
HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 
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Björn Hedö (M) 

Måndagen den 23 juni, kl17 .00, Kommunhuset 

§§ 40-56 

Kll9.12-19.14, § 44, Månadsuppföljning april2014, skolnämnden 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 40 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SKN 2014/2 

skolledningen får Gröna Dalen, grundsärskolan Delfinen och 
resursskolan Galaxen informerar om nuläge och planering inför 
kommande läsår. Till hösten räknar Gröna Dalen med cirka 300 elever, 
Delfinen kommeratt ha 16. När F-9 är fullt utbyggt beräknas Gröna 
Dalen ha 480 elever. 

Gröna Dalen schemalägger värdegrundsarbetet inför höstterminen med 
en lektionstimme/vecka. Fritidsverksamheten delas in i fyra avdelningar. 

Utvecklingsledaren informerar om att skolinspektionen genomför sin 
regelbundna tillsyn av Håbo kommuns förskolor och skolor våren 2014. 
Redan till hösten kommer en brukarenkät, inom ramen för tillsynen, att 
genomföras. 

Utvecklingsledaren informerar om att den fristående fårskolan Vikingen 
kommer att lägga ned verksamheten vecka 28. Berörda barn har 
omplacerats till kommunala fårskolor. 

Förvaltningschefen redogör efter partsamverkan med 
arbetstagarorganisationerna i Skolsam. Arbetstagarorganisationerna har 
inga invändningar mot fårslagen till beslut i de ärenden skolnämnden får 
dagen har att ta ställning till. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslut 
l. skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2593 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 41 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/3 

skolnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och ordforande 
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 beslut på sammanträdet 
Ordforanden: skolnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 4, 2014-06-09, SKN2014/3 m 2014.2251 

- Sammanställning av delegationsbeslut, 2014-05-21 

7 kap 10 § SL nr l, Beslut om uppskjuten skolplikt SKN 
for elev, Ewa Johansson 

2014-06-16 
lO kap 37 och 39 §§ SL nr 37, Beslut om 2014.964 SKN 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet 
extraordinära stödåtgärder Läraskolan << 
Pulskydd >> , Hans Elmehed 

2014-06-16 

8 kap 5 § SL nr 72, Beslut om placering eller 2014.1055 SKN 
utökad tid i fårskola på grund av familjens 
situation for<< Pulskydd >> , Bigitta Gustafsson 
Utökad tid i forskola for « Pulskydd » 2014-06-16 
8 kap 5 § SL nr 73, Beslut om placering eller 2014.1059 SKN 
utökad tid i forskola på grund av familjens 
situation for<< Pulskydd >>, Bigitta Gustafsson 
Utökad tid i forskola for « Pulskydd » 2014-06-16 
8 kap 5 § SL nr 74, Beslut om placering eller 2014.1065 SKN 
utökad tid i forskola på grund av familjens 
situation for<< Pulskydd >> , Anna Walterholm 
Utökad tid i forskola for « Pulskydd » 2014-06-16 
8 kap 5 § SL nr 75, Beslut om placering eller 2014.1068 SKN 
utökad tid i forskola på grund av familjens 
situation for << Pulskydd >> , Bigitta Gustafsson 
Utökad tid i forskolan for « Pulskydd » 2014-06-16 
Beslut om utökad tid i forskola vid behov av 2014.1072 SKN 
särskilt stöd for « Pulskydd » 
Utökad tid i forskola vid behov av särskilt stöd for 2014-06-16 
« Pulskydd >> 

"""'""~~ l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l t)/ 

EWJOH 
2014-04-10 

HAELM 

2014-04-08 

BIGUS 
2014-04-08 

BIGUS 
2014-04-01 

ANWAL 
2014-04-08 

BIGUS 
2014-04-08 

BIGUS 

Nr 2014.2607 



f'll HÅBO W KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 41 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

8 kap 5 § SL nr 76, Beslut om placering eller 
utökad tid i pedagogisk omsorg på grund av 
familjens situation för<< Pulskydd >>,Anna 
Walterholm 
Utökad tid i förskolan för « Pulskydd » 
lO kap 37 och 39 §§ SL nr 38, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet 
extraordinära stödåtgärder Läraskolan << 
Pulskydd >>,Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
fristående verksamhet 2013 för<< Pulskydd >> 
Läraskolan i Bålsta AB 
8 kap 5 § SL nr 77, Beslut om placering eller 
utökad tid i förskola på grund av familjens 
situationför << Pulskydd >> , Bigitta Gustafsson 
Utökad tid i förskolan för « Pulskydd » 
lO kap 32 och 40 §§ SL nr 118, Meddelande om 
beslut på ansökan om skolskjuts läsåret 2013/2014 
« Pulskydd »,Björn Tideman 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 119, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade) för<< Pulskydd >>, 
Björn Tideman 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 120, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade) För<< Pulskydd >>, 
Björn Tideman 

6 kap 10 § SL nr 12, INCIDENTRAPPORT-
Anmälan om diskriminering/kränkande 
behandling, Ewa Johansson 

10 kap 32 och 40 §§ SL, Beslut om skolskjuts 
Med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens 
längd (annan skola än anvisade), <<Pulskyd>>, 
Björn Tideman 

~'t 
JUSTERARE1~~/1 

( [,A'
\__q -

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/3 

2014.1077 

2014.1136 

2014.1195 

2014.1200 

2014.1201 

2014.1209 

2014.1221 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 

SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 
2014-06-16 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ANWAL 
2014-04-10 

HAELM 

2014-04-24 

BIGUS 
2014-04-10 

BJTID 
2014-04-10 

BJTID 
2014-04-10 

BJTID 
2014-04-11 

EWJOH 
2014-04-11 
BJTID 

Nr 2014.2607 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §41 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/3 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 121, Beslut om 2014.1288 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Tideman 

10 kap 32-33 §§ SL nr 309, Beslut om skolskjuts 2014.1389 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) för<< Pulskydd >>,Hans 
Elmehed 

10 kap 32-33 §§ SL nr 310, Beslut om skolskjuts 2014.1390 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Hans Elmehed 

8 kap 13 § SL nr 4, Beslut om mottagande av barn 2014.1475 
från annan kommun (fria valet) 

10 kap 25 § SL nr 23, Ansökan om skolgång i 2014.1485 
Håbo kommun, för elev folkbokförd i annan 
kommun, särskilda skäl << Pulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 39, Beslut om 2014.1486 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet 
extraordinära stödåtgärder Läraskolan << 
Pulskydd >>, Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
fristående verksamhet 2013 << Pulskydd >> 
Läraskolan i Bålsta AB 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 121, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Tid e man 

2014.1494 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 74, 2014.1676 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

SKN 2014-04-14 

2014-06-16 BJTID 
SKN 2014-04-16 

2014-06-16 HAELM 
SKN 2014-04-16 

2014-06-16 HAELM 
SKN 2014-05-19 

2014-06-16 vs 
SKN 2014-05-13 

2014-06-16 vs 
SKN 

2014-06-16 

SKN 
2014-06-16 

SKN 

2014-06-16 

2014-04-28 

HAELM 

2014-04-24 
BJTID 

2014-04-29 

HEJOH 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2607 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 41 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 75, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

10 kap 32-33 §§ SL nr 311, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

lO kap 25 § SL nr 24, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun, Stockholm. Särskilda 
skäl. 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 76, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>, Helena Johansson 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 77, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 78, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

10 kap 32-33 §§ SL nr 312, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

lO kap 32-33 §§ SL nr 313, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/3 

2014.1689 

2014.1712 

2014.1740 

2014.1741 

2014.1742 

2014.1862 

2014.1863 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 
SKN 

2014-06-16 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

HEJOH 
2014-04-30 

BJTID 
2014-05-06 

vs 
2014-05-07 

HEJOH 
2014-05-07 

HEJ OH 
2014-05-07 

HEJOH 
2014-05-13 

BJTID 
2014-05-13 

BJTID 

Nr 2014.2607 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 
2014-06-16 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 41 SKN 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 32-33 §§ SL nr 314, Beslut om skolskjuts 2014.1864 SKN 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Tideman 

2014-06-16 
10 kap 32-33 §§ SL nr 315, Beslut om skolskjuts 2014.1872 SKN 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Tideman 

Skolskjuts får « Pulskydd » läsåret 2014/2015 2014-06-16 

10 kap 32-33 §§ SL nr 316, Beslut om skolskjuts 2014.1873 SKN 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
T ideman 

skolskjuts får « Pulskydd » läsåret 2014/2015 2014-06-16 
10 kap 32 och 40 §§ SL nr 123, Beslut om 2014.1883 SKN 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade) För<< Pulskydd >>, 
Björn Tideman 

2014-06-16 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2014-05-13 

BJTID 
2014-05-16 

BJTID 

2014-05-14 

BJTID 
2014-05-14 

BJTID 

Nr 2014.2607 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 42 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/4 

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

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

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 5, 2014-06-09, SKN 2014/4 nr 2014.2260 

- Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-05-21 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger anmalningsärendena till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2606 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2012/60 

Rapport från projektet om arbetet mot kränkande behandling 
och diskriminering samt förslag till åtgärder 

Sammanfattning 
skolnämnden uppdrog den 20 februari 2012 (§ 12) till den dåvarande 
skolförvaltningen att göra en översyn och ta fram nya gemensamma 
riktlinjer får förvaltningens arbete mot kränkande behandling. Med 
anledning av uppdraget startade fdrvaltningen ett projekt kring arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Inom projektet har det genomforts en utredning med syfte att genomlysa 
verksamhetemas arbete och därefter säkerställa att gällande lagkrav följs, att 
verksamheterna upprätthåller en hög kvalitativ verksamhet där eleverna ges 
en hög rättssäkerhet och att utanförskap och kränkande behandling 
minimeras. Projektet har även syftat till att verksamheterna ska genomgå en 
läroprocess i linje med projektets syfte. 

Med utgångspunkt i gällande bestämmelser och utredningens beskrivning av 
hur arbetet bedrivs samt föreslagna åtgärder har förvaltningen tagit fram en 
handlingsplan på hur förvaltningen ska implementera ett kvalitetssäkrat 
arbetssätt i frågor som rör diskriminering och laänkande behandling. Planen 
kommer att fårankrats hos verksamheterna och arbetet enligt planen 
kommer att ske i sammarbete med verksamheterna. Detta for att värna en 
god implementering av ett nytt arbettsätt får att motverka diskriminering 
och kränkande behandling. Planen kommer att fastställas den 25 juni 2014 
under förutsättning att nämnden beslutar i enlighet med föreslaget beslut. 

Under hösten 2014 kommer utredningen presenteras och innan projektet 
slutförs kan ytterligare åtgärder komma att genomföras i syftet att förbättra 
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Under hösten 2014 kommer planen att redovisas tillsammans med de regler, 
interna rutiner och övriga förändringar som forvaltningen har infört eller 
avser att infdra i syfte att förbättra arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfdranden: Skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsfdrvaltningen 
att arbeta vidare i linje med de åtgärder som utredningen fdreslår. 

Anders Nil:fjord (FP): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en 
plan får hur man kommer säkra att även det fdrebyggande arbetet utvecklas 
och sker med stöd av forskning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2014.2611 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 43 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-06-16 

SKN 2012/60 

Rapport från projektet om arbetet mot kränkande behandling 
och diskriminering samt förslag till åtgärder 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att skolnämnden 
beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta vidare i 
linje med de åtgärder som utredningen foreslår. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 6, SKN2012/60 nr 2014.2264, 2014-06-09 
Handlingsplan för arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering, SKN2012/60 nr 2014.2060, 2014-05-23 
Tjänsteskrivelse, SKN2012/60 nr 2014.1976,2014-05-20 
Utredningens forslag till åtgärder i arbetet mot kränkande behandling 

och diskriminering, SKN2012/60 nr 2014.1987,2014-05-20 

Beslut 

l. skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta 
vidare i linje med de åtgärder som utredningen fdreslår. 

Reservationer och särskilda uttalande 
Anders Nilfjord (FP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget 
förslag (se bilaga till protokollet). 

Catherine Öhrqvist (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget 
förslag (se bilaga till protokollet). 

Björn Hedö (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag 
(se bilaga till protokollet). 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Biträdande skol- och förskaleledare 
Barn- och elevhälsan 
Barn- och utbildningskontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2611 



Folkpartiet Liberalerna 
Håbo föreningen 

skolnämnden 16 juni 2014 

Reservation ärende 6- Rapport från projektet om arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering samt forslag på åtgärder 

I september 2011 skrev Folkpartiet liberalerna genom Anders Nil:fjord en motion om vikten av att 
antimobbningsarbetet måste vila på vetenskaplig grund. Motion ledde fram till att Skolnämnden i 
februari 2011 beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av skolomas arbete mot 
kränkande behandling/diskriminering. Nu mer än två år senare läggs en rapport på bordet som 
beskriver vilka åtgärder förvaltningen föreslår ska genomfåras. Förslaget visar kraftiga brister då det 
inte omfattar det så viktiga förebyggande arbetet på skolorna. Förslagen fokuserar enbart på den del 
som handlar om rapporteringen av redan inträffade händelser. Folkpartiet, med stöd av moderaterna, 
yrkade därfor vid dagens sammanträde att förvaltningen skulle få i uppdrag att återkomma med en 
plan for hur man kommer säkra att även det förebyggande arbetet utvecklas och sker med stöd av 
forskning. Det finns idag metoder som är vetenskapligt bevisade att de har effekt på elevernas 
trygghet. Ett sådant är arbete baserat på Olweus som bedrivs i flera kommuner, bland annat 
Helsingborg och Sollentuna. Tyvärr var inte den s-ledda majoriteten intresserade av detta utan 
förlitade sig på att förvaltningen skulle hantera detta utan press från nämnden. Då det dröjde mer än 
två år att nå så här långt undrar vi hur lång tid det tar innan ett utvecklat förebyggande arbete finns. 

För Folkpartiet Liberalerna För Moderatema 

Anders Nil:fjord Björn Hedö 

Catherine Öhrqvist 

Epost: anders.nilfjord@gmail.com 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/7 

Månadsuppföljning april2014, SkolnämndEm 

Sammanfattning 
Skolnämndens helårsprognos visar per april månad ett underskott om 
7 143 tkr varav merparten hänförs till förskola och grundskola i egen regi 
beroende på nyöppnade förskaleavdelningar och för små klasser inom 
grundskolan. 

Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt den 
fastställda åtgärdsplanen för budget i balans. Förvaltningen har prioriterat 
arbetet genom att ha inrättat en vikariepool med framförallt barnskötare och 
assistenter i syfte att få en större rörlighet mellan enheterna, vid behov av 
vikarier ska dessa i första hand rekryteras från vikariepoolen. Prognosen 
förutsätter att övervägande del av personalen inom vikariepoolen kommer 
att från höstterminen rekryteras till vikarietjänster eller ordinarie tjänster. 
Trots minskning av antalet tjänster måste åtgärder ske för att nå en budget i 
balans eller för att reducera det prognostiserade underskottet. 

För att snabbt minska underskottet bör en rad verksamheter inom 
skolnämndens ansvarsområde avvecklas eller minskas redan inför 
höstterminen 2014, vilket resulterar i uppsägning av personal. I åtgärdsplan 
för budget i balans anges en rad områden som i så fall minskas eller 
avvecklas för att reducera underskottet. 

Utifrån beslut i skolnämnden startar barn- och utbildningsförvaltningen 
avvecklingsprocesser omgående inför hösten 2014. Barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslår att skolnämnden tydliggör vilka åtgärder 
förvaltningen ska vidta för att minska det prognostiserade underskottet 
2014. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning 
för april2014. Skolnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet för 
att minska budgetunderskottet, i enlighet med skolnämndens fastställda 
handlingsplan för förskola och skola. I handlingsplanen slås fast att 
budgeten ska vara i balans 2015. 

Catherine Öhrqvist (M): Ärendet återremitteras med hänvisning till att 
förslag på besparingsåtgärder saknas för de verksamhetsområden som enligt 
prognosen uppvisar underskott. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde och förslaget om återremiss mot varandra och finner att 
skolnämnden bifaller att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Nämnden ajourneras i två minuter, kl19.12-19.14. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2618 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅBO Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

skolnämnden 

SKN § 44 SKN 2014/7 

Forts. 

Månadsuppföljning april 2014, Skolnämnden 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 7, SK.N 2014/7 nr 2014.2262, 2014-06-09 

Tjänsteskrivelse, SK.N2014/7 m 2014.2126, 2014-05-27 

- Månadsuppföljning april2014, Skolnämnden 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning för april 
2014. 

2. skolnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet för att minska 
budgetunderskottet i enlighet med skolnämndens fastställda 
handlingsplan för förskola och skola. I handlingsplanen slås fast att 
budgeten ska vara i balans 2015. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catherine Öhrqvist (M) deltar inte i beslut 2. 
Björn Hedö (M) deltar inte i beslut 2. 
Anders Nilfjord (FP) deltar inte i beslut 2. 

Bes l utsexped ieri ng 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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rrl1 HÅBO W KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/121 

Uppdaterad handlingsplan avseende förskola och grundskola 
2013-2015 

Sammanfattning 
Skolfårvaltningen har under 2013 upprättat en handlingsplan för att under 
åren 2013-2015 komma till rätta med de underskott som finns inom Hå bos 
förskole-och skolenheter. 

De kommunala fårskolorna och grundskolorna visar också inför 2014 ett 
prognosticerat ekonomiskt underskott. Förvaltningen har lagt ut alla centrala 
medel till skolorna så att underskott inte uppstår på grund av en 
övergripande buffert. När budgetprocess inför 2014 på enhetsnivå startade i 
oktober 2013 saknade grundskole-och förskaleenheterna ca 11 miljoner 
kronor. 

Förvaltningen har genomfört budgetmöten med varje budgetansvarig chef 
och med alla chefer under en heldag där också nämndens ordförande deltog 
under del av dagen. Separata djupgående granskningar av skolenheters 
planeringsunderlag och budgetar har också genomfarts. Under 2014 sker en 
minskning av personalen inom förskola/skola och vikariepool infdrs för att 
undvika uppsägningar. En naturlig minskning av personal sker inför varje 
läsår och de som är övertaliga kan därmed finna ett nytt uppdrag där 
vakanser uppstår. 

Trots detta finns under maj månad ett prognostiserat underskott på ca 7,2 
miljoner kronor 2014. I planen anges hur detta ska kunna reduceras 
2014-2105. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Skolnämnden godkänner fårvaltningens förslag till 
uppdaterad handlingsplan avseende förskola och grundskola 2013-2015. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 8, SKN2014/121 nr 2014.2271 

Tjänsteskrivelse, 2014-05-13, SKN2014/121 nr 2014.1903 

Uppdaterad handlingsplan avseende forskola och grundskola 2013-2015 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner fårvaltningens förslag till uppdaterad 
handlingsplan avseende förskola och grundskola 2013-2015. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/94 

Handlingsplan för utvecklingsarbete - pedagogiskt arbete i Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
På skolnämndens sammanträde den 3 mars 2014 (§ 13) beslutades att 
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att under våren arbeta fram en 
handlingsplan baserad på de utvecklingsområden som utredningen av de 
särskilda undervisningsgrupperna i Håbo kommun identifierat. 

Förvaltningen f6reslår att skolnämnden ger forvaltningen i uppdrag att 
fortsätta det pedagogiska utvecklingsarbetet utifrån inriktningen i föreslagen 
handlingsplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta det 
pedagogiska utvecklingsarbetet utifrån inriktningen i foreslagen 
handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 9, SKN2014/94 nr 2014.2286, 2014-06-09 

Tjänsteskrivelse, SKN2014/94 nr 2014.1329, 2014-04-14 

Handlingsplan for utvecklingsarbete- Pedagogisk arbete i Håbo 
kommun, år 2014, 2014-04-02 

Protokoll från skolnämndens sammanträde(§ 13), 2014-03-03 

Beslut 

l. skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta det pedagogiska 
utvecklingsarbetet utifrån inriktningen i foreslagen handlingsplan. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Biträdande färskolechefer 
Biträdande rektorer 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/61 

Bedömning av ansökan om godkännande som huvudman för 
förskola och rätt till bidrag för International Swedish School AB, 
Raoul Wallenbergskolan Skokloster 

Sammanfattning 
International Swedish School AB (organisationsnummer 556674-0113) har 
den 11 mars 2014 inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen med en 
ansökan om godkännande som huvudman for förskola i Håbo kommun och 
rätt till bidrag for fristående förskola. 

Ansökan avser ett nytt huvudmannaskap för en redan existerande 
förskoleverksamhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att International Swedish 
School AB har förutsättningar att följa de föreskrifter som finns för 
förskoleverksamhet gällande utbildningens kvalitet, barngruppens storlek, 
erbjudande av förskola, urvalsgrunder, ledning, organisation, personal och 
avgifter. Bedömningen är att International Swedish School AB:s 
ekonomiska kalkyl och resurser ger forutsättningar för att bedriva 
verksamheten utifrån de föreskrifter som finns för utbildningen. 
International Swedish School AB bedöms också ha förutsättningar att följa 
de föreskrifter som finns om lokalen, miljön och barnens trygghet under 
forutsättning av att de handlingar som räknas upp i nästa stycke inkommer 
till barn- och utbildningsforvaltningen. 

International Swedish School AB har inte skickat in "Anmälan om lokaler 
för undervisning, vård eller annat omhändertagande" till Håbo kommuns 
miljöavdelning. Ägaren till byggnaden där International Swedish School AB 
avser att bedriva sin verksamhet har inte skickat in en redogörelse for 
brandskyddet till Håbo kommuns räddningstjänst. International Swedish 
School AB har inte träffat ett hyreskontrakt med fastighetsägaren till den 
fastighet där de avser att bedriva sin verksamhet. Barn- och 
utbildningsförvaltningen bedömer att dessa handlingar behöver inkomma, 
dels for att de forutsättningar som ansökan har grundats på ska föreligga, 
dels för att International Swedish School AB ska anses ha forutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för lokalen, miljön och barns säkerhet och 
trygghet. 

Barn~ och utbildningsförvaltningen föreslår skolnämnden att bifalla 
International Swedish School AB:s ansökan om godkännande och rätt till 
bidrag gällande fristående förskola. 

Förvaltningen föreslår att beslutet om bifall gäller under forutsättning att 
anmälan och redogörelsen skickas i original till respektive bestämd 
mottagare, att hyresavtal träffas med fastighetsägaren och att kopior på 
dessa tre dokument skickas till barn- och utbildningsförvaltningen. 

JUSTERAR~ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅBO Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Skolnämnden 

SKN § 47 SKN 2014/61 

Forts. 

Bedömning av ansökan om godkännande som huvudman för 
förskola och rätt till bidrag för International Swedish School AB, 
Raoul Wallenbergskolan Skokloster 

Förbehållet får till effekt att om dessa handlingar inte har inkommit till 
Håbo kommuns barn- och utbildningsförvaltning då verksamheten startas 
upp återkallas beslutet om godkännande och rätt till bidrag gällande 
fristående forskola. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2014-06-09, SKN2014/61 nr 2014.2266 

Tjänsteskrivelse, 2014-05-16, SKN2014/61 nr 2014.1472 

Komplettering till ansökan, 2014-05-16, Dnr 2014/61 Hid 2014.1894 

- Minnesanteckning, 2014-04-29, SKN2014/61 nr 2014.1685 

Personnummerutdrag från Bolagsverket, 2014-04-28, SKN2014/61 nr 
2014.2052 

Kompletteringar till ansökan, 2014-04-28 

Minnesanteckning 2014-04-15, SKN2014/61 nr 2014.1374 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för International Swedish 
School AB, 2014-03-11, SKN2014/61 nr 2014.838 

Reglemente for godkännande av fristående verksamheter- Förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg, 2012-05-24, SKN nr 2012.173 
(bifogas ej i underlaget) 

Beslut 
l. Skolnämnden bifaller International Swedish School AB:s ansökan om 

godkännande och rätt till bidrag gällande fristående forskola. 

Beslutet gäller under forutsättning att: 

- International Swedish School AB skickar in "Anmälan om lokaler 
för undervisning, vård eller annat omhändertagande" till Håbo 
kommuns miljökontor och en kopia av anmälan till barn- och 
utbildningsforvaltningen, 

- ägaren till den fastighet där International Swedish School AB ska 
bedriva sin verksamhet skickar en redogörelse för brandskyddet 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor till Håbo kommuns 
räddningstjänst och en kopia av redogörelsen till barn- och 
utbildningsforvaltningen samt 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 47 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/61 

Bedömning av ansökan om godkännande som huvudman för 
förskola och rätt till bidrag för International Swedish School AB, 
Raoul Wallenbergskolan Skokloster 

- hyresavtal för utbildningslokalen träffas med fastighetsägaren och 
kopia av avtalet inkommer till barn- och utbildningsförvaltningen. 

2. Inkommer International Swedish School AB inte med de tre ovan 
nämnda kopiorna till barn- och utbildningsförvaltningen innan 
International Swedish School AB startar upp förskoleverksamheten 
kommer beslutet att bifalla ansökan att återkallas. 

3. Beslutet att bifalla ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande 
fristående förskola är giltigt från dagen för beslutet. 

Beslutsexpediering 
International Swedish School AB 
Barn- och utbildningsförvaltningens stab 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare/utredare i ärendet 
Håbo kommuns utvecklingsledare för förskolan 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2013/160 

Uppföljning av aktiviteter Framgångsrik skolkommun 2013/2014 

De listor över aktuella aktiviteter som presenterades på skolnämndens 
sammanträde den 3 mars 2014 (SKN 2013/160 nr 2014.850 och 2014.851) 
är fortfarande de som gäller. Vid nämndens möte i juni får nämnden en 
presentation av slutbetygen från årskurs 9 i de kommunala skolorna. 
Rektorer från skolor med bra resultat berättar om vilka aktiviteter som lett 
till de goda resultaten. 

Under 2014 kornmer projektet Framgångsrik skolkornmun att avslutas. 
Förvaltningen kornmer under hösten att återkornrna till skolnämnden med en 
uppföljning och sammanfattande rapport av projektet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Föredragningslista ärende 11, 2014-06-09, SKN2014/126 nr 2014.2272 

- Tjänsteskrivelse, 2014-05-22, SKN2013/160 nr 2014.2017 

- 'Protokoll från skolnämndens sammanträde(§ 12), 2014-03-03 

Prioriterade aktiviteteter läsåret 2013/2014, förvaltningsövergripande 
SKN2013/160 nr 2014.851 

Prioriterade aktiviteter inom respektive verksamhetsområde förskola och 
skola läsåret 2013/2014, SKN2013/160 nr 2014.850 

Presentation av betygsresultat (vid nämndens sammanträde den 16 juni) 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsledningen 
Rektorer 
F örskalechefer 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/126 

Nytt namn på Junibackens och skogsbackens förskola 

Sammanfattning 
I samband med att lokal för nya Junibackens forskola står klar kommer även 
intilliggande skogsbackens förskola att flytta ut ur nuvarande paviljonger 
och tillhöra den nya förskolan. 

Den nya förskolan ska enligt planeringen starta i de nya lokalerna vid 
årsskiftet 2014/2015. 

Personal på de båda forskolorna har kommit med forslaget att ge den 
nybyggda forskolan ett nytt namn. Då förskolan ligger i slottsskogsområdet 
och nära F-6-skolan slottsskolan är forslaget att forskolan byter namn till 
slottsbackens förskola. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden beslutar att Junibackens förskola och 
skogsbackens förskola byter namn till slottsbackens förskola i samband 
med att verksamheten startar i sina nya forskolelokaler. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12, 2014-06-09, SKN2014/126 nr 2014.2274 

- Tjänsteskrivelse, 2014-05-21, SKN2014/126 nr 2014.1995 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att Junibackens förskola och skogsbackens 
forskola byter namn till slottsbackens förskola i samband med att 
verksamheten startar i sina nya förskolelokaler. 

Bes l utsexped ieri n g 

Förvaltningschefen 
Färskolechef Junibackens och Skogsbackens förskolor 
Biträdande forskalechef Junibackens och skogsbackens förskolor 
Ekonomihandläggare 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/116 

Regler för verksamheten omsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 
Skolnämnden har den 4 november 2013 (§74) fattat beslut om att avveckla 
den del av omsorg på obekväm arbetstid som avser anställning i form av 
anhöriga. Avvecklingen sker under år 2014. Omsorg på obekväm arbetstid 
kommer att förläggas till en kvälls- och nattöppen förskoleverksamhet. 

Den första september 2014 öppnas en kvälls-, natt- och helgöppen avdelning 
på Nybyggets förskola. Barn som idag har en forskaleplats under dagtid, 
men som också har ett behov av omsorg på obekväm arbetstid, kommer att 
omplaceras till Nybyggets förskola. Barn som har skolgång kommer att 
skjutsas med taxi från och till fritids/skolan och Nybyggets förskola. 
Kommunen ordnar transporten. 

Skolnämnden har att anta förslag till Regler for verksamheten omsorg på 
obekväm arbetstid. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Nil:fjord (FP): Reglerna fortydligas med att de angivna tidsramarna 
är att betrakta som ramtider. Avsteg från dessa sker i dialog mellan 
vårdnadshavare och verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 13, 2014-06-09 SKN2014/116 nr 2014.2273 

Tjänsteskrivelse, 2014-05-14, SKN2014/116 nr 2014.1874 

Regler for verksamheten omsorg på obekväm arbetstid, SKN nr 
2014.1438 

Beslut 

l. Reglerna fortydligas med att de angivna tidsramarna är att betrakta som 
ramtider. Avsteg från dessa sker i dialog mellan vårdnadshavare och 
verksamhet. 

2. skolnämnden antar Regler för verksamheten omsorg på obekväm 
arbetstid. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Samordnare förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg 
Rektorer 
Biträdande rektorer 
skolnämnden 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/215 

Lokalförsörjningsrapport för förskolor och skolor 2014-2022 

Sammanfattning 
Vid skolnämndens sammanträde redogör utvecklingsledaren för 
lokalförsörjningsrapporten för förskolor och skolor 2014-2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner rapporten. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 14, 2014-06-09, SKN2014/215 nr 2014.2276 

- Lokalförsörjningsrapport 2014-2022 för förskolor och skolor 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner rapporten. 

Bes l utsexped ieri ng 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2010/141 

Ändringar i delegationsordning för skolnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ett antal förändringar i 
skolnämndens delegationsordning, fastställd den 3 mars 2014 (§ 16). 

Rubrik Kränkande behandling och diskriminering 
Enligt 6 kap 10 §skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen 
(2008:567) är en färskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt for kränkande behandling, trakasserier 
och sexuella trakasserier i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. 

Eftersom en sådan ordning gäller enligt lagstiftningen föreslår förvaltningen 
att denna delegation stryks ur skolnämndens delegationsordning. 

Rubrik Ekonomi 
Förvaltningen har uppmärksammat att det i skolnämndens delegations
ordning saknas delegation for att fatta beslut om anstånd för föråldraavgiften 
till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Förvaltningen föreslår att skolnämnden ger sådan delegation till 
förvaltningschef, med möjlighet att vidatedelegera. 

Rubrik Upphandling 
Från och med l juli 2014 kommer förändringar i lagen om offentlig 
upphandling (LOU) att träda i kraft gällande direktupphandling. 
Förändringen innebär en höjning av gränsbeloppet för direktupphandling. 
Den nya gränsen för direktupphandling gäller då kontraktets värde beräknas 
uppgå till28 procent av tröskelvärdet, dvs. 505 800 kr, istället for dagens 15 
procent (284 631 kronor). 

Förvaltningen föreslår att procentsatsenjusteras och att delegationen ges till 
förvaltningschef, med möjlighet till vidaredelegering. 

"Beslut om upphandling av rarnavtal för varor och tjänster till ett värde av 
högst l O pris basbelopp" är idag delegerat till upphandlare. Förvaltningen 
föreslår, efter dialog med kommunstyrelsens upphandlingsavdelning, att 
denna delegation stryks ur skolnämndens delegationsordning, så att 
rarnavtal endast upphandlas av upphandlare på upphandlingsavdelningen. 

"Beslut om upphandling av varor och tjänster till ett värde av under 100 
pris basbelopp" föreslås bli ändrat till "Beslut om upphandling av varor och 
tjänster inom tilldelad budgetram". 

~~~~ ... )l 
/\/l~ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

skolnämnden 

SKN §52 SKN 2010/141 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Skolnämnden antar fårslag till ny delegationsordning för 
skolnämnden, att gälla från och med l juli 2014 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 15, 2014-06-09, SKN2010/141 nr 2014.2278 

Förslag till reviderad delegationsordning, 2014-05-26 

skolnämndens delegationsordning, fastställd av skolnämnden (§ 16), 
2014-03-03 

Beslut 

l. skolnämnden antar förslag till ny delegationsordning för skolnämnden, 
att gälla från och med l juli 2014 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Biträdande rektorer 
Barn- och utbildningskontoret 
Skoladministratörerna 
Bildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

skolnämnden 

SKN §53 SKN 2014/125 

Skolnämndens yttrande över förslag till Integrations- och 
flyktingpolitiskt program för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2013 (§ 90) att inrätta en 
tillfällig beredning med uppdrag att redovisa förslag dels till ett 
integrationspolitiskt program och dels till ett flyktingpolitiskt program. 

Beredningen är nu avslutad och har till kommunstyrelsens arbetsutskott 
redovisat ett förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program for Håbo 
kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott inkom den 20 maj 2014 (§ 72) till 
skolnämnden med begäran om yttrande över forslag till integrations- och 
flyktingpolitiskt program. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2014. 

Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar bifogat yttrande som svar på 
förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Skolnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över integrations- och flyktingpolitiskt program för Håbo kommun. 
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 16, 2014-06-09, SKN2014/125 nr 2014.2280 

Tjänsteskrivelse, SKN2014/125 nr 2014.2108 

Yttrande över förlag till integrations- och flyktingpolitiskt program i 
Håbo kommun, 2014-05-26 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 72), 
2014-05-06 

Förslag till integrations- och flyktingspolitiskt program 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att anta förvaltningens forslag till yttrande över 
integrations- och flyktingpolitiskt program for Håbo kommun. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §54 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/5 

Skolforvaltningen 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 17, 2014-06-09, SKN 2014/5 nr 2014.2282 

- Uppdragslista, 2014-04-14, SKN2014/5 nr 2014.1924 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
skolnämnden har för närvarande inga obesvarade motioner eller 
medborgarförslag att behandla. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Föredragningslista ärende 18, 2014-06-09, SKN2014/6 nr 2014.2283 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN §56 

Kick-off för skolnämnden hösten 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

SKN 2014/214 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 3 juni 2014 föreslår Sofie Bergengren 
(MP) att skolnämnden beslutar om en kick-offunder hösten 2014. Förslaget 
är att samla nämnden, företrädare för förvaltningen, rektorer och 
färskolechefer under två halvdagar (lunch-till-lunch). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Hedö (M): Föreslår att den nya nämnden som tillträder efter höstens 
val fattar beslut om kick-off. 

Förslag till beslut 

l. skolnämnden beslutar att den nya nämnden som tillträder efter höstens 
val fattar beslut om kick -off. 

Beslutsexpediering 
skolnämndens ledamöter och ersättare 
Förvaltningsledningen 
~ämndsekreteraren 
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