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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 43 

Information från förvaltningsledningen 

SammanfaUn in g 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

SKN 2013/4 
SKN 2012/117 

Förvaltningschefen informerar om att tjänstetillsättningarna på 
ledningsnivå inför höstterminen är klara. Det innebär att rektorstjänsten 
för Futurum är tillsatt, liksom tjänsten som rektor/färskolechef i 
Skoldoster. En färskolechef är tillsatt inom det centrala färskoleområdet 
och en färskolechef inom det södra. 

Utvecklingsledaren redogör för statistik i tidningen Dagens Samhälle, 
som bland annat visar att Håbo kommun hamnar på plats 91 av landets 
290 kommuner vad gäller skoleffektivitet 

Utvecklingsledaren informerar om att aktiviteter inom skolutvecklings
projektet Framgångsrik skolkommun kommer att planeras läsårsvis för 
att löpa parallellt med skolornas verksamhetsplanering. 

Utvecklingsledaren informerar om att en lagändring har utökat 
undervisningstiden i matematik med 120 timmar inför höstterminen 
2013. 

Förvaltningschefen redogör för resultatet av undersökningen om tidig 
skollunch. Frågorna har ställts till föräldrar med barn som är berörda av 
tidig skollunch. A v svaren fi·amgår att man tycker att det viktigt att 
barnen äter tidigast från kl11.00, men ännu viktigare är att barnen får 
tillräcklig tid på sig för att äta (minst 20 minuter). Många föräldrar 
uttrycker att barnets mellann1ål inte är tillräckligt för att kompensera för 
den tidiga lunchen. Att äta i ldassrumsmiljö ser man inte som någon bra 
lösning, då är det bättre att förlänga skoldagen med 20 minuter. 

Förvaltningschefen har sedan tidigare i uppdrag av nämnden att verka 
för att skolorna följer Livsmedelsverkets rekommendationer avseende 
skollunch. Pro b lem et på berörda skolor är att matsalarnas utrymme inte 
räcker till. Tills dess att man hittat en långsiktig lösning är det viktigt att 
skolorna ser till att stärka upp mellanmålet för berörda elever. På längre 
sikt handlar det om att se över skolornas organisation- antal klasser och 
årskurser. En mer omfattande åtgärd kan också innebära att man behöver 
bygga ut skolornas matsalar. 

Förvaltningschefen informerar om att ett gemensamt arbetsutskott med 
miljö- och tekniknämnden är planerat till den 22 augusti 2013. 

Förvaltningschefen redogör efter partsamverkan i Skolsam. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2322 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 43 

Forts. 

Information från förvaltningsledningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

SKN 2013/4 
SKN 2012/117 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

?\/Nfwl 
Nr 2013.2322 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 44 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SKN 2013/5 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen och lägger delegations
besluten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 4, 2013-06-10 
Tjänsteslaivelse, 2013-05-29 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2013-05-29 

Delegater: 
Viveca Ejne:fjäll Strömberg VS Hans Elmehed HAELM 
Björn Tidernarr BJTID Helena Johansson HEJOH 

Ärenden 

Info 
.. Ärendemening 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 55, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd>> 

Hi d 
Diarienr 
2013.1298 

10 kap 32-33 §§ SL nr 145, Beslut om skolskjuts 2013.1312 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) << Pulskydd >> 

Ramavtal om skolsJguts och vissa övriga resor 
med taxi och specialfordon (UH-12-21) 

8 kap 5 § SL nr 48, Beslut om utökad tid i 
fårskolan p.g.a. familjens situation << Pulskydd 
>> 
Ansökan om utökad tid<< Pulskydd >> 
10 kap 32 och 40 §§ SL nr 62, Beslut om 
skolsJguts med hänsyn till trafikfdrhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >> 

2013.1645 

2012/141 
2013.1770 

2013/124 
2013.1795 

Besl.mst 
Sammtr.dat · 
SKN 

2013-06-17 
SKN 

2013-06-17 
SKN 

2013-06-17 
SKN 

2013-06-17 
SKN 

2013-06-17 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Datum 
Hand! 
2013-04-17 

HEJOH 
2013-04-17 

BJTID 
2013-02-13 

HAELM 
2013-05-28 

vs 
2013-05-27 

BJTID 

Nr 2013.2324 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 44 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

SKN 2013/5 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

JUSTERARf 

c~ l\i;x~cl/ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2324 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 45 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SKN 2013/6 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för ledarnmer i 
skolnämnden. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt vid sammanträdet. 

Vid dagens sammanträde noteras särskilt ärendet från skolinspektionen 
gällande anmälan av elevernas skolsituation vid Resursskolan. En utredning 
och ett yttrande från Håbo kommun kommer att delges skolinspektionen 
snarast möjligt, dock senast i slutet av augusti. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2013-06-10 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-29 
Sammanställning av anmälningsärenden, 2013-05-29 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

c;JVf~-lj/ 
Nr 2013.2326 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 46 SKN 2013/9 

Månadsuppföljning april 2013, Skolnämnden 

Sammanfattning 
skolförvaltningen redovisar månadsuppföljning per april 2013, där 
driftredovisningens helårsprognos visar ett underskott om 7 869 tia. 

Underskottet inkluderar förvaltningens beräknade merkostnader för 
ombyggnation av Västerängsskolan med 700 tkr och merkostnader för 
branden av Junibackens förskola med 350 tia. Dock är inte slutregleringen 
med försäkringsbolaget om Junibacken avslutad, varför beräkningen är 
preliminär. 

Eventuella tillkommande kostnader för regeringens beslut om utökad 
undervisningstid med 120 matematiktimmar med början hösten 2013, för 
satsningen på karriärtjänster eller för planerad flyktingmottagning från 
hösten 2013 är inte medräknade i prognosen. 

Förvaltningen har upprättat Handlingsplan avseende förskola och skola 
2013-2015 för att nå budget i balans. Arbetet med skolomas handlingsplaner 
pågår och implementeringen av dessa avser att minska underskottet för 
2013. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning 
för april 2013. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 6, 2013-06-10 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-22 
Månadsuppföljning april2013, Skolnämnden 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning för april 
2013. 

Beslutsexpediering 
Ledningsgruppen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2327 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 47 SKN 2013/131 

Revidering av grundbelopp för barn i fristående pedagogisk 
omsorg budgetår 2013 

Sammanfattning 
Grundbeloppet för pedagogisk omsorg l '-5 år, l 00 procent, i fristående regi i 
Håbo kommun uppgår enligt skolnämndens internbudget 2013 till 70 755 
kronor. Jämfört med motsvarande grundbelopp 2012 (87 397 kr) är detta en 
minskning med 16 642 kronor eller 19 procent. För barn till föräldralediga 
eller med endast allmän förskola utbetalas 80 procent av ovanstående 
belopp. 

Största anledningen till minskningen var att det under sommaren 2012 
visade sig att grundbeloppet till fristående verksamheter innehållit dubbel 
kompensation för måltider, lokalvård och lokalersättning. 

skolförvaltningen menar att reduceringen är riktig för att bidrag ska 
utbetalas på lika villkor och att infmmation om detta har varit tillgänglig. 
Dock har förvaltningen förståelse för de svårigheter till anpassning som 
uppkommer vid denna typ av verksamhet som omfattar lågt antal barn och 
då peng kraftigt minskas med kort varsel. 

Mot balegrund av ovanstående extraordinära omständigheter har 
förvaltningen gjort en kalkyl om hur en reviderad peng, endast för del av 
budgetåret 2013 och endast för pedagogisk omsorg i fi:istående regi i Håbo 
kommun, då det är denna verksamhet som drabbats hårt av ändrade 
förutsättningar, skulle kunna beräknas. 

Om pengen ökar till den genomsnittliga nivån för åren 2013 och 2012, från 
l april2013, skulle detta innebära en ökad kostnad om ca 90 000 kronor. 

En utredning som pågår inom skolförvaltningen för att säkerställa att 
pengen för pedagogisk omsorg är rimlig, indikerar att pengens nivå kan vara 
i underkant. 

skolnämnden har att ta ställning till om grundbeloppet för barn i pedagogisk 
omsorg i fristående regi ska öka, som en engångsinsats endast under del av 
2013, på grund av ovanstående konsekvenser, eller inte. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar att grundbelopp för barn i pedagogisk 
omsorg, 1-5 år, 100 procent, i fristående regi i Håbo kommun ökar till 
79 076 kr från l april2013 samt för barn i pedagogisk omsorg, 1-5 år, 
80 procent, i fristående regi i Håbo kommun ökar till63 260 la från l april 
2013. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

"~/f\fttl 
' 

Nr 2013.2330 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 47 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

SKN 2013/131 

Revidering av grundbelopp för barn i fristående pedagogisk omsorg 
budgetår 2013 

Beslutsunderlag 
Tjänsteshivelse, 2013-06-10 

- Internbudget och nämndemas mål år 2013 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att grundbelopp för barn i pedagogisk omsorg, 
1-5 år, 100 procent, i fristående regi i Håbo kommun ökar till 79 076 h 
från l april20 13 samt för barn i pedagogisk omsorg, 1-5 år, 80 procent, 
i fristående regi i Håbo kommun ökar till 63 260 h fi:ån l april2013. 

Beslutsexpediering 
Therese Fahlberg 
Lorina Svanberg 
Susanne Myhr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2330 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 48 SKN 2013/129 

Revidering av gällande regler för skolskjuts 

Sammanfattning 
Skolnämndens arbetsutskott fastställde den 28 augusti 2012 (§ l) reviderade 
skolskjutsregler får elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
Anledningen var att reglerna behövde justeras infår en upphandling av 
skolskjuts. 

Skolkontoret har tillsammans med Upplands länstrafik (UL) och 
kommunens trafikingenjör specifikt tittat på de sträckor med 50- och 70-
vägar där elever måste korsa vägbanan för att kunna nytija ordinarie trafik. 
Särskild hänsyn kommer att tas till dessa elevers trafiksituation vid 
beviljande av skolskjuts. 

Hå bo kommun kommer från och med sommaren 2013 att ha ett 
kontaktcenter som besvarar frågor från allmänheten. För skolförvaltningens 
rälming kommer kontaktcentret bland annat att besvara frågor om 
skolskjuts. 

skolkontoret har under våren 2013 arbetat med det underlag som 
kontaktcentret ska använda för att informera allmänheten om skolskjuts. Det 
viktigaste underlaget för kontaktcentret är nämndens regler. I arbetet har 
förvaltningen ansett det nödvändigt att reglerna struktureras på ett annat sätt 
och att reglerna förtydligas i syfte att underlätta kontaktcentrets arbete. 

I samband med ovanstående översyn har det uppmärksammats att reglerna 
bör justeras i vissa avseenden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden fastställer reviderade regler för skolskjuts för 
elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, att gälla från och med 
17 juni 2013 och tills vidare. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att 
ändra i reglerna för skolskjuts då lagar eller förordningar ändras eller då 
behov av att göra redaktionella fårändringar uppstår. Reglerna amnäls 
därefter till skolnämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2013-06-10 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-28 
Förslag till nya regler för skolskjuts, 2013-05-28 
skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
fastställda av skolnämnden, 2012-08-28 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.2334 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 48 SKN 2013/129 

Forts. 

Revidering av gällande regler för skolskjuts 

Beslut 

l. skolnämnden fastställer reviderade regler för skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola att, gälla från och med 
17 juni 2013 och tillsvidare. 

2. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i reglerna för 
skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, då 
lagar eller förordningar ändras eller då behov av att göra redaktionella 
förändringar uppstår. Reglerna anmäls därefter till nämnden för 
kännedom. 

Beslutsexpediering 
Kommunala och fristående rektorer 
skoladministratörer 
skolkontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2334 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 49 SKN 2013/145 

Det medicinska ansvaret för elever i Håbo kommuns skolor 

Sammanfattning 
Vid skolnämndens sammanträde den 4 mars 2013 (§ lO) gav skolnämnden 
förvaltningen i uppdrag att undersöka om de fristående skolorna vill 
överlåta det medicinska ansvaret för sina elever på kommunen. 

Tillförordnade administrativa chefen informerar om att det finns intresse 
från de fi'istående skolorna i Håbo kommun att överlåta det medicinska 
ansvaret för sina elever på kommunen. 

I samarbete med barn- och elevhälsoenheten går förvaltningen vidare med 
att utreda innehåll, utformning och kostnad för att erbjuda en sådan tjänst till 
de fristående verksamheterna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från skolnämndens sammanträde (§ 10), 2013-03-04 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

Bes l utsexped ieri n g 
skolförvaltningens stab 
Barn- och elevhälsoenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2335 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §50 SKN 2011/227 

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och 
skolor 

Sammanfattning 
I Håbo pågår en utredning om åtgärder för att minska konsekvenserna för 
barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer. 

Inom ramen för arbetsgruppens arbete har ansvariga inom skol- och 
bildningsförvaltningen fått uppdraget att se över riktlinjer och policys 
gällande elevers avgifter i skolan, till exempel vid skolresor och insamling 
till klasskassan. 

Som underlag i detta arbete har enkätfrågor gått ut till föräldrar med barn i 
kommunal förskola, grundskola och fritids, elever i kommunens 
gymnasieskola och i huvudsale pedagogisk personal inom skol- och i 
bildningsförvaltningen. 

Undersökningen om dolda kostnader visar att det finns variationer i hur 
avgifter och indirekta kostnader hanteras inom Håbo kommuns olika 
skolverksamheter. Enskilda enheter tycks ha tagit ställning till att inte 
genomföra aktiviteter som innebär avgifter eller indirekta kostnader för 
vårdnadshavarna. Däremot salmar gemensamma riktlinjer. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samarbete med 
bildningsförvaltningen, ta fram riktlinjer och policys för direkta och 
indirekta kostnader inom förskola, skola och gymnasieskola. skolnämnden 
beslut att skolinspektionens tolkning av skollagen ska tillämpas när avgifter 
tas ut. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2013-06-10 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-22 
Kmiläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns 
förskolor och skolor (rappoli), 2013-05-21 
Majblommans kommumapport 2012 
skolinspektionens informationsblad Avgifter i skolan, 2011-12-07 
Barnfattigdom, Håbo kommun, Lägesrappeli SN2011/40 

Beslut 
l. skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samarbete med 

bildningsförvaltningen, ta fram riktlinjer och policys för direkta och 
indirekta kostnader inom förskola, skola och gymnasieskola. 

2. skolnämnden beslutar att skolinspektionens tolkning av skollagen ska 
tillämpas när avgifter tas ut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

:JVfVtU 
Nr 2013.2336 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §50 SKN 2011/227 

Forts. 

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och 
skolor 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
staben 
Rektorerna 
Färskolecheferna 
Biträdande rektorer förskola/skola 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

SKN 2010/141 

Ändringar i delegationsordning för skolnämnden 

skolförvaltningen föreslår att delegationsordning för skolnämnden ändras så 
att delegationsbeslut från nämnden till funktioner på skolkontoret delegeras 
till förvaltningschefen. Förvaltningschefen ges i sin tur möjlighet att 
vidaredelegera beslut i en intern delegationsordning för skolförvaltningen. 

De delegationsbeslut som nämnden i nu gällande delegationsordning gett 
direkt förvaltningschef, rektor och förskolechefkvarstår. 

Med den föreslagna ändringen förenklas processen vid omfördelning av 
arbetsuppgifter och minskar behovet av att ta upp delegationsordningen som 
ärende till nämnd. 

skolförvaltningens interna delegationsordning anmäls vid förändringar till 
skolnämnden för käm1edom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden antar förslag till ny delegationsordning för 
skolnämnden, att gälla från och med 17 juni 2013 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11, 2013-05-28 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-28 
Förslag till delegationsordning, 2013-05-28 

Beslut 

l. skolnämnden antar förslag till ny delegationsordning för skolnämnden, 
att gälla från och med 17 juni 2013 och tills vidare. 

Bes l utsexped ieri n g 
skolförvaltningens ledningsgrupp 
Biträdande rektorer 
skolkontoret 
Skoladministratörerna 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §52 SKN 2013/123 

Revisionsrapport Håbo kommun: Elever i behov av särskilt stöd 

Sammanfattning 
Rapporten delades ut vid föregående sammanträde (6 maj, 2013) och tas vid 
dagens sammanträde upp för möjligheten att ställa kompletterande frågor. 

Förvaltningschefen informerar om att rapporten kommer att utgöra ett av 
underlagen i samband med utredningen av arbetet med elever i olika 
specialgrupper i Håbo kommun (dm 2012/251). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12, 2013-06-10 

- Revisorernas rapport, januari 2013 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §53 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SKN 2013/7 

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 13, 2013-06-10 

- Uppdragslista, 2013-05-17 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~~~/ 
Nr 2013.2341 



rnl HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-17 

skolnämnden 

JUSTERA E 

SKN §54 SKN 2013/8 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Skolnämnden har för närvarande inga remitterade motioner och medborgar
förslag att behandla. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 14, 2013-06-1 O 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 
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