SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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Plats och tid

Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 – 18.45.
Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

Beslutande

Monica Lindgren (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (FP), Joel Petersson (V), Hans
Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Margareta Barkselius (C), Ari Jaanus (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Tonny Fernerud (S)

Ersättare

Margareta Johansson (S), Barbro Olausson (FP), Peter Åkesson (MP), Ronja Wall Lund (M),
Lars Gustavsson (KD), Annelie Karlsson (C), Sussanne Söderström (SD)

Övriga
deltagande

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och
utbildningschef Lars-Erik Lindvall, Kanslichef Eva-Kristina Andersson § 1

Utses att justera

Monica Lindgren

Ersättare för
justerare

Margareta Johansson

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2015-01-26, klockan 16.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 1-5

Ordförande

...............................................................................................................................................................................................
Mikael Peterson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Monica Lindgren

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-01-21, § 1-5

Datum för
anslags
uppsättande

2015-01-26

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

....................................................................................
Utdragsbestyrkande

2015-02-23

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-01-21

§ 01
Utbildning
Kanslichef Eva-Kristina Andersson var inbjuden till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde för att genomföra en
utbildning i kommunalt styre och sammanträdesteknik.
Eva-Kristina gick bl.a. igenom vad som styr en kommun,
rollfördelning politiker – tjänstemän, handlingsflödet i kommunen,
offentlighetsprincipen samt några tips och regler kring
sammanträden.
Beslut

Barn-och utbildningsnämnden tackar Eva-Kristina för
utbildningen.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-01-21

§2
Uppföljning av åtgärder i samband med
Arbetsmiljöverkets rapport (BUN 2014/113)
Den 22 oktober genomförde Arbetsmiljöverket tillsyn av
huvudman. Vid inspektionen redovisades resultatet av den
skolinspektion som genomfördes den 16 september vid Kung
Karls skola.
I rapporten konstaterades att det övergripande systematiska
arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredsställande. De brister som
uppmärksammades handlar till stor del om stress och hög
arbetsbelastning för elever och personal som en följd av
transporter och förflyttningar under skoldagen samt den tillfälliga
fysiska miljön på Ulvesund.
Brister som kritiserades är till stor del förknippade med den
tillfälliga lösningen för skolan, i väntan på att den ”nya skolan”
ska byggas och färdigställas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Föranmälan om inspektion, 2014-09-23
• Skickade handlingar inför inspektion, 2014-10-14
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15, §
34.
• Resultat av inspektion, 2014-11-06
• Plan för uppföljning av åtgärder i samband med
Arbetsmiljöverkets rapport 2014-11-06.
• Tjänsteskrivelse 2015-01-09

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna åtgärder i
enlighet med förvaltningens förslag som svar till
Arbetsmiljöverkets frågeställning på de brister och krav som
framkom vid inspektionen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-01-21

§3
Ny delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden (BUN 2015/03)
Att barn- och utbildningsnämnden (BUN) delegerar beslut innebär
att nämnden flyttar över den beslutanderätt som BUN äger enligt
lag och förordning, men som av praktiska skäl lämpligen bör
utövas av rektor eller annan tjänsteman. Bestämmelserna om
delegation regleras i kommunallagen (KL § 6:33).
I vissa slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras, t ex
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och
kvalitet, yttranden och ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskilda.
Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska
beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas i nämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-0114

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta ny delegationsordning
för barn- och utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag.
Delegationsordningen gäller från den 21 januari 2015.
Ordföranden ajournerar mötet 10 minuter för partiöverläggningar.

BUN överläggning

Under överläggningen yrkar moderaterna genom Carina Sjölund
(M), att delegationsförslag gällande ”teckna och säga upp
hyresavtal för en tid av högst 3 år” och ”teckna och säga upp
hyresavtal för en tid överstigande 3 år” ej ska delegeras, dessa
beslut bör tas direkt av nämnden.
Ordförandena ställer yrkandena mot varandra och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden utser förvaltningens förslag som huvudförslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Delegater, kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-01-21

Den som röstar för huvudförslaget röstar ja. Den som röstar för
Carina Sjölunds yrkande röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Monica Lindgren (S), Tonny
Fernerud (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (FP), Joel
Petersson (V), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD).
Nej röstar: Hans Carlsson (M) och Carina Sjölund (M).
Omröstningen utfaller med 7 ja- och 2 nej-röster. Barn- och
utbildningsnämnden har således beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta ny delegationsordning för barn- och utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag.
Delegationsordningen gäller från den 21 januari 2015.

Reservation

Carina Sjölund (M); och Hans Carlsson (M), lämnar skriftlig
reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Ari Jaanus, SD, lämnar synpunkt på sent inkommen kallelse.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Delegater, kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-01-21

§4
Meddelanden
-

Beslut

Justerandes sign

Förvaltningschef Fredrik Bergh meddelar att Kungsörs
kommun kommer under perioden mars-maj 2015 få besök av
Skolinspektionen som ska göra tillsyn av kommunens
skolverksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-01-21

§5
Närvarorätt för personalföreträdare
I kommunallagens 7:e kapitel finns bestämmelser om
personalföreträdares (facklig representant) rätt att närvara vid
nämndsammanträden. Närvarorätten gäller vid en nämnds
behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och de anställda.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskild, förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
uppsägningar av kollektivavtal, arbetskonflikter, rättstvister mellan
kommunen och en arbetstagarorganisation eller ärenden som avser
upphandling.
Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens
överläggningar, men inte i besluten.
Personalföreträdare utses av den eller de lokala
arbetstagarorganisationer som kommunen har kollektivavtal med.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge
personalföreträdare närvarorätt vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträden mandatperioden 2015-2018.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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