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Plats och tid

Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 september 2014, klockan 16.00 – 16.45

Beslutande

Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta
Barkselius (C), Annika Westling (V), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Tjänstgörande
ersättare

Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Ersättare

Tonny Fernerud (S)

Övriga
deltagande

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

Utses att justera

Hans Carlsson

Ersättare för
justerare

Olof Lindberg

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2014-09-19, klockan 08.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 27-30

Ordförande

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

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

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-09-17, §§ 27-30

Datum för
anslags
uppsättande

2014-09-19

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

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

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-09-17

§ 27
Information
Följande information lämnas:
a) Kollektivtrafiköversyn i Västra Mälardalen – Bitr. barnoch utbildningschef Lars-Erik Lindvall informerar om
synpunkter på utskickat material rörande
kollektivtrafiköversyn i Västra Mälardalen. Dnr BUN 2014/44
Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-09-17

§ 28
Läsåret 2014-2015 (BUN 2014/98)
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om läsårstider
för läsåret 2014-2015. Förvaltningen förslår att beslutade dagar för
kompetensutveckling flyttar då de bland annat infaller på
Skolverkets fastställda provdatum. Anledningen till att proven ska
genomföras på fastställda datum är att minimera risken för att
innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.
Med anledning av detta förslås att beslutade
kompetensutvecklingsdagar för läsåret 2014-2015 flyttas i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Läsåret 2014-2015, 2014-08-28. BUN 2014/92

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta
kompetensutvecklingsdagarna läsåret 2014-2015 enligt
förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, rektorerna, Skolskjutssamordnare
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-09-17

§ 29
Svar på – uppföljning av granskning
avseende samverkan i insatser för barn- och
unga (BUN 2014/42)
Kommunrevisorerna har genomfört en granskning om samverkan i
insatser för barn och unga. Syftet med granskningen var att
bedöma om socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
skapar förutsättningar för samverkan i arbetet med barn och
ungdomar som far illa, är i riskzonen för att fara illa eller på annat
sätt är i behov av extra stöd.
För att följa upp granskningen önskar revisorerna ett skriftligt svar
på vilka åtgärder som vidtagits med tanke på de synpunkter som
presenterades i rapporten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisionsgranskning i insatser för barn och ungdomar. BUN
2014/42
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09, §
15 – Meddelanden
• Tjänstemannaskrivelse 2014-05-26 – Samverkande insatser för
barn- och unga.
• Uppföljning av granskning avseende samverkan i insatser för
barn och unga, 2014-08-19.
• Tjänstemannaskrivelse – Åtgärder som vidtagits på de
synpunkter som framkom i rapporten.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom barn- och
utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens svar på
kommunrevisionens uppföljning av granskning om samverkan i
insatser för barn- och unga.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Revisionen
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-09-17

§ 30
Meddelanden

Justerandes sign

-

Avtal om kurser via distansutbildning med NTI-skolan för
perioden 2014-08-01 – 2016-08-31. Dnr BUN 2014/97

-

Interkommunal ersättning för plats på fritidshem i Eskilstuna
kommun. BUN 2014/104

-

Interkommunal ersättning för plats på fritidshem i Köpings
kommun. BUN 2014/105

-

Yttrande lämnat till Skolverket på anmälan om skolsituationen
för en grundskoleelev vid Hagaskolan. BUN 2014/91

-

Yttrande lämnat till Skolverket på anmälan om skolsituationen
för en grundskoleelev vid Kung Karls skola. BUN 2014/101

-

Avslutat ärende om kränkande behandling på Björskogsskolan.
Uppföljning av händelse i samband med anmälan om
kränkande behandling kommer att ske. BUN 20140917/1

-

Avslutat ärende om kränkande behandling vid Kung Karls
skola. BUN 2014/13

-

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingkontakter. BUN 2014/61

-

Investeringsäskande – Förbättring av inomhusmiljön på
Hagaskolan. BUN 2014/111

-

Sidkommentar från Kungsörs webbplats om läsårstider läsåret
2014-2015. BUN 2014/109

-

Frågor om den kommunala musikskolan. BUN 2014/94, 107
Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Justerandes sign

2014-09-17

-

Granskning av interkontrollplan för barn- och
utbildningsnämnden. BUN 108

-

Rapport om hälsoskyddstillsyn och årlig avgift för
hälsoskyddstillsyn på Fritidsgården/Ungdomshuset. Dnr BUN
2014/96

-

Rapport om hälsoskyddstillsyn och årlig avgift för
hälsoskyddstillsyn på Fritidsgården i Valskog. Dnr BUN
2014/95

-

Information om inspektion - Arbetet med att förebygga
arbetsrelaterad stress på förskolorna i Kungsörs kommun.
BUN 2014/100

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-09-17

§ 31
Delegationsbeslut
Förteckning över beslut fattade på delegation.
Rektor, kommunal vuxenutbildning
Inrätta och anordnaDelegationsordning gällande rektorers frånvaro
vid Hagaskolan eller vid Västerskolan
Delegationsprotokoll 2012/04
Att svara på skrivelser från Skolinspektionen efter samråd med
förvaltningschefen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera
delegationsbesluten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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