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HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 27 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-08 

BLN 2010/33 

att en kommunikatör har anställts på 25% vid bildningsförvaltningen 
och en lokalsamordnare för Bildningscentrum Jan Fridegård på 50%. 

att lokalförändringar planeras för bland annat bildningskontoret, 
ungdomsgården Verkstan och skolenheten Kämpe. 

ett planerat vänOlisutbyte under hösten för grundskoleelever i Håbo. 

Rektor Anders Olsson infOlmerar om: 

en VIP-kväll den 8 maj på Fridegårdsgymnasiet för elever som söker 
till gymnasiet hösten 2012. 

Fritidskonsulenten informerar om: 

planerade investeringar i underhåll och skötsel av Fridegårdsteatern. 

det pågående arbetet med digital bio i Bålsta. 

an-angemangen inför nationaldagen den 6 juni och Bålsta Festdag 
den 18 augusti. 

en planerad nyinvigning av Verkstan i nya lokaler mot skateparken. 

utredningen av ett medborgarförslag om ett sandhopp i SImkloster. 

Bibliotekschef Nina Halden Rönniund informerar om: 

att biblioteket kommer att stänga från 14 maj - 17 juni för 
omfattande renoveringsarbete. 

Kulturstrateg Åsa Eriksson informerar om: 

att Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2012 går till Roy Andersson. 
Prisutdelning sker på Biskops-Arnö den 14 juni. 

Musikskolans rektor Lars Bäckiund informerar om: 

att den 26 maj kommer musikskolan i Håbo delta i en gemensam 
konsert med övriga musikskolor i Upplands län på Uppsala konsert 
och kongress. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.746 



HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-08 KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 27 BLN 2010/33 

årets föreställning "Kackelgården" som UppfÖlis av 5 åringar i ett 
samarbete mellan musikskolan och förskolan. 

en projektplan för framtidens kulturskola som tagits fram av SMoK 
och Sveriges Kommuner och Landsting. 

musikskolans studiebesök på N3- mötesplats för ung kultur i 
Trollhättan. 

att musikskolans sommarskiva släpps den 31 maj i samband med 
vårkonserten samma dag kl 19.00. 

att facktidskriften Kultursmockan kommer ha ett reportage om 
musiklek i Håbo. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, hid 2012.703, 2012-04-30 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.746 



HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 28 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Datum 

2012-06-08 

BLN 2010/39 

Bildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
bildningsnämnden. Delegering av beslutanderätten innebär bl.a. att 
beslutsvägama blir kortare och handläggningen av ärenden går fortare, då 
nämnden inte behöver fatta beslut i rutinärenden. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut 
vilket innebär att beslutet inte kan ändras eller upphävas av nämnden. För 
att ett beslut ska vinna laga kraft krävs det att beslutet anmäls till nämnden. 

Info 
Yttrande - interkommunal elever nr 311, Hemkommunen åtar sig 
att svara för kostnaderna för utbildningen., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 312, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 313, Yttrande vid elevs 
begäran att studera ett nationellt program i en annan kommun, 
Caj sa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 314, Yttrande vid elevs 
begäran att studera ett nationellt program i en annan kommun, 
Cajsa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 315, Yttrande vid elevs 
begäran att studera ett nationellt program i en annan kommun, 
Cajsa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 316, Yttrande vid elevs 
begäran att studera ett nationellt program i en annan kommun, 
Caj sa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 317, Yttrande vid elevs 
begäran att studera ett nationellt program i en annan kommun, 
Cajsa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 318, Yttrande vid elevs 
begäran att studera ett nationellt program i en annan kommun, 
Cajsa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 319, Yttrande vid elevs 
begäran att studera ett nationellt program i en annan kommun, 
Cajsa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 321, Begäran från elev att 
studera i nationellt program i annan kommun, Cajsa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 322, Interkommunal ersättning 
kommer att betalas till Upplands-Bro för sökt engelska 2 kurs 200 
poäng, Anders Olsson, rektor 
Yttrande - interkommunal elever nr 323, Interkommununal 
ersättning kommer att betalas till Upplands-bro för sökt engelska 2 
grund kurs 200 poäng., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 324, Håbo kommun åtar sig 
kostnaderna för sökt undersköterskeutbildning, sökanden saknar 
gymnasie-utbildning, Anders Olsson, rektor 

Hid Datum 
2012.493 2011-08-11 

2012.495 2011-08-15 

2012.502 2012-03-08 

2012.503 2012-03-08 

2012.504 2012-03-08 

2012.505 2012-03-08 

2012.506 2012-03-08 

2012.507 2012-03-08 

2012.508 2012-03-08 

2012.512 2012-03-08 

2012.545 2012-03-22 

2012.546 2012-03-22 

2012.547 2012-03-22 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-08 

Bildningsnämnd 

" 

BLN § 28 BLN 2010/39 

Yttrande - interkommunal elever nr 325, Yttrande vid elevs 
ansökan att studera nationellt program i annan kommun, Cajsa 
Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 326, Yttrande vid elevs 
begäran att studera vid nationellt program i annan kommun, Cajsa 
Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 327, Yttrande vid elevs 
begäran att studera vid nationellt program i annan kommun, C�sa 
Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 328, Yttrande vid elevs 
begäran att studera introduktionprogram i annan kommun, Hans 
Elmehed 

Yttrande - interkommunal elever nr 329, Yttrande vid elevs 
begäran att studera vid introduktionsprogram i annan kommun, 
Hans Elmehed 

Yttrande - interkommunal elever nr 330, Yttrande vid elevs 
begäran om att studera vid nationellt program i annan kommun, 
Cajsa Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 331, Yttrande vid elevs 
ansökan om att studera nationellt program i annan kommun, Cajsa 
Melander 

Yttrande - interkommunal elever nr 332, Yttrande vid elevs 
begäran att studera nationellt program i annan kommun, Cajsa 
Melander 

Ordforandebeslut- särskilt samverkansavtal for nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU) med Uppsala kommun , Werner Schubert 

Beslut om SFI-bonus, Cajsa Melander 

Beslut om SFI-bonus, Cajsa Melander 

Mottagande av elev till Komvux nr 237, Beslut, interkommunal 
ansökan till Komvux i Upplands-Bro Kommun., Anders Olsson, 
rektor 
Yttrande - interkommunal elever nr 333, Beslut från rektor., 
Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 334, Hemkommunen står ej for 
kostnaderna (Uppsala). Håbo kommun står ej for kostnaderna när 
hemkommunen sagt nej., Anders Olsson, rektor 

2012.582 

2012.584 

2012.585 

2012.586 

2012.587 

2012.588 

2012.589 

2012.590 

2012.598 

2012.603 

2012.604 

2012.656 

2012.658 

2012.662 

Yttrande - interkommunal elever nr 335, Håbo kommun åtar sig att 2012.664 
stå for kostnaden for undersköterskeutbildning, Anders Olsson, 
rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 336, Interkommunal ersättning 2012.667 
kommer att betalas till Upplands-Bro for sökt engelska grund 200 
poäng, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 337, Interkommunal ersättning 2012.669 
kommer att betalas till Upplands-Bro forsökt utbo SAS grund och 
Engelska steg l, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 338, Håbo kommun åtar sig att 2012.670 
erlägga interkommunal ersättning for sökt Engelska A utbildning, 
Anders Olsson, rektor 

2012-04-02 

2012-04-02 

2012-04-02 

2012-04-02 

2012-04-02 

2012-04-02 

2012-04-02 

2012-04-02 

2012-03-30 

2012-04-04 

2012-04-04 

2012-04-19 

2012-04-18 

2012-04-20 

2012-04-20 

2012-04-20 

2012-04-20 

2012-04-20 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,747 



HABO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 28 

Datum 

2012-06-08 

BLN 2010/39 

Beslut om skolskjuts gymnasiesärskolan nr 10, Beviljande om 2012.691 
skolskjuts, Anneli Öhman 

Yttrande - interkommunal elever nr 339, Interkommunal ersättning 2012.692 
betalas inte till Västerås kommun fdr bageriutbildning. Sökanden 
har betyg från 3-årigt gymnasium, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 340, Håbo kommun åtar sig att 2012.693 
erlägga interkommunal ersättning fdr sökt utbildning i Stockholm. 
Naturkunskap A och matematik A., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 341, Håbo kommun åtar sig att 2012.694 
erlägga interkommunal ersättning fOr sökt undersköterske 
utbildning., Anders Olsson, rektor 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, hid 2012.704,2012-04-30 

2012-04-25 

2012-04-26 

2012-04-26 

2012-04-26 

Förteckning över rapporterade delegationsbeslut, Hid 2012.705, 
2012-04-30 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.747 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 29 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-08 

BLN 2009/25 

Folkrörelsearkivets budgetäskande för 2012 

Sammanfattning 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara 
föreningslivets handlingar. Verksamheten finansieras till största delen av 
Landstinget, kommunerna i länet och av statliga bidrag. Folkrörelsearkivets 
huvuduppgifter är att erbjuda en ordnad och säker förvaring, samt att 
inventera, registrera och samla in arkivmaterial från både aktiva och 
nedlagda föreningar. Handlingarna är i tillgängliga för forskning. 

Folkrörelsearkivet ansöker av Håbo kommun om 58 100 kronor för 
verksamhet 2012. Bidraget beräknas på kostnadsfördelning mellan 
kommunerna i Uppsala län baserat på skatteunderlag, kronor/invånare, 
enligt uppgifter från SeB "Årsbok får Sverige 2011". 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, hid 2012. 706, 2012-04-30 
Tjänsteskrivelse, hid 2012.651, 2012-04-18 
Folkrörelsearkivets budgetäskande får 2012, hid 2011.1492,2011-06-23 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att tilldela Folkrörelsearkivet 58 100 kr för 
verksamhet 2012. 

Bes lutsexped ieri ng 
Kulturstrategen 
Folkrörelsearkivet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDR/\GSBESTYRKNING Nr 2012.748 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 30 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-08 

BLN 2012/19 

Delårsuppföljning mars 2012 Bildningsnämnden 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat prognos för årets ekonomiska utfall. Den visar 
att överskott beräknas uppstå med 1,7 mkr. Osäkerheter finns i prognosen 
eftersom den upprättas tidigt på året, särskilt vad gäller de svårberäkneliga 
interkommunala ersättningarna. 

Orsakerna till överskottet finns inom gymnasieskolan. Det totala antalet 
elever beräknas bli cirka 45 lägre än budgeterat. Det genererar överskott för 
de interkommunala ersättningarna på 1, l mkr och överskott för köp av 
platser i egna gymnasiet med 4,0 mkr. Samtidigt kan inte 
Fridegårdsgymnasiet visa hur skolan kan sänka kostnaderna i takt med att 
elevtalet minskar. Underskott för skolan prognostiseras med 3,1 mkr. 

Gymnasiesärskolan visar ett mindre underskott med 200 tkr avseende och 
övriga verksamheter bedöms klara budget. 

Fridegård måste fortsätta att arbeta med att förbättra sitt resultat. Där ingår 
att analysera möjligheterna att sänlca kostnaderna och höja intäkterna. 
Gymnasiet borde kunna nå ett underskott på 2,2 mkr i år. Det motsvarar 
beloppet för avvecklingskostnader som är avsatt i budgeten för köp av 
platser för det egna gymnasiet. 

Gymnasiet bör under våren visa upp en plan på åtgärder samt visa en plan 
för hur ekonomin på sikt ska komma i balans. Gymnasiesärskolan måste 
åtgärda sitt underskott. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, hid 2012.707, 2012-04-30 
Tjänsteskrivelse, hid 2012. 681, 2012-04-23 
Delårsuppföljning mars 2012 Bildningsnämnden, hid 2012.681, 2012-
04-24 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen och översänder den 
till kommunstyrelsen 

Bes I utsexped iering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefen 
Rektorerna 
Musikskolans rektor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.749 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 31 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

201 2-05-08 

BLN 201 2/20 

Direktiv för utvärdering av Fridegårdsgymnasiets och Kämpes 
ledningsorganisation i Håbo kommun 

Bakgrund till utvärderingen 
Under förvaltningschefen för bildningsnämnden fim1s två rektorer ansvariga 
för var sin enhet inom Bildningscentrum Jan Fridegård. Den ena har ansvar 
för Fridegårdsgymnasiet, inklusive SFI och vuxenutbildning och den andre 
ansvarar för Kämpe samt gymnasiesärskolan. Rektorernas uppdrag omfattar 
ett ekonomiskt, organisatoriskt och arbetsmilj öansvar inom den egna 
skolenheten. 

De senaste åren har elevunderlaget minskat i kommunen och fårre elever har 
sökt de program som Fridegårdsgymnasiet erbjuder. Detta har resulterat i ett 
vikande elevunderlag, ett flelial alltför små undervisningsgrupper och 
därmed årliga ekonomiska underskott. Inom Kämpe har elevunderlaget ökat 
och även elever från andra kommuner har sökt sig till enheten. 
Budgetmässigt fungerar enheten väl inom budget. 

Förvaltningschef föreslår att en fristående konsult tas in för att genomföra 
utvärderingen och att denna påbörjas omgående efter beslut i 
bildningsnämnden. Målet för utvärderingen av Fridegårdsgymnasiets och 
Kämpes ledningsorganisation är att sammanfatta nuvarande organisations 
styrkor och svagheter. Eventuella förändringar utifrån utvärderingen föreslås 
bli genomförda från årsskiftet 2012/2013. 

Utvärderingen sker dels genom intervjuer och dels via enkäter. En rappOlt 
lämnas till bildningsnämnden i början av hösten 2012. I rappolten ska också 
ingå en rekommendation angående ledningsorganisation. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att via 
konsult genomföra en utvärdering av Fridegårdsgymnasiets och Kämpes 
ledningsorganisation enligt föreslagna direktiv. 

2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 
bildningsnämndens sammanträde i september lämna en 
utvärderingsrappolt. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING J/J RE 

� IcL I 
Nr 2012.750 



HÄBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 32 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

201 2-06-08 

BLN 201 2/21 

Projektdirektiv - Framgångsrik skolkommun 

Sammanfattning 
De kommunala förskolorna och grundskolorna i Håbo har under 2011 
påbörjat ett projekt "Framgångsrik skolkommun" eller mer populärt 
kallat "Skollyftet". Målet är att nå bättre resultat och att detta ska 
avspegla sig bl.a. i olika lokala och nationella mätningar. 

Projektet tar sin utgångspunkt i Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) rapport "Framgångsrika skolkommuner" som pekar på åtta 
faktorer för en framgångsrik skolkommun. De har bra ledare, tar reda på 
hur det går, lyfter fram kompetenta lärare, har höga förväntningar på 
alla, fångar upp elever med svårigheter, har tydlig ansvarsfördelning, 
har fungerande relationer samt har enats om skolans mål. 

Bildningsförvaltningen föreslår att Fridegårdsgymnasiets och Kämpes 
enheter samt bildningsförvaltningen snarast ska omfattas av projektet 
och att de åtta framgångsfaktorerna utformas så att de anpassas för 
denna organisation. Projektets kostnader beräknas ingå inom befintliga 
ramar för respektive budgetår under perioden. Om satsningar inom 
dessa punkter ska ske framöver, bör detta beaktas i budgetplaneringen. 

Målet är att Håbo kommun ska kunna betecknas som framgångsrik 
skolkommun senast 2014. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, hid 2012.718,2012-04-30 
Tjänsteskrivelse, hid 2012.628, 2012-04-16 
Sammanfattning av SKL:s rapport om framgångsrika skolkommuner. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att 
ingå i projektet Framgångsrik skolkommun 2012-2014, samt att anpassa 
och tillämpa de åtta framgångsfaktorer som tidigare beslutats i 
skolnämnden angående framgångsrik skolkommun i Håbo kommuns 
förskolor och skolor. 

2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, två gånger årligen, 
till nämnden rapportera insatser och resultat utifrån projektet. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.751 



f'll � HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 33 

Plan för intern kontroll 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

201 2-05-08 

BLN 201 2/1 7 

Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2006 ett reglemente för 
nämndemas arbete med intem kontroll. Nämndema ska enligt reglementet 
anta en särskild plan för intem kontroll för varje verksamhetsår. 

Enligt reglementet ska planen för intem kontroll fastställas inför vmje 
verksamhetsår och innehålla en plan för granskning av olika 
verksamhetsområden som valts ut utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning. Detta innebär att områdena prioriteras utifrån hur stor 
sannolikhet det är att något att något går fel samt hur omfattande 
konsekvenser detta skulle få för verksamheten. 

Under 2011 och våren 2012 har ett kommunövergripande arbete pågått för 
att föra in intern kontroll som en dela av verksamhetsplan och 
måluppföljning i dataprogrammet Stratsys. En riskanalys har genomförts på 
de mål och aktiviteter som förvaltningen planerar under 2012 och 
kontrollmoment har tagits fram som en del i arbetet med måluppfyllnad. 
Ytterligare kontrollmoment har även tagits fram som syftar mot att 
kvalitetssäkra verksamhetemas löpande verksamhet. Ett urval av de 
kontroller som planeras under året har sammanställts i en plan för intem 
kontroll som presenteras för nämnden den 8 maj. 

Den genomförda kontrollen kommer att återrapporteras till nämnden vid 
årsbokslut för 2012. En uppföljning kommer även att ske i samband med 
delårsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, hid 2012.709 
Tjänsteskrivelse, hid 2012.621,2012-04-30 
Plan för granskningsområden 2012, hid 2012.708,2012-04-30 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner plan för granskningsområden 2012. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Rektorema 
Bildningskontoret 
Kulturstrategen 
Fritidskonsulenten 
Bibliotekschefen 
Musikskolans rektor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.752 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 34 

Plan för valfrihet och konkurrens 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

201 2-06-08 

BLN 201 2/1 8 

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige (dnr KS 2008/27) ska Håbo kommun 
arbeta enligt "Policy för valfrihet och konkurrens". De kommunala 
tjänsterna ska präglas av hög effektivitet och god kvalitet. Arbetet med 
valfrihet och konkurrens syftar till att skapa mångfald och valmöjligheter, 
stimulera entreprenörskap och effektivisera verksamheten. Detta kan ske 
genom att den kommunala verksamheten prövas i konkurrens, men lika 
viktigt är att valmöjligheterna inom egenregiverksamheten utvecklas. 

Bildningsnämnden ska ha en treårig plan över vilka verksamheter som kan 
prövas i konkurrens och hur valfriheten i egenregiverksamhet ska utvecklas. 
Planen ska revideras årligen och följas upp i samband med delårsbokslut 
och bokslut. Tidigare plan avsåg 2009-2011 varför en ny plan nu ska 
upprättas. 

Parallellt med denna plan gäller kommunens regler för utmaningsrätt, (dnr 
KS 2007/42) som innebär att kommunen startar en upphandling av ijänsten 
om en privat entreprenör tror sig kunna utföra en specifik tjänst billigare än 
kommunen, med bibehållen eller högre kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, hid 2012.623, 2012-04-16 
Beskrivning av verksamheterna, Hid 2012.639, 2012-04-16 
Tidsplan 2012-2015, Hid 2012.640, 2012-04-16 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner plan för valfrihet och konkun'ens 2012-
2015 

Beslutsexpediering 
Verksamhetscheferna 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.754 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 35 

Information från fackrepresentanterna 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

201 2-05-08 

BLN 2010/34 

Lärarförbundet informerar om att en central avtalsförhandling om lärarlöner 
har inletts. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, hid 2012. 711, 2012-04-30 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.756 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 36 

Information från nämndsledamöterna 

Sammanfattning 
Lennmi Carlsson informerar om 

sitt deltagande i politiska kilen. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

201 2-06-08 

BLN 201 0/36 

en anläggningskonferens i Uppsala den 22 maj. 

ett seminarium om Uppländsk Drivkraft- hur Uppsala län förväntas 
utvecklas under kommande år. 

Ordföranden och Owe Fröjd informerai' om: 

Politikernas vänortsbesök i Paide, Estland. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, hid 2012. 712, 2012-04-30 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.757 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 37 

Uppdragslistan 

Sammanfattni ng 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

201 2-06-08 

BLN 201 0/36 

Bildningsförvaltningen har upprättat en lista som redovisar aktuella uppdrag 
som bildningsnämndens arbetsutskott eller bildningsnämnd har gett 
förvaltningen. 

Datum Dnr Uppdrag Ansv Planerat Kommentar 

slutdatum 

BLN 2010/25 
Fjärde år vid 

AO Vt 2012 

101020 Teknikprogrammet 

Bildningsnämnden beslutar 
§ 7412010 att ge förvaltningen i 

uppdrag att undersöka 
möj lighetema till ett fj ärde 
år för elever vid 
Teknikprogrammet. 

BLNAU 2011117 
Inventering av 

BB 2 oktober 
2012 

120313 föreningslokaler 

Förvaltningen får i uppdrag 
§ 2 att inventera användningen 

av de befintliga 
foreningslokalerna i 
kommunen, I redovisningen 
ska framgå vem som hyr 
vilken lokal, för vilken 
verksamhet samt utformning 
av avtalet och kontraktstid. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, hid 2012.713, 2012-04-30 

Beslut 

1. Bildningsnänmden noterar informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.758 



rtll � HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 38 

Datum 

201 2-06-08 

BLN 201 0/37 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Förvaltningen redovisar vid vmje sammanträde en sammanställning på de 
motioner och medborgarförslag som remitterats till nämnden för beredning. 

Datum Dnr Uppdrag Ansv Planerat 

slutdatum 

2011-11-22 KF §125 Medborgarförslag om att ÅE 2012-10-02 
skapa ett minnesmärke i 
f Olm av en staty med 
tillhörande text/beskrivning 
av Lennart Lundkvist i 
Övergran. 

2011-11-23 KF § 134 Medborgarförslag om BB 

cykelbana med sandhopp i 
Slottsskogen, Skokloster. 

Besl utsunderlag 
- Föredragningslista, hid 2012.714, 2012-04-30 

Beslut 

1. Bildningsnärnnden noterar informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Kommentar 

Bereds i 
samråd med 
miljö- och 
teknikförvaltni 
ngen. 

Nr 2012.761 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 39 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-08 

BLN 2010/38 

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

Info 
In 
Ansökan från Kajan Friskola AB om godkännande som 
huvudman fdre en fristående gymnasieskola i Uppsala 
kommun, Skolinspektionen 

In 
Redovisning av beredd motion om inforande av 
vikariegaranti inom grundskolan och gymnasieskolan, 
Kommunfullmäktige 

In 
Beslut om policy mot korruption, revidering av regler for 
representation, uppvaktande av anställda och 
fdrtroendevalda., Kommunfullmäktige 

In 
Dom från forvaltningsrätten avseende överklagande på 
beslut om reseersättning - överklagande avslås., 
Förvaltningsrätten Uppsala 

In 
Dom rörande överklagan om kontant reseersättning -
överklagan avslås, Förvaltningsrätten Uppsala 

In 
Sammanträdesprotokoll Beslut om budgetprocess for år 
2013 samt plan for åren 2014-2015, Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Rid 
2012.511 

2012.527 
2011/37 BLN 

2012.602 

2012.675 

2012.683 

2012.684 

- Föredragningslista, hid 2012.715,2012-04-30 

Beslut 
1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.763 
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