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Plats och tid

Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 – 17.20

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare

Tonny Fernerud (S), Jacob Hedberg (M), Rebecka Burlind (FP)

Ersättare

Madelene Eriksson (C) § 38, Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

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

Tauno Arbelius

Ersättare för
justerare

Margareta Barkselius

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2014-12-12, klockan 08.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 38-42

Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
Tauno Arbelius

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-10, §§ 38-42

Datum för
anslags
uppsättande

2014-12-12

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

2015-01-09

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-12-10

§ 38
Information
Följande information lämnas:
Digitala lärverktyg
Susanne Eklund och Carina Männikkö förstelärare på Hagaskolan,
informerade om hur de arbetar med digitala lärverktyg i
grundskolan. Deras önskan är att kunna bredda skolarbetet med
digitala verktyg för att ge bättre förutsättningar både för elevernas
lärande och för lärarnas möjlighet att utveckla sin undervisning.
Med hjälp av modern teknik är det också enkelt att kommunicera
med världen utanför skolan och det är lätt att ta in arbete med bild
och film i lärandet.
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh visar en Powerpoint där
Monika Fasth förstelärare på Kung Karls skola berättar om hur
eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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2014-12-10

§ 39
Personuppgiftsombud för barn- och
utbildningsnämnden (BUN 2014/142)
Enligt förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) ska förbundet tillhandahålla en, för förbundsmedlemmarna, gemensam specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL).
Varje kommunal nämnd eller bolag är personuppgiftsansvarig för
den personuppgiftsbehandling som förekommer inom dess förvaltning. Det finns därför skäl för samtliga nämnder/bolag att utse ett
personuppgiftsombud.
Nuvarande PuL-ombud Barbro Andersson slutar sin anställning
inom VMKF den sista december 2014 detta medför att nytt PuLombud måste tillsättas. Till uppdraget som PuL-ombud föreslås
Barbros efterträdare Ann Karlsson.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Västra Mälardalens Kommunalförbunds förslag 2014-11-03.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Ann Karlsson, Västra
Mälardalens Kommunalförbund som nytt personuppgiftsombud för
barn- och utbildningsnämnden från och med den 1:a januari 2015.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen, VMKFB
Utdragsbestyrkande
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§ 40
Uppföljning av åtgärder – Arbetsmiljöverket
(BUN 2014/113)
Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolor och
huvudmän under 2013-2016.
Den 22 oktober genomförde Arbetsmiljöverket tillsyn av
huvudman. Vid inspektionen redovisades resultatet av den
skolinspektion som genomfördes den 16 september vid Kung
Karls skola.
Huvudman uppmanas att vidta åtgärder för att undanröja de brister
och risker som framkom vid inspektionen gällande den
psykosociala- och fysiska arbetsmiljön vid Kung Karls skola.
Arbetsmiljöverket kommer den 5 februari 2015 på ett uppföljande
besök för redovisning av genomförda åtgärder.
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.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna redovisningen
samt upplysa kommunstyrelsen om de aktuella frågeställningarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 41
Meddelanden/Rapporter

Beslut

Justerandes sign

-

Avslutat ärende – Granskning av Hagaskolan enligt
diskrimineringslagen. Dnr BUN 2014/32

-

Avslutat ärende – Anmälan om skolsituationen för tidigare
grundskoleelev vid Hagaskolan. Dnr BUN 2014/16

-

Avslutat ärende – Anmälan om särskilt stöd för en tidigare
grundskoleelev vid Hagaskolan. Dnr BUN 2014/91

-

Uppföljande granskning av internkontroll –
Kommunrevisionen. Dnr BUN 2014/108

-

Anmälan om kränkande behandling vid Hagaskolan. BUN
20141210/1

-

Anmälan om kränkande behandling vid Björskogsskolan. BUN
20141210/2

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena/rapporterna
till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 42
Övrigt
Ordförande Taito Arkukkangas tackar ledamöter, ersättare och
tjänstemän för den gångna mandatperioden. Taito passar även på
att välkomna den nya barn- och utbildningsnämnden till ett
hedersamt uppdrag.
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