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Ordförande Pyry Niemi (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Sofie Bergengren (MP) 
Helene Cranser (S) 
Catherine Öhrqvist (M), vice ordf 
Björn Hedö (M) 
Anders Nilfjord (FP) 
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Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
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Stefan Petrusson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Birgitta Gustafsson, förskolechef, centrala färskoleområdet 
Hans Wiktorsson, rektor, Gröna Dalen, Resurssko lan, Delfinen (§ l) 
Håkan Hansson, Lärarförbundet 

Catherine Öhrqvist 
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§ l Läraskolan flyttar till Mansängens förskola 2014 och Gröna Dalenskolan blir F-9 skola 

§ 2 Revidering av gällande regler för val av skola i Håbo kommun 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 1 SKN 2014/12 

Läraskolan flyttar till Mansängens förskola 2014 och Gröna 
Dalenskolan blir F-9 skola 

Sammanfattning 
Den kommunala skolan i Håbo påverkas i hög grad av de exploateringar och 
förtätningar i olika områden som planeras och genomförs. 

Brun- och utbildningsförvaltningen söker effektiva lokallösningar. En sådan . 
är att frru.növer disponera de skollokaler i Gröna Dalenskolan som idag hyrs 
av Läraskolan i Bålsta AB. Läraskolan i Bålsta AB:s kontraktstid avseende 
lokaler i Gröna Dalenskolan upphör efter vårterminen 2014. 

Det finns en uttalad politisk viljeimiktning att Gröna Dalenskolan ska växa 
till en F-9 (från förskaleklass till skolår 9) -skola. Förvaltningen arbetar för 
en lösning där alla skolår F-9 ryms i skolans egna lokaler. 

I centrala Håbo finns framöver behov av att ersätta skeppsgårdens förskola 
som har problem med ventilation och låga takhöjder. Ventilationen åtgärdas 
nu under vintem 2014 så att den kan fungera under en begränsad tid men en 
imiktning är att planera för en ny förskola redan somrnaren 2015 som kan 
ersätta Mansängens och Skeppsgårdeiis Iöt~skolor. I o c lirned ä tf Grana 
Dalenskolan successivt behöver sina lokaler för F-9 arbetar förvaltningen 
utifrån temporära lösningar för förskolan under år 2014 och inför somrnaren 
2015. 

Förslaget är att Läraskolan tar över Mansängens förskola sommru.·en 2014. 
Denna förskola har tidigare fungerat som skola och endast smärre 
förändringar behöver ske i lokalerna inför övertagandet. I miljö- och 
tekniknämndens budget finns avsatt medel för en eventuell ombyggnad av 
Mansängens förskola. 

Ledningen för Läraskolan är mycket positiv till denna förändring och i och 
med detta kommer samtliga fristående skolor i kommunen att finnas i egna 
lokaler. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en två avdelningars 
förskalepaviljong uppförs på den plats där Läraskolan har skolpaviljonger 
vid Gröna Dalenskolan. Eftersom medel for att uppföra en färskolepaviljong 
inte finns i skolnämndens budget föreslås att extra medel om cirka l miljon 
kronor tillställs nämnden fi:ån kommunstyrelsen för år 2014. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-01-13, SKN m 2014.11 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.214 
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JUSTERARE 

SKN § 1 SKN 2014/12 

Forts. 

Läraskolan flyttar till Mansängens förskola 2014 och Gröna 
Dalenskolan blir F-9 skola 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
Anders Nil:fjord (FP): Reserverar sig mot förslaget till förmån för eget 
förslag om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärende ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller åtenemitteras. 
Ordföranden finner att skolnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att Gröna Dalenskolan tar emot elever i skolår 7 
år 2014 och därmed övergår till att bli en F-9. 

2. Skolnämnden ställer sig bakom föxvaltningens fö_rslag <ltt flytt~- __ _ __ _ 
förskoleverksamheten från Mansängens förskola så att Läraskolan ges 
möjlighet att disponera Mansängens förskola. 

3. skolnämnden hemställer till kommunstyrelsen att för år 2014 tillskjuta 
medel för uppförande av en färskolepaviljong vid Gröna Dalenskolan, 
för driftskostnader, flyttkostnader och för att iordningställa en utemiljö 
för förskolebarnen. Beräknad merkostnad år 2014 är ca l 000 000 
honor. 

4. skolnämnden ser behovet av en ny stor förskola i centrala Bålsta 2015 
och föreslår att Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
Milj ö- och teknikförvaltningen ges i uppdrag att utreda fömtsättningmna 
för en 6-8 avdelningsförskola inför år 2015. 

Reservationer 
Anders Nil:fj ord (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om åtenemiss.(Se bilaga till protokollet.) 

Catherine Öhrqvist (M) reserverm· sig mot beslutet till förmån för Anders 
Nilfjords förslag om återremiss. (Se bilaga till protokollet.) 

Björn Hedö (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Nil:fjords 
förslag om åtenemiss. (Se bilaga till protokollet.) 
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Beslutsexpediering 
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Förvaltningschefen 
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Rektor Gröna Dalen 
Färskolechef Mansängens förskola 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD 

"A?! f eJ' l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

SKN 2014/12 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.214 



Folkpartiet liberalerna 
Håbo föreningen 

skolnämnden 2014-01-21 

Reservation ärende 3 - Läraskolan flyttar till Mansängens förskola ... 

Moderaterna och Foliepartiet Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag om 
återremiss. Beslutsunderlaget har stora brister vilket gör att beslut inte kan fattas vid denna 
nämnd. Bristerna omfattar bland annat: 

• Kostnader för ombyggnad av Mansängen saknas. 

o Utnyttjande av Läraskolans lokaler i Gröna Dalen redovisas ej. 

• Kapacitetsutnyttjande för samtliga skolor salmas. 

e Kompensation till fristående skolor med anledning av de ökade kommunala 
kostnaderna salmas. 

För Moderaterna 

Catherine Öhrqvist 

Björn Hedö 

Carl-Johan Torstenson 

För Foliepartiet Liberalerna 

Anders Nilfjord 

GunillaAlm 
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JUSTERARE 

SKN §2 SKN 2014/13 

Revidering av gällande regler för val av skola i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår vissa ändringar i regler för val av skola i Håbo 
kommun, som antogs av skolnämnden den 8 april2013 (§ 22). 

Förvaltningen föreslår att endast föräldrar till barn som ska börja i 
förskoleldass samt de som inte valt förskoleldass och ska börja i årskurs l 
höstterminen 2014 inbjuds till att göra ett aldivt skolvaL 

För alla elever gäller en garanterad plats i den skola som finns inom det 
upptagningsområde eleven tillhör. I övrigtinbjuds föräldrama att fritt välja 
mellan alla skolor i Håbo kommun. 

Rutinen för skolval kan behöva ändras utan att reglema förändras. 
Förvaltningens förslag är att rutinema lyfts ut ur reglema och att 
förvaltningen förfogar över att en rutin upprättas och vid behov revideras 
gällande val av skola i Håbo kommun. 

De nya reglema föreslås gälla från och med l januari 20 14. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Beslutsunderlag 
Regler, 2014-1-13, SKN2014/13 m 2014.97 
Val av skola i Håbo kommun,(§ 22) 2013-03-01, SKN2011/109 m 
2013.784 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. skolnämnden antar förslag tillreviderade regler för val av skola i Håbo 
kommun, gällande från och med l januari 2014 

2. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i reglema för val av 
skola i Håbo kommun om nya lagar och förordningar som är 
detalj styrande träder ilaaft eller om behov av redaktionella ändringar 
uppstår. Reglema anmäls därefter till nämnden för kännedom. 

Reservationer 
Anders Nil:fjord (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag på 
båda beslutspunldema. (Se bilaga till protokollet.) 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.221 
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Forts. 

Revidering av gällande regler för val av skola i Hå bo kommun 

Catherine Öhrqvist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag på 
båda beslutspunkterna. (Se bilaga till protokollet.) 

Björn Hedö (M) reserverar sig mot beslutet till fårmån för avslag på båda 
beslutspunkterna. (Se bilaga till protokollet.) 

Bes l utsexped ieri ng 
skolförvaltningens stab 
Samtliga skolor i Håbo kommun 
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Folkpartiet liberalerna 
Håbo föreningen 

Skolnärnnden 2014-01-21 

Reservation ärende 4 - Regler för val av skola 

Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna reserverar sig till förmån för avslag på båda 
beslutspunkterna. Vi ser ingen anledning till ändring av nu gällande regler. Majoritetens 
förslag innebär att vikten av valfrihet i kommunen begränsas. Regler för val av skola är en så 
viktig del av valfriheten att beslut måste fattas av nämnden. 

För Moderaterna 

Catherine Öhrqvist 

Björn Hedö

Carl-Johan Torstenson 

För Folkpartiet Liberalerna 

Anders Nilfjord 

Gunilla Alm 
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