnämndens ordförande hälsar alla välkomna
till sammanträdet som var förlagt på Hagaskolan. Till dagens
sammanträde var allmänheten inbjuden att lyssna till nämnden.
Ordförande hälsar ny ersättare, Peder Kostet (V), välkommen till
barn- och utbildningsnämnden.

§ 24
Ändring och tillägg i dagordning
Följande tillägg i dagordning godkänns:
Rapporter
- Invigning av uteklassrum, Taito Arkkukangas
- Information från träff om ANDT, Hans Carlsson
- Skolgemensamma verksamheters förebyggande arbete,
Lars-Erik Lindvall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 25
Information
Nya skolan
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh presenterar kort det
nya förslaget. En kalkyl för investeringen har upprättats.
Totalkostnaden beräknas till 137 000 miljoner, 137 miljoner, varav
90 miljoner kronor i produktionskostnad.
Behovet av inventarier har beräknats till drygt 5 miljoner kronor
vid start och efter fem år 2,7 miljoner kronor och efter ytterligare 5
år 2,7 miljoner.
Dnr BUN 2011/12
Målen 2013
Den arbetsgrupp som är utsedd att arbeta med mål för 2013 har
haft ett första möte. Nästa möte beräknas bli den 7 juni.
Skrivelse från Centerpartiet
I inkommen skrivelse från Centerpartiet ställs bl. a. frågor om
skolorganisationen i den nya skolan och hur samordningen ser ut
mellan Hagaskolan och Västerskolan. Frågorna är idagsläget för
tidiga att besvara. Skrivelsen finns kvar på uppdragslistan för barnoch utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 26
Budgetuppföljning per den 30 april 2012
(BUN 2012/48)
Budgetuppföljning ska lämnas av barn- och utbildningschefen
varje månad. En översiktlig sammanställning har upprättats per
den 30 april 2012.
De budgetmässiga förutsättningarna för 2012 innebär att
förvaltningen har väldigt små ekonomiska marginaler.
Resultatet för de fyra första månaderna har en avvikelse på 166 000 kr jämfört med budget. Prognosen för helåret beräknas bli
ett negativt resultat på ca -400 000 kr. Som en del av det
underskottet finns kostnader för lokaler som sagts upp och extra
utgifter för städning som måste ske både på Ulvesund och i delar
av Kung Karls skolas gamla lokaler.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tertialuppföljning 1

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna barn- och
utbildnings förvaltningens delårsbokslut perioden januari till april
2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare
beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 27
Rapporter
Invigning av uteklassrum
Björskogsskolan har fått ett uteklassrum, invigning av det nya
uteklassrummet var den 29 maj. Från nämnden deltog Taito
Arkkukangas och Hans Carlsson.
ANDT
Hans Carlsson och Maija-Liisa Åsenbrygg har medverka på
ANDT dagen den 24 maj. ANDT är den samlade strategin för
alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitik som har
fastställts av riksdagen.
Skolgemensammma verksamheter
Lars-Erik Lindvall informerade att under Köpingsyran den 25-26
maj fältarbetade personal från Ungdomshuset i Köping. På
fredagskvällen den 25:e var ca 30 Kungsörsungdomar i Köping.
Fritidsgården anordnade en resa lördagen den 26 maj till Liseberg i
Göteborg. Ca 65 ungdomar var med på resan.
Inför skolavslutningen kommer en antilangningskampanj att
en omföras och med en riktad kampanj utanför systembolaget.
Affischer och foldrar med ett antilangningsbudskap kommer också
att spridas runt om kommunen.
Protokoll från:
•

Protokoll från Kommunstyrelsen - Sommaraktiviteter för
elever i Kungsörs kommun. Dnr: BUN 2012/19

Skrifter:
•

Skolverket –Rapport 2012 om Gymnasial lärlingsutbildning de
tre första åren 2008-2011

•

Skolverket – Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den
skriftliga individuella utvecklingsplanen

Övriga handlingar:
•

Justerandes sign

Rinmansgymnasiet ERC – Beslut om ekonomisk ersättning för
ett fjärde gymnasieår. Dnr: BUN 2012/42

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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•

Synpunkter till barn- och utbildningsförvaltningens e-postlåda
samt svar på inkommen synpunkt. BUN 2012/47

•

Löneuppropet – Protest mot låga löner för lärare. Dnr: BUN
2012/43

•

Skolinspektionen - Svar på enkät: Riktad tillsyn av
huvudmännens klagomålshantering. Dnr: BUN 2012/44

•

Yttrande från Kungsörs kommun om idrottsutbildningar, NIU.
BUN 2012/20

•

Svar på anmälan om kränkande behandling vid Kung Karls
skola. BUN 2012/46

•

Avtal med annan kommun om plats i förskola i annan
kommun. BUN 2012/14

•

Arbetsmiljöverket – Information om avslutat ärende om tillbud
vid Hagaskolan. BUN 2012/45

•

Barn- och elevombudet – Anmälan om kränkande behandling
vid Kung Karls skola. BUN 2012/49

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter/meddelandena till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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