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Plats och tid

Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 12 november 2014, klockan 16.00 – 17.45

Beslutande

Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta
Barkselius (C), Annika Westling (V), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) §36-37

Tjänstgörande
ersättare

Jacob Hedberg (M), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) §35

Ersättare

Tonny Fernerud (S), Madelene Eriksson (C), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)
§36-37

Övriga
deltagande

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och
utbildningschef Lars-Erik Lindvall, Facklig representant för Lärarförbundet Annika Karlsson

Utses att justera

Maija Liisa Åsenbrygg

Ersättare för
justerare
Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2014-11-14, klockan 08.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 35-37

Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
Maija Liisa Åsenbrygg

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-11-12, §§ 35-37

Datum för
anslags
uppsättande

2014-11-14

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

2014-12-10

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-11-12

§ 35
Information
Följande information lämnas:
Liv och hälsa ung
Bitr. förvaltningschef Lars-Erik Lindvall informerade om Liv och
hälsa ung, en befolkningsundersökning om Västmanlands
ungdomar i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet – deras livsvillkor
levnadsvanor och hälsa.
Förutsättningar inför budget 2015
Förvaltningschef Fredrik Bergh gick igenom förvaltningens
förutsättningar inför budget 2015. Minskning motsvarande tre till
fem heltidtjänster måste göras.
Arbetsmiljöverket
Med anledning av de brister gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet som framkom vid Arbetsmiljöverket inspektion
på Kung Karls skola ska huvudman vidta olika åtgärder för att
förebygga att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall
på Kung Karls skola.
Matsalen på Kung Karls skola
Schemaramen för Kung Karls skola är mycket snäv till följd bland
annat av de transporter som idag måste göras under skoldagen. Det
innebär att det har varit svårt att göra ett bra matsalsschema.
Många elever har upplevt att det är ont om tid för att hinna äta och
därmed komma i tid till lektionerna.
Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-11-12

§ 36
Sammanträdestider för barn- och
utbildningsnämnden 2015 (BUN 2014/117)
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till
sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2015. Barnoch utbildningsnämnden föreslås som grund sammanträda på en
onsdag en gång i månaden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2014-1030

Beslut

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag:
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för
2015 till:
21 januari,
18 februari,
18 mars,
22 april,
20 maj,
17 juni,
26 augusti,
23 september,
21 oktober,
18 november och
9 december
Barn- och utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan
16.00 om inget annat beslutas.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-11-12

§ 37
Meddelanden/Rapporter

Justerandes sign

-

Protokollsutdrag kommunfullmäktige - En tredjedel ekologiska
livsmedel till år 2018. Dnr BUN 2014/122

-

Protokollsutdrag kommunfullmäktige - Valsätt och
inkallningsordning för ersättare i styrelse och nämnder. Dnr
BUN 2014/128

-

Protokollsutdrag kommunfullmäktige – Val av barn- och
utbildningsnämnd. Dnr BUN 2014/

-

Protokollsutdrag kommunfullmäktige och riktlinjer - Riktlinjer
för Kungsörs kommuns styrdokument. Dnr BUN 2014/123

-

Protokollsutdrag kommunfullmäktige och handlingsplan - Hot
och våld mot tjänstemän och förtroendevalda i Kungsörs
kommun

-

Protokollsutdrag kommunfullmäktige och handlingsplan –
Handlingsplan för giftfri skola och förskola

-

Protokollsutdrag kommunfullmäktige – Ny förskoleavdelning
vid Kinnekulle förskola. Dnr BUN 2014/134

-

Avtal med IST Sverige AB - ”Hypernet” - E-tjänst för ansökan
om barnomsorg på webben. Dnr BUN 2014/124

-

Avtal med Skillingeudd AB om skolsköterskeuppdrag. Dnr
BUN 2014/125

-

Avtal om interkommunal ersättning med Eskilstuna kommun
om plats i förskolan. Dnr BUN 2014/136

-

Avslutat ärende – Granskning av Kung Karls skola enligt
diskrimineringslagen. Dnr BUN 2014/31

-

Skolverket – Registrering av ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret

-

Arbetsmiljöverket - Resultat av inspektion hos huvudman. Dnr
BUN 2014/113

-

Beslut om skolskjuts av särskilda skäl. Dnr BUN 2014/127,
137

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
Beslut

Justerandes sign

2014-11-12

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena/rapporterna
till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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