
HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 KOMMUN 

skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övrig 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Kl. 17.30, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ordforande Pyry Niemi (S) 
Karl-Henrik Nanning (M) 
Björn Hedö (M) 
Anders Nil:fjord (FP) 
Sven-OlofDväring (S), ijänstgörande ersättare för Johan Tolinsson 
Ann Björkman (BÅP), tjänstgörande ersättare för Sofie Bergengren 
Helene Cranser (S), tjänstgörande ersättare för Camilla Larsson 

Catherine Öhrqvist (M) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Mats Ehming, ekonomichef 
Maria Cameron, administrativ chef 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ controller 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Stefan Petrusson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Carin Ekman, rektor Resursskolan 
Hans Wiktorsson, skolområdeschef Gröna Dalen/Västerängen 
Håkan Hansson, Lärarförbundet 

Karl-Henrik Nanning 

Onsdagen den 27 juni, kl. 08.00, Kommunhuset 
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f'll HÅBO W KOMMUN 
skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2012-06-20 

2012-06-28 
Datumför 
anslags nedtagande 

Kommunhuset, Håbo kommun 

2012-07-19 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 42 Information från fdrvaltningsledningen 

§ 43 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 44 Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

§ 45 Månadsuppföljning april 2012, skolnämnden 

§ 46 Informationsärende: Prioriterade aktiviteter 2012- Framgångsrik skolkommun 

§ 47 Långsiktig plan för skol- och förskolelokalbehovet 

§ 48 Utvärdering av hyres- och avgiftssystem för specialsalar 

§ 49 Revidering av regler och rutiner for utbetalning av barn- och elevpeng 

§50 Reglemente får mottagande av barn i grundsärskola i Håbo kommun 

§ 51 Upphandling av skolskjutsar 

§ 52 Reglemente for godkännande av fristående verksamheter 

§53 Utvärdering av skolvalsregler och handläggningsrutiner i Håbo kommun 

§ 54 Uppdragslista 

§ 55 Remitterade motioner och medborgarförslag 

§ 56 skolnämndsaktiviteter hösten 2012 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 42 SKN 2012/2 

Information från förvaltningsledningen 

Organisationsprocessen 
Tilläggsbelopp 
Elevskyddsombud 
Språlddasserna 
Junibackens förskola 
Mill-skolan 
Betygsskillnad pojkar/flickor 
Anmälningsärenden 
Delegationsärenden 
Redogörelse efter partsamverkan i Skolsam 
Niornas avslutningsmiddag 

Notering till protokollet: Karl-Hemik Nanning (M) och Helene Cranser (S) 
vill å skolnämndens vägnar tacka Mats Ehrning för en synnerligen väl 
genomford avslutningsmiddag för årets avgående nior. 

l nformationsunderlag 
Föredragningslista ärende 3, 2012-06-12 
Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp (förskola), 2011-12-14 
Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp (grundskola och 
grundsärskola), 2011-12-14 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2613 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 43 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SKN 2012/5 

Skolnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och ordfårande 
enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
skolnämnden. Redovisningen innebär inte att skolnämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten, däremot kan delegationsrätten återkallas 
av skolnämnden. 

Förslag till beslutpå sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 4, 2012-06-07 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-29 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2012-05-29 

Delegater: 
PyryNiemi 
Hans Elmehed 
Maria Cameron 

PYNIE 
HAELM 
MA CAM 

Viveca Ejnefjäll Strömberg VS 
Sandra Backlund SABAC 
Carin Ekman CAEKM 

Delegationsbeslut 

Anmärkning efter tillsynsbesök på Äppelbo 
Ekonomiska Förening 
Tillsyn fristående verksamhet 2012 - Äppelbo ek 2012/15 2012-06-20 
förening 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 2012.1237 SKN 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd >>,Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 2012/65 2012-06-20 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 

Meddelande om beslut på ansökan om skolskjuts 2012.1368 SKN 
läsåret 2011/2012, « Pulskydd » 

2012-06-20 
10 kap 32-33 §§ SL nr 4, Beslut om skolskjuts 2012.1376 SKN 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

2012-06-20 
Beslut på ansökan om skolskjuts vårterminen 2012.1379 SKN 
2012, « Pulskydd » 

2012-06-20 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

MA CAM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-12 

MA CAM 
2012-04-19 

MA CAM 
2012-04-12 

MA CAM 

Nr 2012.2614 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 43 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut på ansökan om skolskjuts vårterminen 
2012, « Pulskydd » 

10 kap 32-33 §§ SL nr 3, Beslut om avslag på 
ansökan om skolskjuts<< Pulskydd >> 

lO kap 32-33 §§ SL nr l, Beslut om avslag på 
ansökan om skolskjuts 

10 kap 32-33 §§ SL nr 2, Beslut om avslag på 
ansökan om skolskjuts 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Vibyskolan 
<< Pulskydd >>,Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Vibyskolan << 
Pulskydd» 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd >>,Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 
Yttrande över mottagande enligt 8 kap 13 § 
Skollagen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 

10 kap 28 § SL nr 2, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun (fria skolvalet) << 
Pulskydd» 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd» 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd» 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

1~1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/5 

2012.1413 

2012.1420 

2012.1421 

2012.1453 

2012/63 

2012.1454 

2012/55 

2012.1466 

2012.1470 

2012.1477 

2012/77 

2012.1478 

2012/56 

SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN· 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

MA CAM 
2012-04-16 

MA CAM 
2012-04-16 

MACAM 
2012-04-16 

MA CAM 
2012-04-19 

HAELM 

2012-04-19 

HAELM 

2012-04-19 

vs 
2012-04-19 

vs 
2012-04-19 

HAELM 

2012-04-19 

HAELM 

Nr 2012.2614 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 43 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd» 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gröna Dalen skolam 
<< Pulskydd >> 
Revidering av läsårstider 2012/2013 

Läsårstider för 2010-2013 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalens fritids<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 20 12 Gröna Dalen 
skolan<< Fulskydd >> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalens fritids << Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Gröna Dalen 
skolan<< Fulskydd >> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Gransäterskolan << Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gransäterskolan << 
Fulskydd» 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Gransäterskolan << Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gransäterskolan << 
Fulskydd» 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Västerängsskolan << Fulskydd >> 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Västerängsskolan 
« Fulskydd » 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

'9(;· 1~1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-20 

SKN 2012/5 

2012.1479 SKN 

2012/57 2012-06-20 

2012.1480 SKN 

2012/69 2012-06-20 

2012.1483 SKN 

2009/160 2012-06-20 
2012.1486 SKN 

2012/38 2012-06-20 

2012.1487 SKN 

2012/45 2012-06-20 

2012.1488 SKN 

2012/93 2012-06-20 

2012.1489 SKN 

2012/94 2012-06-20 

2012.1490 SKN 

2012/37 2012-06-20 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2012-04-19 

HAELM 

2012-04-19 

HAELM 

2012-04-25 

HAELM 
2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

Nr 2012.2614 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 43 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Västerängsskolan << Pulskydd >> 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Västerängsskolan << 
Pulskydd» 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Västerängsskolan << Pulskydd >> 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Västerängsskolan << 
Pulskydd» 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Västerängsskolan << Pulskydd >> 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Västerängsskolan << 
Pulskydd» 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gröna Dalen skolan 
« Pulskydd >> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gröna Dalen skolan 
<< Pulskydd >> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gröna Dalen skolan 
« Pulskydd >> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gröna Dalen skolan 
<< Pulskydd >> 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/5 

2012.1491 

2012/87 

2012.1492 

2012/86 

2012.1493 

2012/85 

2012.1496 

2012/74 

2012.1497 

2012/75 

2012.1498 

2012/73 

2012.1499 

2012/72 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

2012-04-20 

HAELM 

Nr 2012.2614 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §43 

Forts 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd» 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd» 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd» 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Västerängsskolan << Pulskydd >> 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Västerängsskolan 
« Pulskydd >> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
slottsskolan << Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 slottsskolan << 
Pulskydd» 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd» 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Gröna Dalen 
skolan<< Pulskydd >> 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/5 

2012.1523 

2012/109 

2012.1524 

2012/61 

2012.1525 

2012/66 

2012.1526 

2012/24 

2012.1527 

2012/96 

2012.1528 

2012/76 

2012.1535 

2012/41 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

Nr 2012.2614 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 43 

Forts 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Gransäterskolan << Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordiJ:?.ära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gransäterskolan << 
Pulskydd» 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Västerängsskolan << Pulskydd >> 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Västerängsskolan 
<< Pulskydd >> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder 
Västerängsskolan << Pulskydd 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Västerängsskolan 
<< Pulskydd » 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd >>, Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Futurum<< Pulskydd 
>> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Futurum<< 
Pulskydd» 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Vibyskolan << 
Pulskydd» 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Gröna Dalen 
skolan<< Pulskydd >> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Gröna Dalen 
skolan<< Pulskydd >> 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/5 

2012.1536 

2012/82 

2012.1537 

2012/30 

2012.1538 

2012/29 

2012.1539 

2012/58 

2012.1540 

2012/64 

2012.1541 

2012/44 

2012.1542 

2012/40 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

2012-04-23 

HAELM 

Nr 2012.2614 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 43 

Forts 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen<< Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2012 Gröna Dalens skolan 
« Pulskydd » 
10 kap 37 och 39 §§ SL nr 15, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska för<< Pulskydd 
>> vt 2012 för Svergefinska skolan i Kista 

Tilläggsbelopp modersmålsundervisning fristående 
verksamhet Sverige finska skolan vt 2012 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 4, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska för<< Pulskydd 
» vt 2012 Sverigefinska skolan i Kista 

Tilläggs belopp modersmålsundervisning fristående 
verksamhet Sverige finska skolan vt 2012 

***sekretess *** 

8 kap 13 § 2 st SL nr 2, Beslut om mottagande av 
barn från annan kommun (fria valet)<< Pulskydd 
>> 

11 kap 31-32 §§ SL nr l, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) 

lO kap 32-33 §§ SL nr 6, Beslut om avslag på 
ansökan om skolskjuts 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/5 

2012/70 

2012.1546 

2012/113 

2012.1547 

2012/113 

2012.1584 

2012.1614 

2012.1701 

2012.1714 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SKN 
2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

HA ELM 

2012-04-24 

CAEKM 

2012-04-24 

CAEKM 

2012-04-26 
CAEKM 
2012-04-27 

SABA C 
2012-05-08 

MA CAM 
2012-05-08 

MA CAM 

Nr 2012.2614 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden . 

SKN § 43 

Forts 

Anmälan av delegationsbeslut 

11 kap 31-32 §§ SL nr 2, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) 

Yttrande över anmälan om kränkande behanling 
vid Futurum, Håbo kommun, dnr 45-2012:2083, 
Barn- och elevombudet 
Utredning om kränkande behandling av elev vid 
Futurum 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder Gröna 
Dalen << Pulskydd >> 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet år 2012 Gröna Dalen 
skolan<< Pulskydd >> 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

w l\i:WI 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-20 

SKN 2012/5 

2012.1765 

2012.1769 

2012.1770 

2012/110 

2012.1942 

2012/39 

SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 
SKN 

2012-06-20 

SKN 

2012-06-20 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2012-05-10 

MA CAM 
2012-05-10 

MA CAM 
2012-05-21 

PYNIE 

2012-05-21. 

HAELM 

Nr 2012.2614 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 44 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/6 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för ledarnöter i 
skolnärnnden. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2012-06-07 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-29 
Sammanställning av anrnälningsärenden, 2012-05-29 

Beslut 

l. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2617 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 45 SKN 2012/7 

Månadsuppföljning april 2012, skolnämnden 

Sammanfattning 
Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per april2012 där 
driftredovisningens helårsprognos visar ett underskott om l 83 7 tkr efter 
planerade och vidtagna åtgärder. 

Underskottet innefattar främst fuktskador på Futurum, ca l miljon kronor, 
samt ökat behov av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. 

I prognosen finns även avvikelser inom grundskoleverksamheten, bland 
annat beroende på senarelagd utbyggnad av fristående grundskola vilket 
inneburit fler inskrivna elever i kommunal verksamhet jämfört med budget. 

Förskolorna rapporterar om att ökat öppethållande medför ökade 
personalkostnader. 

Skolorna arbetar kontinuerligt med åtgärder för att komma i balans inför 
hösten och på varje skola med prognostiseratunderskott upprättas 
handlingsplaner för att budgeten och bokslut ska vara i balans senast 2013. 

Det pågår en intern utvärdering av tilläggsbeloppen för barn i behov av 
särskilt stöd och som omfattar dels den kraftiga ökningen av utbetalda 
medel och dels hur dessa används. 

Helårsprognosen slutfördes i mitten av maj utifrån vad som då var känt, 
vilket innebär att ekonomiska konsekvenser av branden som uppstod i 
Junibackens förskola den 24 maj inte är medräknade i prognosen. 

Diskussioner pågår kring eventuell skadeersättning från försäkringsbolag 
som kan omfatta även Futurums merkostnader för fuktskador. 

Ekonomichefen redogör även för att det tidigare prognostiserade överskottet 
inom investeringsbudgeten troligen kommer att förbrukas under året, då 
mycket stora behov av investeringar finns bland skolorna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Nilfjord (FP): Skolnämnden noterar den ekonomiska uppföljningen 
samt ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan med anledning 
av det prognostiserade underskottet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att skolnämnden bifaller Anders Nilfjords förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2618 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 45 SKN 2012/7 

Forts. 

Månadsuppföljning april 2012, Skolnämnden 

Protokollsanteckning 
Vid skolnämndens behandling av ärendet görs följande protokolls
anteckning: 

Skolnämnden ifrågasätter rimligheten i att skolnämnden belastas med 
kostnader i samband med renovering av skolfastigheter. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 6, 2012-06-11 
Tjänsteskrivelse, 201206-07 
Månadsuppföljning april2012 

Förslag till beslut 

l. skolnämnden noterar den ekonomiska uppföljningen. 

2. skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan 
med anledning av det prognostiserade underskottet. 

Beslutsexpediering 
Ledningsgruppen 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~~·~l 
Nr 2012.2618 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 46 SKN 2010/51 

lnformationsärende: Prioriterade aktiviteter 2012 - Framgångsrik 
skolkommun 

Sammanfattning 
Förvaltningen ger en lägesrapport över skollyftets prioriterade aktiviteter för 
2012. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnärnnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, 2012-06-07 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningens kommunikatör 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2012.2619 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

SKN § 47 SKN 2011/58 

Långsiktig plan för skol- och förskolelokalbehovet 

Sammanfattning 
skolnämnden beslutade den 4 april2011 (§ 17) att ge skolförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en långsiktig plan för skol- och förskolelokalbehovet. 

Kommunens byggplaner på kort och lång sikt påverkar var etableringen av 
förskolor och skolor kan ske. 

Den bostadsförsörjningsplan som planeras bli fårdig hösten 2012 blir därför 
mycket viktig för skolförvaltningens lokalplanering för framtida förskolor 
och skolor. 

skolförvaltningen föreslår att framtagande av en långsiktig plan för skol
och förskalebehovet skjuts upp i avvaktan på ovan nämnda bostadsförsörj
ningsplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Karl-Henrik Nanning (M): 

l. skolnämnden beslutar att framtagandet av en långsiktig plan för skol
och förskolelokalbehovet skjuts upp i avvaktan på den 
bostadsförsörjningsplan som planeras bli fårdig hösten 2012. 

2. skolnämnden fattar beslut om den långsiktiga planen for skol- och 
förskolelokalbehovet snarast efter att kommunens bostadsförsörjnings
plan är framtagen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att skolnämnden bifaller Karl-Henrik Nannings förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2012-06-07 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-25 
Rapport: Underlag för långsiktig plan för lokalbehovet för förskola och 
skola i Håbo kommun, 2012-06-01 
Sammanträdesprotokoll, 2011-10-04, SKN § 68 
Sammanträdesprotokoll, 2011-04-04, SKN § 17 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att framtagande av en långsiktig plan för skol
och förskalebehovet skjuts upp i avvaktan på den 
bostadsförsörjningsplan som planeras bli fårdig hösten 2012. 

2. skolnämnden fattar beslut om den långsiktiga planen for skol- och 
förskolelokalbehovet snarast efter att kommunens bostadsförsörj
ningsplan är framtagen. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2620 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 47 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-20 

SKN 2011/58 

Långsiktig plan för skol- och förskolalokalbehovet 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen skolförvaltningen 
Förvaltningschefen miljö- och teknikförvaltningen 
Fastighetschefen 
Utvecklingschefen 
Lokalkoordinatorn skolförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2620 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2011/117 

Utvärdering av hyres- och avgiftssystem för specialsalar 

Vid skolnämndens sammanträde(§ 26) den 16 maj 2011 togs beslut 
avseende hyres- och avgiftssystem för kommunens specialsalar. Beslutet 
gav också förvaltningen i uppdrag att efter höstterminen 2011 utvärdera det 
antagna hyres- och avgiftssystem. 

I praktiken innebär det att systemet provas endast en gång innan utvärdering 
ska ske. A v denna anledning är det önskvärt att utvärderingen kan ske efter 
att systemet åtminstone har provats vid ytterligare ett tillfålle. 

skolförvaltningen föreslår därför att utvärderingen av hyres- och 
avgiftssystemet för specialsalar sker efter utgången av höstterminen 2012. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar att utvärderingen av hyres- och 
avgiftssystemet för specialsalar sker efter utgången av höstterminen 2012. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2012-06-07 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-25 
Protokoll från skolnämndens sammanträde § 26, 2011-05-16 
Protokoll från skolnämndens sammanträde§ 37, 2010-06-14 
Protokoll från skolnämndens sammanträde§ 29, 2010-04-20 

Beslut 

l. Skolnämnden beslutar att utvärderingen av hyres- och avgiftssystemet 
för specialsalar sker efter utgången av höstterminen 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2625 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 49 SKN 2012/127 

Revidering av regler och rutiner för utbetalning av barn- och 
elevpeng 

Sammanfattning 
Håbo kommuns regler och rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng 
omfattar inte de barnielever som går i kommunala verksamheter i andra 
kommuner, så kallade interkommunala barn/elever. 

Rutinen för utbetalning av de interkommunala ersättningarna är att 
avstämning av barn/elever sker den 15 september respektive den 15 februari 
och avgifterna betalas därefter terminsvis. 

Ett ökat flöde mellan kommunerna med barn och elever, och reglerna för 
bidrag på lika villkor för de fristående verksamheterna, gör att allt fler 
kommuner går över till att ha avstämning och utbetalningar varje månad for 
alla verksamheter för att renodla systemen. 

Barn- och elevpengen ska följa alla barn och elever folkbokförda i 
kommunen oavsett i vilken kommun eller verksamhetsform eleven är i. A v 
den anledningen ser förvaltningen ett behov av att även inkludera 
interkommunala barn och elever i reglerna och rutinerna för utbetalning och 
avstämning av barn/elever. 

Med de dubbla systern kommunen har idag finns en risk att Håbo kommun 
får en merkostnad för en elev under en termin. 

skolförvaltningen föreslår att skolnämnden fastställer reviderade regler och 
rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: skolnämnden fastställer reviderade regler och rutiner för 
utbetalning av barn- och elevpeng. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2012-06-07 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-11 
Regler och rutiner for utbetalning av barn- och elevpeng, SKN § 41, 
2011-06-22 
Reviderade regler och rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng, 
2012-05-11 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2626 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §49 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/127 

Revidering av regler och rutiner för utbetalning av barn- och 
elevpeng 

Beslut 

l. skolnämnden fastställer reviderade regler och rutiner för utbetalning av 
barn- och elevpeng. 

Beslutsexpediering 
Kommuner med barn och elever folkbokförda i Håbo kommun i sina 
verksamheter 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2626 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/122 

Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun 

Sammanfattning 
skolinspektionen gjorde 2010 en riktad tillsyn av kommunens 
grundsärskola. Vid tillsynen gicks elevernas inskrivningsunderlag och 
beslutsdokument igenom. Tillsynen visade vissa brister i underlagens 
kvalitet utifrån skollagen (1985:1100). 

Förvaltningen har tagit fram ett reglemente för mottagande till 
grundsärskolan. Reglemente baseras på nya skollagen (2010:800) som 
innehåller tydligare regler och ställer krav på utförligare underlag till 
inskrivning i grundsärsko lan. Reglementet syftar till att säkerställa att rätt 
elever går i grundsärskolan utefter nya skollagen. 

Att mottas i grundsärskolan innebär vissa begränsningar i framtida 
utbildnings- och karriärmöjligheter. Man är inte behörig att söka till 
högskola eller universitet. De begränsade möjligheterna till högre studier 
medför begränsningar i arbetslivet. 

Förvaltningen har även tagit fram en arbetsgång för mottagande och beslut 
av elev till grundsärskola. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden fastställer reglemente för mottagande i 
grundsärskola i Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11, 2012-06-07 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-1 O 
Reglemente för mottagande i grundsärskola i Håbo kommun, 
2012-05-10 
Rutin för mottagande i grundsärskola, för kännedom, 2012-05-10 

Beslut 

l. skolnämnden fastställer reglemente för mottagande i grundsärskola i 
Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
Ledningsgruppen 
Biträdande rektorer 
Elevhälsan 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2627 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §51 SKN 2012/141 

Upphandling av skolskjutsar 

Håbo kommun har i dagsläget ett gällande skolskjutsavtal med Håbo buss 
och Taxi 020. ' 

Avtalen går ut den 31 juli 2013. En ny upphandling måste genomföras för 
överenskommelse om nytt avtal efter avtalstidens slut. 

skolförvaltningen tillsammans med upphandlingsavdelningen arbetar fram 
en kravspecifikation för upphandlingen av den nya avtalsperioden. 

För att upphandlingen ska hinnas med och eventuella överklagandetider 
beaktas, bör nämnden ta ställning till kravspecifikationen i september 2012. 
Då skolnämnden inte har något möte i september föreslås att nämnden 
delegerar till skolnämndens arbetsutskott att fatta beslut och fastställa 
kravspecifikationen for skolskjutsar. 

I samband med att beslut om kravspecifikationen tas kan det finnas behov 
av att göra mindre justeringar i skolskjutsreglementet, for att kraven på 
leverantören ska bli tydliga. Föreslås därfor att skolnämnden delegerar till 
skolnämndens arbetsutskott att besluta om justeringar i 
skolskjutsreglementet, vilka kan ha bäring på kravspecifikationen. 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet föreslår administrativa chefen ett 
tillägg i förslaget till beslut. Det föreslagna tillägget är att arbetsutskottet 
även ges delegation på eventuella justeringar av skolskjutsreglementet, vilka 
kan ha bäring på kravspecifikationen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden delegerar till skolnämndens arbetsutskott att på 
arbetsutskottet den 18 september 2012 besluta om framtagen 
kravspecifikation samt om eventuellajusteringar av skolskjutsreglementet 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12, 2012-06-07 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-25 
Förlängning av ramavtal UH-08-359, daterat 2011-05-02. 
Avtal skolskjutsar Taxi 020, daterat 2008-06-30. 
Förlängning av avtal avseende skolskjutsar, buss, daterat 2011-02-28 
Avtal skolskjutsar Håbo buss, daterat 2008-07-07 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2628 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §51 

Forts. 

Upphandling av skolskjutsar 

Beslut 

SKN 2012/141 

l. skolnämnden delegerar till skolnämndens arbetsutskott att på 
arbetsutskottet den 18 september 2012 besluta om :framtagen 
kravspecifikation samt om eventuella justeringar av skolskjuts
reglementet. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
skolskjutshandläggaren 
Upphandlingsavdelningen 
Administrativa chefen 
ställföreträdande administrativa chefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2628 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §52 SKN 2012/130 

Reglemente för godkännande av fristående verksamheter 

Enligt skollagens (2010:800) 2 kap 7§ ansvarar kommunen för att godkänna 
huvudmän för fristående förskolor, samt fritidshem vilka inte är anknutna 
till en skolenhet. 

Kommunen ansvarar också enligt skollagens 25 kap l O§ för att besluta om 
rätten till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. 

Godkännande och bidrag ska lämnas om den enskilde aktören har 
förutsättningar att följa de föreslaifter som gäller för verksamheten och om 
verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för 
kommunens verksamhet. 

Håbo kommun har tidigare haft ansökningshandlingar för de fristående 
verksamheter som vill ansöka om godkännande och bidrag från kommunen. 
Kommunen har däremot inte haft något särskilt reglemente som vägledning 
inför beslut om godkännande av verksamheterna och inför bedömningen om 
rätten till bidrag. 

Skolforvaltningen har sett ett ökat behov av fortydligande riktlinjer när de 
fristående verksamheterna ansöker om att starta upp sin verksamhet, då 
förvaltningen ofta får begära in kompletteringar i samband med 
handläggningen. skolförvaltningen har också med anledningen av ändrade 
laglaav uppdaterat ansökningsblanketterna. 

Föreligger utarbetat förslag till "Reglemente för godkännande av fristående 
verksamheter- Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg".' 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden antar föreliggande reglemente att gälla från och 
med den 20 juni 2012. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13, 2012-06-07 
Tjänsteslaivelse, 2012-05-24 
"Reglemente för godkännande av fristående verksamheter- Förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg", daterad 2012-05-24. 

Beslut 

l. skolnämnden antar föreliggande reglemente att gälla från och med den 
20 juni 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2629 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN §52 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2012/130 

Reglemente för godkännande av fristående verksamheter 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Samordnaren 
Administrativa controllern 
Ekonomichefen 
Utvecklingsledaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2629 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN §53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

SKN 2011/144 

Utvärdering av skolvalsregler och handläggningsrutiner i Håbo 
kommun 

Skolnämnden fattade beslut om "Regler och handläggningsrutiner för val av 
skola i Håbo kommun" samt reviderade "Regler och rutiner för utbetalning 
av barn- och elevpeng", den 22 juni 2011 (§ 41 ). skolvalsreglerna och de 
nya handläggningsrutinerna skulle enligt beslutet utvärderas hösten 2012. 

Reglerna och handläggningsrutinerna började gälla från och med 
valperioden inför läsår 2012/2013, med undantag för reglerna gällande det 
fria valet under pågående läsår. Reglerna gällande det fria valet under 
pågående läsår samt reglerna for barn med särskilda behov eller andra 
särskilda skäl, antogs att gälla från och med läsåret 2011/12. 

Skolfdrvaltningen anser det svårt att få tillräckligt underlag för att utvärdera 
skolvalsreglerna och handläggningsrutinerna redan under hösten 2012, då 
systemet enbart har prövats under en mycket kort period. Det är för få "fall" 
som har prövats. Det tar också ett tag att implementera nya regler och 
rutiner i verksamheten och innan rutinerna är kända av alla berörda. 

Reglerna korn till utifrån barnets bästa. Det är därför av största vikt att en 
kvalitativ utvärdering kan genomföras, för att barnets bästa ska kunna sättas 
i främsta rummet. 

skolförvaltningen gör bedömningen att ingen kvalitativ analys i dagsläget 
kan genomföras på resultatet av de nya reglerna. 

skolförvaltningen föreslår till skolnämnden att en utvärdering av reglerna 
och handläggningsrutinerna förskjuts till tidigast hösten 2013, för att några 
kvalitativa slutsatser ska kunna dras av hur systemet har fungerat. 

Vid arbetsutskottets sammanträde förs en diskussion i ärendet. 
Administrativa chefen föreslår att i tjänsteskrivelsen göra ett förtydligande 
kring barnets bästa och lyfta in vad som står skrivet i Barnkonventionen 
inför ett beslut eller åtgärd som kan få konsekvenser för det enskilda barnet 
eller för en grupp av barn. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar att utvärderingen av reglerna och 
handläggningsrutinerna för val av skola i Håbo kornmun forskjuts och 
genomförs under hösten 2013. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2632 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN ~012-06-20 

skolnämnden 

SKN §53 SKN 2011/144 

Forts. 

Utvärdering av skolvalsregler och handläggningsrutiner i Håbo 
kommun 

Beslutsunderlag 
F öredragningslista ärende 14,2012-06-07 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-25 
Skollag (2010:800) 
Barnkonventionen 
Regler och handläggningsrutiner för val av skola i Håbo kommun, 
2011-06-16 
Regler och rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng, 
2011-06-16 
Tjänsteskrivelse Nya skolvalsregler i Håbo kommun, 2011-06-16 
Protokoll från skolnämndens sammanträde§ 41, 2011-06-22 

Beslut 

l. Skolnämnden beslutar att utvärderingen av reglerna och 
handläggningsrutinerna för val av skola i Håbo kommun förskjuts och 
genomförs under hösten 2013. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
ställföreträdande administrativa chefen 
Utvecklingsledarna 
Ekonomichefen 
Rektorerna 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §54 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SKN 2012/3 

skolförvaltningen har upprättat en lista som redovisar aktuella uppdrag som 
skolnämndens arbetsutskott/skolnämnd har gett förvaltningen. Listan gås 
igenom vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 15, 2012-05-14 

- Tjänsteskrivelse, 2012-06-07 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §55 SKN 2012/4 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Skolfårvaltningen har upprättat en lista som redovisar remitterade motioner 
och medborgarförslag till skolnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 16, 2012-06-07 

- Lista över remitterade motioner och medborgarförslag, 2012-05-18 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-20 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §56 

Skolnämndsaktiviteter hösten 2012 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 17, 2012-06-12 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-29 

SKN 2012/111 

Protokoll från skolnämndens sammanträde § 39, 2012-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar att den gemensamma lunch- till 
lunchövningen hålls den 28-29 augusti 2012 samt uppdrar åt arbetsutskottet 
och förvaltningen att ta fram ett program för dagarna. 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att den gemensamma lunch- tilllunchövningen 
hålls den 28-29 augusti 2012. 

2. skolnämnden beslutar att uppdra åt arbetsutskottet och förvaltningen att 
ta fram ett program för dagarna. 

Beslutsexpediering 
skolnämnden 
Förvaltningsledningen 
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