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Bildningsnämnd 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kl. 18.00, Matsalen, Bildningscentrum Jan Fridegård, Bålsta 

Ordförande Werner Schubert (S) 
Lennart Carlsson (M), vice ordf. 
Marcus Carson (S) 
Owe Fröjd (BAp) 
Rickard Naring (MP) 
Lisbeth Bolin (C) 

Anna Wiberg (M), tjänstgörande ersättare för Katarina Niss 

Antonio Lopez (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
Lena Ohlson Galin (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Cajsa Melander, nämndsekreterare 
Carin Homann, förvaltningsekonom 
Åsa Eriksson, kulturstrateg (§§63-6S) 
Fredrik Holmgren, samhällsplanerare (§ 63) 

Lennart Carlsson 

Torsdagen den 8 november kl 10.00, Kommunhuset 
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Bildningsnämnd 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Bildningsnämnd 

2012-11-06 

2012-11-08 

Cajsa Me1ander 

Datum för 
anslags nedtagande 2012-11-30 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

Innehållsförteckning 

§ 63 Information från forvaltningen 

§ 64 Delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

§ 65 Internbudget och mål 2013 Bildningsnänmden 

§ 66 Månadsuppföljning september 2012 

§ 67 Bidragsbelopp/prislista för elever i andra kommuners skolor eller i fristående skolor år 
2013 

§ 68 Förslag till ökat utbud på ekonomiprogrammet, Fridegårdsgynmasiet 

§ 69 Förslag om program på gymnasiesärskolan i Håbo 

§ 70 Redovisning av uppdrag; Hantverksprogrammet finsnickeri 

§ 71 Ett fjärde år på Fridegårdsgynmasiets Teknikprogram? 

§ 72 Avtal om nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 

§ 73 Uppdatering av reglemente for reseersättning, skolskjuts och inackorderingsbidrag 

§ 74 Information från nämndsledamöterna 

§ 75 Uppdragslista 

§ 76 Anrnälningsärenden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 63 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2010/33 

Fredrik Holmgren, samhällsplanerare informerar nämnden om arbetet med 
en vision för Håbo kommun. 

Förvaltningen informerar nämnden om status på utredningen rörande SL 
kort till elever vid Fridegårdsgymnasiet. 

Förvaltningschefen informerar om arbetet med att utveckla kommunens 
informationsansvar för unga som inte går gymnasiet. 

Nämndsekreteraren informerar om asylboendet i Ekolskrog. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Hid 2012.1623, 2012-10-25 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1673 



rtt1 � HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

Datum 

2012-11-06 

BLN § 64 BLN 2010/39 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till bildningsnämnden. F ör att ett beslut ska vinna laga kraft krävs det att 
beslutet anmäls till nämnden. 

Vid sammanträdet den 6 november föreslår förvaltningen att nämnden 
beslutar om ett tillägg till delegationsordningen. Rektor för Komvux 
föreslås få delegation att ansöka hos skolverket om platser till yrkesvux. 

y rkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 
inom Sveriges kommuner. Håbo kommun har tidigare år ansölct och 
beviljats studieplatser för kommunens innevånare på olika kurser inom 
yrkesinriktad vuxenutbildning. 

Ansökan till SVOK - undersköterska 

Ansökan om kontant reseersättning får läsåret 2012/2013 

Ansökan till Komvux Håbo Kommun. 

Mottagande av elev till Komvux nr 248, Ansökan till 
Vuxenutbildning., Anders Olsson, rektor 
Ansökan till Komvux., 

Yttrande - interkommunal elever nr 380, Ansökan till Komvux. Har 
betyg från 3-årigt gymnasium eller högre utbildning och inga 
ekonomiska möjligheter finns., Anders Olsson, rektor 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 93, Beviljande av 
inackorderingsbidrag får läsåret 2012/2013, Cajsa Melander 

Beslut om intag av sökande vid senare tidpunkt nr 26, Ansökan till 
Kämpe BCJF, Susanne Avander, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 381, Ansökan till Komvux .Har 
betyg från 3 - årigt gymnasium eller högre utbildning., Anders Olsson, 
rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 382, Ansökan till Komvux. Har 
betyg från 3 - årigt gymnasium eller högre utbildning., Anders Olsson, 
rektor 

Mottagande av elev till Komvux nr 249, Ansökan till Komvux -
SVOK. Inga ekonomiska möjligheter finns och inga särskilda skäl 
fåreligger, Anders Olsson, rektor 

Ansökan till Komvux - SV OK. Inga ekonomiska möjligheter finns och 
inga särskilda skäl fåreligger., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till Komvux nr 250, Ansökan till Komvux SVOK. 
Har betyg från 3 - årigt gymnasium eller högre utbildning och inga 
särskilda skäl fåreligger., Anders Olsson, rektor 

2012.1365 2012-08-
29 

2012.1452 2012-09-
18 

2012.1462 2012-09-
25 

2012.1466 2012-09-
24 

2012.1474 2012-10-
O? 

2012.1504 2012-10-
12 

2012.1514 2012-10-
08 

2012.1516 2012-10-
08 

2012.1530 2012-10-
11 

2012.1531 2012-10-
02 

2012.1554 2012-08-
21 

2012.1555 2012-10-
16 

2012.1556 2012-08-
21 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1674 



� HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

'-' KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 64 

Datum 

2012-11-06 

BLN 2010/39 

Yttrande - interkommunal elever nr 385, Ansökan till 
Vuxenutbildningen Upplands - Bro. Har betyg från 3 - årigt 
gymnasium eller högre utbildning, inga ekonomiska möjligheter och 
inga särskilda skäl fdreligger., Anders Olsson, rektor 

2012.1557 2012-08-

Yttrande - interkommunal elever nr 386, Ansökan till 
Vuxenutbildningen i Upplands - Bro. Behörig till vuxenutbildning och 
behörighetskomplettering., Anders Olsson, rektor 
Yttrande - interkommunal elever nr 387, Ansökan till Komvux. 
Utbildning saknas i Håbo Kommun. Behörighetskomplettering, 
Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 388, Ansökan till Komvux. Inga 
ekonomiska möjligheter finns och inga särskilda skäl fdreligger., 
Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 389, Ansökan till Komvux. 
Individuell studieplan upprättad och särskilda skäl fdreligger., Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 390, Ansökan till 
Vuxenutbildningen i upplands - Bro. Inga ekonomiska möjligheter 
finns och inga särskilda skäl fdreligger., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 391, Ansökan till 
Vuxenutbildningen Upplands - Bro. Inga ekonomiska möjligheter 
finns., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 392, Ansökan till 
Vuxenutbildningen i Upplands - Bro. Utbildningen saknas i Håbo 
Kommun och behörighetskomplettering., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 393, Ansökan till Komvux ., 
Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 397, Ansökan till Komvux 
Hermods. Har betyg från 3 - årigt gymnasium eller högre utbildning, 
inga ekonomiska möjligheter finns och inga särskilda skäl fdreligger., 
Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 398, Ansökan till Komvux 
Hermods. Inga ekonomiska möjligheter finns., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 399, Ansökan till Komvux 
Upplands-Bro. Motivation till beviljande saknas., Anders Olsson, 
... oldo .... 

Yttrande - interkommunal elever nr 400, Ansökan till Komvux JB
kompetens. Inga ekonomiska möjligheter finns., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till SFI nr 154, Ansökan till SFI., Anders Olsson, 
rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 402, Ansökan till Komvux. 
Floristutbildningen., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 403, Ansökan till Komvux, 
undersköterska distans., Anders Olsson, rektor 

Beslutsunderlag 

2012.1572 

2012.1573 

2012.1574 

2012.1575 

2012.1576 

2012.1579 

2012.1580 

2012.1591 

2012.1614 

2012.1615 

2012.1616 

2012.1617 

2012.1618 

2012.1620 

2012.1621 

24 

2012-08-
28 

2012-10-
02 

2012-10-
02 

2012-10-
17 

2012-10-
17 

2012-10-
02 

2012-10-
02 

2012-10-
22 

2012-10-
23 

2012-10-
23 

2012-10-
17 

2012-10-
23 

2012-10-
24 

2012-10-
25 

2012-10-
25 

Förteckning över rapporterade delegationsbeslut, Rid 2012.1640 
2012-10-29 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1674 



f'1l � HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 64 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar informationen. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2010/39 

2. Bildningsnämnden beslutar att delegera till rektor för Komvux att 
ansöka om platser till yrkesvux. 

Beslutsexpediering 
Rektor för Vuxenutbildningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1674 



rnl � HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Bildningsnämnd 

BLN § 65 BLN 2012/25 

Internbudget och mål 2013 Bildningsnämnden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade kommunens budget för år 2013 den 13. 
juni 2012 avseende nämndernas ramar, övergripande mål och skattesats. 

Bildningsnämndens ram fastställdes till 13 4 960 tIa för år 2013. Det var en 
minskning av budgetramen från år 2012 med 2 306 tkr. 

Den 12 november väntas kommunfullmäktige fastställa 
investeringsbudgeten enligt de förslag som ingår i nämndernas budget. 
Investeringsbudgeten uppgår till 1 100 tkr för bildningsnämnden. 

Nämnderna ska återrapportera nämndmål och intembudget till 
kommunfullmäktige i november. 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om övergripande mål 
beslutades att alla nämndernas mål ska vara mätbara. Detta genomförs 
genom att nyckelindikatorer kopplas till varje mål. 

Bildningsnämndens mål för 2013 är: 

.. Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i 
elevens fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning. 

ID Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och 
fritidsaktiviteter. 

el Förvaltningen ska delta i utformningen av det offentliga rummet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1607,2012-10-24 
Bildningsnämndens internbudget och mål år 2013, Rid 2012.1607, 
2012-10-24 

Beslut 

1.  Bildningsnämnden godkänner Internbudget och mål för år 2013 enligt 
bilaga. Investeringsbudgeten godkänns under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudgeten. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Kulturstrategen 
Fritidskonsulenten 
Bibliotekschefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1675 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 65 

Musikskolans rektor 
Rektorerna 
Förvaltningsekonomen 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/25 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1675 



rrll � HAso 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 66 

Månadsuppföljning september 2012 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/13 

Bildningsnämndens prognostiserade överskott ökar från 1,7 mkr till 
2,4 mkr. Förbättringen syns mest på förvaltningsledningen där 
löneökningsreserven nu redovisas som överskott med 561 tkr. Vakanta 
t j änster och allmän återhållsamhet är några av förklaringarna. 

Fortfarande har enheten Fridegård prognostiserat underskott med cirka 
3,0 mkr och Kämpeisärgymnasiet -1,4 mkr. Överskottet finns inom köp av 
interna gymnasieplatser med 4,2 mkr och köp av externa gymnasieplatser 
(interkommunala ersättningar) 1,7 mkr. 

Orsaken till Fridegårdsgymnasiets underskott är ett lågt elevunderlag på 
några program. Arbetet med att anpassa verksamheten efter elevintäkterna 
måste fortsätta och sker i samband med budgetarbetet inför år 2013. 

Inom enheten Kämpeisärgymnasium och särvux beror underskottet på färre 
elever än beräknat inom särgymnasiet, som för närvarande har ett elevantal 
på 20 elever i förhållande till beräknat antal på 24 elever. Åtgärder för att 
anpassa organisationen till elevantalet måste vidtas i samband med 
budgetarbetet inför år 2013. 

Övriga verksamheters verksamhet avviker enbart marginellt i förhållande till 
budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, Hid 2012.1609,2012-10-24 

- Månadsuppföljning september 2012, Hid 2012.1609,2012-10 -24 

Beslut 

1 .  Bildningsnärnnden godkänner månadsuppföljningen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefen 
Rektorerna 
Musikskolans rektor 
Bibliotekschefen 
Kulturstrategen 
Fritidskonsulenten 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1676 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 67 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/31 

Bidragsbelopp/prislista för elever i andra kommuners skolor 
eller i fristående skolor år 2013 
Sammanfattning 
Håbo kommun ingår i ett samverkansområde för gymnasieskola med 
kommunerna i Stockholms län. Samverkansavtalet innebär att elever i dessa 
kommuner tas emot på samma villkor på kommunala skolor i dessa 
kommuner som om de hade varit folkbokförda där. 

Kommunförbundet för Stockholms län KSL har tagit fram en gemensam 
prislista för samverkansområdet baserat på kostnaderna för länets skolor. 
Bildningsnämnden beslutade den 23 november 2010 att tillämpa principen 
om gemensam prislista som idag används av de flesta av kommunerna i 
Stockholms län. 

KSL har nu indexuppräknat prislistan for år 2013 med 1,1 %, baserat på 
KPIX. För de program som inte omfattas av den gemensamma prislistan, 
tas ett pris fram for Håbo. Priset är framräknat i enlighet med skollagen och 
är baserat på den resursfördelning som skolorna får. Till beloppet läggs 
kostnader för skolmåltider, skolbibliotek, elevvård, lokalvård och 
kapitaltjänst eftersom de kostnaderna inte ingår i gymnasieskolans ansvar. 
På den totala kostnaden läggs 3 procent administration och för fristående 
skolor även 6 procent momsersättning. 

För elever med neuropsykiatriska funktionshinder inom Kämpe utgår ett fast 
tilläggsbelopp per elev, baserat på de resurser som skolan får. Priserna for 
gymnasiesärskolan är beräknade på samma sätt som för gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1625,2012 - 10 -25 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att fastställa prislista för Håbo kommun för 
år 2013. 

2. Bildningsnämnden delegerar till forvaltningschefen att besluta om 
aktuellt belopp enligt prislista till varje berörd friskola. 

Beslutsexpediering 
Bildningskontoret 
Bildningscentrum Jan Fridegård 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,1677 



HÄSO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 67 

Priser år 2013 
Gymnasieskola Kod 

Barn- o ch frit i dspro ma mmet BF 
Bvqq- och anläqqninqsproqrammet BPISA 

inr iktn An läqo ninasfordon BAANL 
EI- och eneroiproarammet EEiEC 

inriktn e nerq �ekn ik EEENE 
Eneraiproarammet E N  
W s.  och fastiqhetsproqrammet VF 
Estet iska proarammet ES 

inriktn Estetik och media ESEST 
inr iktn Musik ESMUS 

F ord ons- och tran spor tpro aramm et FPIFT 
inriktn Tran spo rt FTTRA 

Handels- och administralionsoroarammet HP/HA 
Hantverkspro qrammet HV 
Hotell- och restaurangprogrammet HR 
Hotel l - och turismproqrammet HT 
I nd  ustriproCHOlmm et l P  
Industritekniska proarammet IN 
Livsmed elspr oqra mm et LP 
Restauranq o ch livsmed,elsproqrammet RL 
Me diep roa ra mmet MP 
Naturbru ksp ro qrammet NP/NB 
N aturveten sk apsp roqram met NV/NA 
Omv årdnads proq rammet ap 
Vård- o ch om sor qsproqrammet VO 
Sam hällsvete nskapspromammet SPiSA 

inr Medier info .. , SAME D 
Eko nomipro q ram met EK 
Humanistiska proqrammet HU 
Teknikllroarammet TE 
Individuella proqrammet IM 
I ntrod u ktionsproqr ammet pr eparandu tbildn IM 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/31 

Bidmg till fri-
st3ende sko({H 
(glllndbeloPI)) 

Pris till inkl6 % moms-
konllHllnel' e rsättn ing* 

73 900 78 334 
'105 370 '1'1'1 692 
'163 09'1 '172 876 

96 925 '102 74'1 
'102 977 '109 '156 
'102 977 '109 '156 
'102 �t77 '109 '156 

94 538 '100 210 
98 5'12 '104 423 

'107 6'19 '1'14 076 
'12'1 448 '128 73.5 
'163 09'1 '172 876 

78 5'12 8 3 223 
96 2'14 '10'1 987 

'1'10 840 '1'17 490 
78 5'12 83 223 

'103 560 '109 774 
'm 007 '1'18 727 
'122 04'1 '129 363 
'122 04'1 '129 363 
'103 '134 '109 322 
145 490 154 2'19 

77 '160 8'1 790 
77 765 82 43'1 
77 765 82 43'1 
70 '160 74 370 
87 840 93 '1'10 
70 '160 74 370 
70 '160 74 370 
84 504 89 574 
98 779 'IM 706 
98 779 '104 706 

Prisgrund 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem oris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Ge m p ris Stockh olms län 
Gem_pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
GemjJris Stockholms län 
GemjJris Stockholms län 
Gem pris Stockholms län 
Kommunens budqet 
Kommunens budqet 

Nationellt aodkända idrollsutbi dnmaar samt SpecIa u I ' , I tf or made proqram med idrott: 
- Laq idrott 
- I nd ividuell id rot t  

Aspe raer/Kämpe 

Gyrnnasiesärskolan 
Nationellt program 

T"II I ;i(HISbe 01)1) 
Individuellt program Yrkesträninq 
I ndividu elit proma m Ver ksa mh etstränin q 
Fritidsverksamhet 

Svenska för invandrare SFI 

EXPEDIERAD 

'15 392 '16 3'16 Gem pris Stockholms län 
'18 47'1 '19 579 Gem pris Stockholms län 

'16'1 22'1 '170 894 Kommunens budaet 

-5 248 Kommunens bud et 

B id mg till fri-
stSende skolol 
{glllndbelopp} 

Pris till inkl6 % moms-
kOlllllluner ersälIn ing* Prisglllnd 

296 'wo 3'13 866 Kommunens budget 

30 000 3'1 800 Kommunens budqet 
236 000 250 '160 Kommunens budaet 
'107 600 '1'14 056 Kommunens budqet 

3'1 8001 33 708 IKommunens budget 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,1677 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 68 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/32 

Förslag till ökat utbud på ekonomiprogrammet, 
Fridegårdsgymnasiet 

Sammanfattning 
Ekonomiprogrammet på Fridegårdsgymnasiet erbjuder idag endast 
inriktningen Ekonomi. Söktrycket har ökat på programmet lokalt , sedan 
programmet blivit mer erkänt nationellt och skolan söker nu framförallt hitta 
vägar för de elever som vill driva företag inom ramen för Ung 
Företagsamhet, men som av olika skäl inte vill/kan läsa den avancerade 
mattekurs som är obligatorisk när eleven väljer ekonomiinriktningen. 

Slcolledningen bedömer att det finns elever som skulle söka 
ekonomiprogrammet- juridik som idag läser motsvarande på annan ort. 
Inriktningen skulle också tjäna till att avlasta det idag överfulla 
samhällsprogrammet som tvingats säga nej till sena ansökningar. 

Fridegårdsgymnasiet och Kämpe vill nu erbjuda 16 platser ekonomi och 16 
platser juridik. Vid läsårsstart kan platserna fördelas om vid behov mellan 
inriktningarna då alla ekonomerna ändå kommer att läsa de flesta kurser 
som en klass. Samläsningsmöjligheter finns också med 
samhällsprogrammet. 

F örvaltningen bedömer att kompetens för en ny inriktning finns inom den 
befintliga organisationen och att förändringen ryms inom budgeten för 
2013. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.15 53, 2012-10-16 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1526, 2012-10-12 
Fördjupningskurser vid Ekonomiprogrammet, 2012.1539, 2012-10-12 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner start av inriktningen juridik vid 
ekonomiprogrammet på Fridegårdsgymnasiet och Kämpe från och med 
hösten 2013 

Beslutsexpediering 
Rektorerna 
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rtll � HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Bildningsnämnd 

BLN § 69 BLN 2012/29 

Förslag om program på gymnasiesärskolan i Håbo 

Sammanfattning 
Utbildningen inom gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars 
skolplikt har upphört och som har gått i grundsärskolan eller som inte kan 
gå i gymnasieskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning. 
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning 
som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som ska så långt det är 
möjligt motsvara den som ges i gymnasieskolan. 

Från och med den 1 juli 2013 får gymnasiesärskolan nytt utseende och 
innehåll. Inför denna reform måste bildningsnämnden besluta vilka 
program som ska finnas inom gymnasiesärskolan i Håbo. 

Förslaget till program har utgått från den befintliga kompetensen inom 
gymnasiesärskolans personalgrupp. Avseende programmet administration, 
handel och varuhantering saknas i dag kompetens att bedriva programmet 
inom gymnasiesärskolans personalgrupp men samordning förväntas kunna 
göras med gymnasieskolans Handelsprogram. 

Skolledningen bedömer att programmet för admininistration, handel och 
varuhantering är ett viktigt tillskott för få en bra bredd på programutbudet i 
Håbo. 

Förslag till programutbud 
• Programmet för fordonsvård och godshantering 
• Programmet för hantverk och produktion 
• Programmet för samhälle, natur och språk 
• Programmet för administration, handel och varuhantering 
• Individuella programmet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1500, 2012-10-03 

- Programstruktur för föreslagna program, Skolverket. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden antar föreslaget programutbud och inriktningar vid 
Gymnasiesärskolan att gälla från och med läsåret 2013/2014. 

2. Bildningsnämnden delegerar till rektor att besluta om valbara kurser och 
fördjupningskurser. 

Beslutsexpediering 
Rektor Gymnasiesärskolan 
Verksamhetsansvarig gymnasiesärskolan 
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HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 70 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/16 

Reodvisning av uppdrag; Hantverksprogrammet finsnickeri 

Sammanfattning 
Utgångspunkten har varit att Kämpeenheten i huvudsak har teoretiska 
gymnasieprogram och att man ser ett behov av att utöka verksamheten med 
ett praktiskt program för att öka valmöjligheten för sökande elever och täcka 
behovet hos målgruppen. 

Bildningsförvaltningen fick under våren 2012 i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att starta Hantverksprogrammet, finsnickeri, som 
permanent utbildning inom gymnasieskolan. 

Att starta ett helt program med denna imiktning är alldeles för omfattande 
och kostsamt inför kommande läsår. Inom Kämpe finns idag snickerilokaler, 
viss maskinpark och utbildning inom gymnasiesärskolan som är belägna på 
Sjövägen. 

Utifrån behörighet och kompetens hos lärarna kommer elever inom Kämpe 
att erbjudas kurser inom finsnickeri som individuellt val inom samtliga 
program. Det ger elever möjlighet att välja kurser som är mer praktiska även 
inom de mer teoretiska programmen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1606, 2012-10-23 
- Bildningsnämndens protokoll § 19, 2012-03-27 

Beslut 

1. Hantverksprogrammet, finsnickeri, som permanent utbildning inom 
gymnasieskolan startas inte inför läsåret 2013/14. 

2. Bildningsnämnden förklarar uppdraget som slutfört. 

Beslutsexpediering 
Rektorer 
Förvaltningschef 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 71 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/23 

Ett fjärde år på Fridegårdsgymnasiets Teknikprogram? 

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har i ett ärende till bildningsnämnden den 19 juni 
2012 beskrivit att under 2011-2014 kan elever som går i åk 3 på 
Teknikprogrammet söka till en ettårig gymnasieingenjörsutbildning. 
Utbildningen finns på 20 orter i landet och är en försöksverksamhet inom 
Teknikprogrammet. Inga ytterligare skolor erbjuds att ingå i 
försöksverksamheten. 

BiIdningsförvaltningen har under hösten haft möten med Råbo Marknad för 
att nå representanter för arbetslivet inom tekniksektorn, med målet att föra 
en dialog kring möjligheterna för Fridegårdsgymnasiet att starta ett fjärde år 
när möjligheten erbjuds. 

Eftersom försöksverksamheten pågår fram till 2014 finns i dagsläget ingen 
information om och när antalet utbildnings orter kommer att utökas. 
Förvaltningen följer Skolverkets uppföljningar och dess information i 
frågan. Under tiden tar förvaltningen de kontakter som krävs för att i god tid 
söka uppnå de krav som kan ställas på skolan för att komma i fråga som 
ansökande skola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, Rid 2012.1585, 2012-10-17 

Beslut 

1. BiIdningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, så snart Skolverket 
ger besked om möjligheten för kommuner att starta ett fjärde år inom 
teknikprogrammet, återkomma till nämnden med information om 
förutsättningarna för Fridegårdsgymnasiet att inlämna en ansökan. 

Beslutsexpediering 
Rektorerna 
Förvaltningschefen 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Bildningsnämnd 

BLN § 72 BLN 2012/34 

Avtal om nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 

Sammanfattning 
I samband med gymnasiereformen 2011 gjordes systemet för 
idrottsgymnasier om. Huvudmän för skolor har nu möjlighet att ansöka hos 
Skolverket om att starta nationellt godkända utbildningar (NIU). 

För att eleverna ska kunna bli antagna till NIU utifrån sina meriter 
rekommenderar SKL att samverkans avtal skrivs mellan skolkommunen och 
elevens hemkommun. Samverkansavtalet innebär att eleverna tas emot i 
första hand till de nationella programmen i skolkommunen. Därmed har de 
rätt till inackorderingsbidrag från hemkommunen om de behöver bo 
närmare skolan på grund av lång skolväg. Skolkommunen får rätt till ett 
tillägg för idrottsundervisningen. 

Antalet NIU' s har sedan gymnasiereformen infördes ökat markant och finns 
på flera ställen i landet . De NIU' s som ligger inom Stockholms län 
omfattas av det samverkansavtal som Håbo kommun sedan tidigare tecknat 
med kommunerna i länet. Idag går 18 elever från Håbo NIU. Majoriteten av 
dessa studerar i Stockholms län. 

Bildningsförvaltningen föreslår att Håbo kommun även ingår 
samverkansavtal med Enköping och Uppsala om NIU- utbildning. 

F örvaltningen föreslår vidare att förvaltnings chefen får i uppdrag att vid 
behov slaiva individuella samverkansavtal med ytterligare skolkommuner. 
Vid bedömningen ska hänsyn tas till: 

• elevens motivation att gå utbildningen 
• om motsvarande idrottsutbildning finns inom samverkansområdet 
• om det finns andra skäl till att eleven inte kan studera i Håbos 

närområde 

Förvaltningen ska i avtal med skolkommuner sträva efter att kostnaden för 
idrottstillägget motsvarar det som SKL rekommenderar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1628, 2012-10-29 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.910, 2012-05-28 
Fördelning av nationellt godkända idrottsutbildningar 2010-2012 i Håbo 
närområden. 
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rQ � HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 72 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/34 

1. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna 
samverkans avtal med Uppsala kommun om förstahandsmottagande av 
elever från Håbo som antagits till NIU- utbildningar i Uppsala. 

2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna 
samverkans avtal med Enköpings kommun om förstahandsmottagande av 
elever från Håbo som antagits till NIU- utbildningar i Enköping. 

3. Bildningsnämnden delegerar till f6rvaltningschefen att besluta om 
individuella samverkans avtal för elever som antagits till NIU
utbildningar i kommuner där Håbo saknar samverkansavtal. De 
individuella avtalen ska i första hand avse idrottsimiktningar som saknas 
inom samverkans området. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Bildningskontoret 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 73 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2012/33 

Uppdatering av reglemente för reseersättning, skolskjuts och 
inackorderingsbidrag 

Sammanfattning 
I samband med gymnasiesärskolerefonnen har skollagen avseende 
skolskjuts ändrats. Ändringarna innebär bland annat att elever vid 
gymnasiesärskolan får möjlighet att söka inackorderingsbidrag motsvarande 
det som gymnasieelever idag kan söka. 

I samband med detta behöver en uppdatering göras av 
bildningsförvaltningens reglemente för reseersättning, skolskjuts och 
inackorderings bidrag. 

Utöver uppdateringen som gjorts på grund av lagändringar har ett antal 
förtydliganden skrivits in för vad som gäller t.ex. elever vid NIU
utbildningar eller elever i gymnasieskolan som inte kan resa på vanligt sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1626, 2012-10-26 
Regler och riktlinjer för handläggning av reseersättning, skolskjuts och 
inackorderingstillägg för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och elever 
vid gymnasial vuxenutbildning, Rid 2012.1559, 2012-08-17 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner uppdaterat reglemente för reseersättning, 
skolskjuts och inackorderingsbidrag. 

Beslutsexpediering 
Bildningskontoret 
Skolexpeditionen 
Gymnasiesärskolan 
Rektorerna 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 74 

Information från nämndsledamöterna 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2010/35 

Lennart Carlsson infonnerar om sitt deltagande på Inspirationsdag om 
Hälsa, Studiedag på elevhälsan samt Södra länsdelsberedningens samverkan 
om modellkommunprojektet. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Hid 2012.1643, 2012-10-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 75 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

BLN 2010/36 

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

Datum Dnr Uppdrag Ansv Planerat Kommentar 
slutdatum 

BLNAU 2011117 Inventering av BB 11 
december 

120313 fö reningslokaler 
2012 

Förvaltningen får i uppdrag 
§ 2  att inventera användningen 

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

2012- 10- 2010/36 Läsplatta på biblioteket NRR 11 
02 december 

Förvaltningen får i uppdrag 2012 
§ 62 att utreda möjligheten att 

tillhandahålla läsplattor för 
utlåning på biblioteket. 

2012- 10- 2010/36 SL-kort till alla RE 11 
02 gymnasieelever december 

§ 62 F örvaltningen får i uppdrag 2012 
att utreda möjligheten att ge 
SL-kort till alla 
gymnasieelever som 
studerar i Råbo 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rod 2012.1644, 2012-10-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar informationen 
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HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Bildningsnämnd 

/7RARE 

�� 

BLN § 76 BLN 2010/38 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 
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. 

In 

Beslut från Skolinspektionen rörande anmlan om 
skolsituation, Skolinspelctionen 

In 
Beslut 32-2012:614: Ansökan om godkännande av IT 
gymnasiet Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i 
Uppsala kommun- avslag., Skolinspektionen 

In 
Kompletterande uppgifter avseende ansökan från 
Labanskolan Frisärskola, Skolinsp�ktionen 

2012.1449 
2010/26 BLN 

2012.1451 

2012.1498 

In 2012.1524 
Beslut 32-2012:614 Skolinspektionen avslår ansökan om 
godkännande av IT gymnasiet Sverige AB som huvudman 
för gymnasieskola i Uppsala kommun, Skolinspektionen 

In 2012.1525 
Beslut om tillägg till kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av tillkommande Finslct förvaltningsområde med 
mera., kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2012.1646, 2012-10-29 

Beslut 
1 .  Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 
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