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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Kl. 18.00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ordfårande Pyry Niemi (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Sofie Bergengren (MP) 
Catherine Öhrqvist (M), vice ordf 
Björn Hedö (M) 
Anders Nilfjord (FP) 
Sven-OlofDväring (S), tjänstgörande ersättare får Helene Cranser 

Ariel Pardo (S) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, fårvallningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Mats Ehming, controller 
Birgitta Gustafsson, fårskolechef, centrala fårskaleområdet 
Anna Walterholm, fårskolechef, södra fårskaleområdet 
Gösta Karlsson, rektor, Gransäterskolan 
Karin J o hans son, ekonom 
Annelie Högsund, ekonom 

Catherine Öhrqvist 

Kommunhuset, måndagen den l O november, Id 16.30 

§§ 70-72, 74-76, 78-81 
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C)~_ ./ -
·0:7-~ -·-- .~--""'"--~-----------~---

PyryNiemi 

~::;:_:::::.. l--------
-------- -~1-
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HÅBO 
I<OMMUN 

skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sanunanträdesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Skolnärnnden 

2014-11-03 

Datumfår 
2014-11-11 anslags nedtagande 2014-12-02 

Kommunhuset, Håbo konuntm 

<Htl!it::? m~-..... -.... -.... -.... ,-.... -.... -..... -.. ,.-.. -----



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 70 Information från fårvaltningslednillgen 

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 72 Anmälningsärenden 

§ 74 Skolpliktsbevakning 2014- uppfåljning höstterminen 2014 

§ 75 Arbetet mot kränkande behandling och dislaiminering 

§ 76 skolnämndens yttrande över fårslag till miljöstrategi får Håbo kommun 

§ 78 Konstituerande sammanträde den 7 januari 2015 samt preliminär sammanträdesplan 
får år 2015 

§ 79 Ändringar i delegationsordning får skolnämnden 

§ 80 Uppdragslista 

§ 81 Remitterade motioner och medborgarfårslag 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-11-03 

Kl. 18.00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ordforande Pyry Niemi (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Sofie Bergengren (MP) 
Catherine Öhrqvist (M), vice ordf 
Björn Hedö (M) 
Anders Nilfj ord (FP) 
Sven-OiofDväring (S) tjänstgörande ersättare for Helene Cranser 

Ariel Pardo (S) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, fcirvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Mats Ehrning, controller 
Anna Walterholm, fcirskolechef, södra forskaleområdet 
Birgitta Gustafsson, fcirskolechef, centrala forskaleområdet 
Gösta Karlsson, rektor, Gransäterskolan 
Karin Johansson, ekonom 
Annelie Högsund, ekonom 

Catherine Öhrqvist 

Omedelbar justering 

§§ 73 och 77 

Helena Johansson 

Ordforande 

~~d-~·----
~Niemi 

Justerare 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sannnanträdesdatum 

Datumfor 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
for protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Slcolnänrnden 

2014-11-03 

Datumfor 
2014-11-04 anslags nedtagande 2014-11-25 

Konnnunhuset, Håbo kommun 

1---... 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 73 Budget och mål2015, plan 2016-2017 

§ 77 Inrättande av barn- och utbildningsnämnd fråu och med l januari 2015 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 70 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SKN 201412 

Förskalechefen informerar om södra förskoleområdet, som innefattar 
Annehill, Råbydal, Skogsbrynet, Skörby och Viby förskolor. Området 
har plats för cirka 410 barn med cirka 80 pedagoger i verksamheten, 
varav 30 stycken förskollärare. Några av de mål man strävar efter är att 
lägga grunden för en likvärdig förskola, bland annat genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Man arbetar för att vara ett gott brobygge 
mellan hem och förskola, liksom mellan förskola och skola. Området 
har även en IT -vision om att utrusta personalen med bärbara datorer för 
sitt arbete och för fler pedagogiska lärverktyg i bamgrupperna, genom 
läsplattor. 

Förvaltningschefen redogör efter partsamverkan i Skolsam. Förutom i 
ärendet om Budget och mål20 15, plan 2016-2017 är arbetstagar
organisationerna eniga med arbetsgivaren i de ärenden skolnämnden har 
att fatta beslut om vid dagens sammanträde. 

Lärarnas Riksfårhund har lämnat in ett yttrande där man ser med oro på 
det nya budgetförslaget för barn- och utbildningsförvaltningen för år 
2015. Detta då budgeten är underfinansierad och man idag inte vet hur 
vare sig förvaltningen eller nämnden kommer att lösa detta problem. 
Lärarnas Riksfårhund befarar att arbetssituation för lärarna kommer att 
bli svårare att lösa och att det kan leda till att läramas uppdrag med den 
kvalitet som är önskvärd inte uppnås. 

Ledarna och Vision har lämnat in en gemensam skrivelse där man 
fareslår att fdrvaltningschefen gör en grundlig analys av 
prognosresultatet 2014 i samverkan med några av fackförbundens 
representanter och andra personer. Vidare fareslås att stor vikt läggs vid 
vad rektorerna kommit fram till vid 2015 års budgetläggning så att 
enheternas behov blir belysta j budgeten. 

Slcrivelsema i sin helhet delas ut vid sammanträdet och finns att läsa 
som bilagor till Skolsams protokoll, 2014-10-28. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 3, 2014-10-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfdranden: skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.4683 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 70 

Forts. 

Information från förvaltningsledningen 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/2 

SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4683 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 71 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

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 delegations besluten, däremot kan delegationsrätten återkallas 
av skolnärnnden. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 4, 2014-10-24 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-09, SKN2014/3 nr 2014.4368 

Sammanställning av delegations beslut, 2014-10-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordf"ciranden: skolnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

Anmälan av delegationsbeslut 

· Ella··· 
.. :f:jipl'!rii$tl 

l O kap 28 § SL m 6, Beslut om mottagande av 
elev från annan kornmun (fria skolval et) 
Stockholm << Fulskydd », Viveca Ejnefjäll 
Strömberg 

2014.3407 SKN 2014-09-05 

l O kap 27 § SL nr 32, Beslut om mottagande av 
elev från annan kornmun (fria skolvalet J Bro 
<< Fulskydd >> och<< Fulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

14 kap 14 § SL nr 3, Beslut om placering i 
fiitidshem for elever som är folkbokforda i 
annan kornmun (interkommunal ersättning) 
Upplads Bro. <<Fulskydd>>, VivecaEjnefjäll 
Strömberg 

EXPEDIERAD 

2014-11-03 vs 
2014.3412 SKN 2014-09-19 

2014-11-03 vs 
2014.3420 SKN 2014-09-19 

2014-11-03 vs 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4684 



HÅBO 
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 71 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 32 och 40 §§ SL, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens 
längd (annan skola än anvisade) får<< 
Fulskydd >>,Björn T ideman 
Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 « 
Fulskydd» 

Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/3 

'<Rid'',··· 

plpJåfti<:~& 
2014.3870 

lO kap 32-33 §§ SL nr 418, Beslut om 2014.3583 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) får 
« Fulskydd »,Björn Tidernarr 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd» 
10 kap 32 och 40 §§ SL m 171, Beslut om 2014.3681 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fordvägens längd (annan skola än anvisade) För 
« Fulskydd >>,Björn T ideman 

Skolskjuts for<< Fulskydd » läsåret 
2014/2015 
10 kap 32-33 §§ SL nr 426, Beslut om 2014.3785 
skolskjuts med hänsyn till trafikfdrhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fordvägens längd (anvisade skola) for<< 
Fulskydd » , Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 <K 

Pulskydd» 

lO kap 32-33 §§ SL m 427, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) får<< 
Fulskydd »,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 

2014.3786 

SKN 2014-09-03 

2014-11-03 BJTID 

SKN 2014-09-04 

2014-11-03 BJTID 

SKN 2014-09-03 

2014-11-03 BJTID 

SKN 2014-09-01 

2014-11-03 BJTID 

SKN 2014-09-01 

2014-11-03 BJTID 

i/E~~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4684 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 71 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 32-33 §§ SL m 428, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) for<< 
Fulskydd >>,Björn Tideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 
10 kap 32-33 §§ SL m 429, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Fulskydd >>,Björn T ideman 

Skolskjuts fOr<< Fulslcydd >> läsåret 
201472015 

SKN 2014/3 

':'1J3iiJ.< 
'. ±Sirlihl'öa 

2014.3859 

2014.3861 

lO kap 32 och40 §§ SL nr 172, Beslut om 2014.3867 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) För 
<< Fulskydd »,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts for<< Fulskydd >> 
läsåret 2014/2015 
10 kap 32 och 40 §§ SL nr 173, Beslut om 2014.3869 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller ammn 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (annan skola än anvisade) För 
<< Fulskydd>>, Björn Tidernarr 

Skolskjuts fOr<< Fulslcydd >> läsåret 
2014/2015 
8 kap 5 § SL nr 84, Beslut om placering eller 
utökad tid i forskola på grund av familjens 
situation För<< Fulskydd >>,Anna 
Walterholm 
Utökad tid i forskola for<< Fulskydd >> 
10 kap 32-33 §§ SL nr 430, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens fuulctionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) for<< 
Pulskydd>>, Björn Tidernarr 

Skolslcjuts for  läsåret 14/15 

2014.3874 

2014.3882 

> c · Besllillst , o • B ttirii ,, 
.·· 's~fuili~;ifuf ;ri~åi ' . 

SKN 2014-09-03 

2014-11-03 BITID 

SKN 2014-09-03 

2014-11-03 BITID 

SKN 2014-09-03 

2014-11-03 BJTID 

SKN 2014-09-03 

2014-11-03 BITID 

SKN 2014-09-15 

2014-11-03 TA GID 
SKN 2014-09-04 

2014-11-03 KRARV 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4684 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 71 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

,Inf.J' 
~~~l,ii6ri#!f;;;~Jt~~äf2. i 

10 kap 32-33 §§ SL nr 431, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikf"örhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (anvisade skola) för<< 
Fulskydd » , Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd» 

lO kap 32-33 §§ SL nr 432, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) för<< 
Fulskydd >>, Björn T ideman 

Skolskjuts får<< Fulskydd >> läsåret 
2014/2015 

SKN 2014/3 

2014.3899 

2014.3912 

Avskrivning av fordran, Hans Elmehed 2014.3919 

lO kap 32-33 §§ SLnr 433, Beslut om 2014.3943 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) för<< 
Fulskydd »,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd» 

lO kap 32-33 §§ SL m 434, Beslut om 2014.3958 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) för 
« Fulskydd »,Björn Tideman 

skolskjuts får« FulSkydd >> läsåret 
2014/2015 
lO kap 32-33 §§ SL m 435, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikf"örhållanden, 
elevens funktionsnedsättnång eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Fulskydd »,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 

2014.3963 

·.·.··• .. •·.·.s ... • .. · ..... ".·~, .... ·.m.·.· ... ··.s .... ,t.· .. · .. · •• • .•. ·.·.··.··.'.·.·· .. '.·•·.1 'JDåtiil:h. i . • 
. . • ,.. . . . . . J."".·.·.'an"··.·• .. •.·.,· .. ·.c. i i · S~.rnrnti:td!!k· u. m 

SKN 2014-09-08 

2014-11-03 

SKN 

2014-11-03 

SKN 
2014-11-03 
SKN 

2014-11-03 

SKN 

2014-11-03 

SKN 

2014-11-03 

BIT ID 

2014-09-10 

BIT ID 

2014-09-05 
HAELM 
2014-09-09 

BIT ID 

2014-09-09 

BITID 

2014-09-09 

BITID 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4684 



~HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

te' KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 71 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

:':Iilf:o·" 
. :N~IJ:()jjJii&ffijjg)\r)'ci)~g~L . 

lO kap 32-33 §§ SL nr 436, Beslut om 
skolskjuts med hänsyntiii trafikf<irhål!anden, 
elevens funktionsnedsättning eiier annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Fulskydd »,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 20 I 4/20 15 < < 
Fulskydd» 

Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/3 

2014.3973 

lO kap 32-33 §§ SL m 437, Beslut om 2014.3974 
skolskjuts med hänsyntiii trafikf<irhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (annan skola än anvisade) För 
« Fulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 

10kap32och40 §§ SLm 175, Beslut om 2014.3975 
skolskjuts med hänsyn till trafllå<irhåiianden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (annan skola än anvisade) För 
<< Fulskydd >>, Björn T ideman 

Ansökan om skolsl<juts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 

10 kap 32-33 §§ SL m 438, Beslut om 2014.3987 
skolskjuts med hänsyntiii trafikf<irhål!anden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (anvisade skola) F ör < < 
Fulskydd »,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 

lO kap 32-33 §§ SLm 439, Beslut om 2014.3988 
skolskjuts med hänsyn till trafikf<irhål!anden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Fulskydd>>, Björn Tidernarr 

Ansökan om skolskjuts läsåret 20 I 4/2015 << 
Fulskydd» 
8 kap 13 § 2 st SL m 13, Beslut om mottagande 2014.4004 
av barn från annan kommun (fria valet)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

SKN 2014-09-10 

2014-11-03 B !TID 

SKN 2014-09-10 

2014-11-03 B !TID 

SKN 2014-09-11 

2014-11-03 B !TID 

SKN 2014-09-12 

2014-11-03 B !TID 

SKN 2014-09-12 

2014-11-03 BJTID 

SKN 2014-09-15 

2014-11-03 vs 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.4684 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 71 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

liifo'' , ,,,, 
',Afö~&oPi.;ilirJg:, b~iti~~r> 

lO kap 32-33 §§ SL nr 440, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens läogd (anvisade skola)« Fulskydd 
>>,Björn Tidernarr 

Skolskjuts får<< Fulskydd >> läsåret 
2014/2015 
14 kap 5 § SL nr 25, Beslut om placering eller 
utökad tid i fritids på grund av familjens 
situation<< Fulskydd >>, Viveca Einefjäll 
Strömberg 

Utökad tid i fritids får « Fulskydd » 
14 kap 5 § SL nr 26, Beslut om placering eller 
utökad tid i fritids på grund av familjens 
situation<< Fulskydd >>, Viveca Einefjäll 
Strömberg 

utökad tid i fritidshem får« Fulskydd >> 
lO kap 32-33 §§ SL nr 441, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (anvisade skola) får<< 
Fulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd» 
lO kap 32-33 §§ SL nr 442, Beslut om 
skolskjuts med häosyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (anvisade skola) får<< 
Fulskydd »,Björn Tidernarr 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 
14 kap 5 § SL nr 27, Beslut om placering eller 
utökad tid i fritids på grund av familjens 
situation<< Fulskydd >>, Viveca Einefjäll 
Strömberg 

Utökad tid i fritds får<< Fulskydd » 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/3 

.. 'I'lifr ,· 

ritpJåfu<4ä 
2014.4006 

2014.4012 

2014.4015 

2014.4024 

2014.4025 

2014.4056 

'Bsf!ftr·'·~_ift" i•p~~~·>' i 
',',,,' ' '"" ,' "'?•ifl@ill<' 

SKN 2014-09-17 

2014-11-03 BIT ID 

SKN 2014-09-16 

2014-11-03 vs 
SKN 2014-09-16 

2014-11-03 vs 
SKN 2014-09-18 

2014-ll-03 BJTID 

SKN 2014-09-18 

2014-ll-03 BIT ID 

SKN 2014-09-24 

2014-ll-03 vs 

S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.4684 



rnl HÅBO 
..., KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 71 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

lO kap 32-33 §§ SL m 443, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
f:irdvägens längd (!U! visade skola) for<< 
Pulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd» 
lO kap 32-33 §§ SL m 444, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
f:irdvägens längd (anvisade skola) for<< 
Pulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd» 
10 kap 32-33 §§ SL m 447, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola)<< Pulskydd 
>>,Hans Elmehed 

skolskjuts for<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 
lO kap 32-33 §§ SL m 446, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola)« Pulskydd 
>>, Hans Elmehed 

Skolsl<juts for<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

lO kap 37-38 §§ SL m 66, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksamhet 2014 
utanfor Hå bo kommun. Stiftelsen Islamiska 
Skolan, Viveea Ejnefjäll Strömberg 

Beslut om grundbelopp till fiistående 
verksamhet 2014 utanfor Håbo kommun. 
stiftelsen Islamiska Skolan 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-11-03 

SKN 2014/3 

Hl d 
·. ···• >Pl~i<!lik:<i<i . 

2014.4061 

2014.4072 

2014.4092 

2014.4095 

2014.4105 

2014.4108 

2014.4159 

· >.:sesHfrisf n.••:.a.· .. ·.tui:ti ..•..... ·.··:.·.·.· .• •·.·.· •· .. ··•····• · . •.· 
•s·.· ·.a·.··mm·.·. >·.••tr·.·.··.:.·.·da.'t·. ··.·.•. ·.·.•. · .· ' ' •· · 'iB!!U!.U " . . 
SKN 2014-09-18 

2014-11-03 BIT ID 

SKN 2014-09-18 

2014-11-03 BIT ID 

SKN 2014-09-19 

2014-11-03 HAELM 

SKN 2014-09-19 

2014-11-03 HAELM 

SKN 2014-09-22 

2014-11-03 HEJOH 
SKN 2014-09-22 

2014-11-03 HEJOH 

SKN 2014-09-29 

2014-11-03 vs 

SIGNATUR UfDRAGSBESTYRKNlNG Nr 2014.4684 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 71 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Inl'o 
xt~4a6~~riliii'Ptii~~#> 
l O kap 32 och 40 §§ SL m 176, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikf6rhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (annan skola än anvisade) för 
<< Pulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 20!4/2015 << 
Pulskydd» 
l O kap 32 och 40 §§ SL nr 177, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (annan skola än anvisade) för 
<< Pulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd» 
l O kap 32 och 40 §§ SL m 178, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd ( annanskola än anvisade) for 
<< Pulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd>> 
10 kap 32-33 §§ SL m 449, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafrkf<irhållanden, 
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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/3 

···'·Beofiiist·'··· .n.ituh{ .:· 
1s<iilillit~::d~t ;J{afuli i · ·· · 

2014.4167 SKN 20 l 4-09-29 

2014-11-03 BIT ID 

2014.4173 SKN 2014-09-29 

2014-11-03 BIT ID 

2014.4177 SKN 2014-09-29 

2014-11-03 BJTID 

2014.4180 SKN 2014-09-26 

2014-11-03 BIT ID 

lO kap 32-33 §§ SL nr 450, Beslut om 2014.4181 SKN 2014-09-29 

JUSTERARE 

skolskjuts med hänsyn till trafikf<irhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (anvisade skola)« Pulskydd 
>>,Björn Tideman 

Ansökan om skolskjuts 1äsåret 2014/2015 « 
Pulskydd>> 

EXPEDIERAD 

2014-11-03 BJTID 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4684 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 71 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

<Iiifo 
Ät~hili>~riili!t;.pi>iig~\" ' 
lO kap 32-33 §§ SL nr 451, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) < < 
Pulskydd >>,Björn T ideman 

Skolskjuts får<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/3 

··.··.· BesEirist: •' · ;;ua.tri.i:o.•. 
·· · • :s~t.ffildt ::Hi.liiill , · 

2014.4182 SKN 2014-09-26 

2014-11-03 BJTID 

lO kap 37 och 39 §§ SL nr 54, Beslut om 2014.4185 SKN 2014-10-03 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet 
extraordinära stödåtgärder Mikaelgården < < 
Pulskydd >>,Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp for extra ordinär stödåtgärd, 2014-11-03 
Mikoelsgården läsåret 2014/2015 
lO kap 32-33 §§ SLnr 452, Beslut om 2014.4196 SKN 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola)« Fulskydd 
>>,Björn Tideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd» 

Beslut 

2014-11-03 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

HAELM 

2014-09-30 

BJTID 

Nr 2014.4684 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 72 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

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. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 5, 2014-10-24, SKN2014/4 nr 2014.4579 

Tjänsteskrivelse, 2014-10-09, SKN 2014/4 nr 2014.4369 
Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-10-09 

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

Beslut 

l. Skolnänmden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.4685 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 73 SKN 2014/7 

Budget och mål 2015, plan 2016-2017, skolnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar i föreliggande hanclling fårslag 
till Budget och mål2015, plan 2016-2017, Skolnämnden. Förslaget är enligt 
den nettokostnadsram som kommunfullmäktige fastställde vid sitt 
sammanträde 9 juni 2014, 358 560 tkr samt ramökning med 625 tkr får 
överflyttning av Hälsoäventyret från kommunstyrelsen och 5 011 tkr får 
intemhyra, totalt 364 196 tkr. Ingen hänsyn har tagits till ev. ytterligare 
satsningar från staten inom skolnämndens verksamhetsområden. 

Skolnämndens investeringsram är fastställd til12 045 tkr. 

Nämndens mål föreslås vara oförändrade. 

På kommunfullmäktige i juni beslutades att skolnämnden och 
bildningsnämnden ska slås samman och bilda en nämnd från och med 
l januari 2015. Det innebär att nämndrapporterna från skolnämnden och 
bildningsnämnden kommer att slås samman efter respektive nämnds
sammanträde och redovisas som en nämnd får året 2015 i utskicket till 
kommunstyrelsen. 

Prognosen får 2014 visar i oktober ett underskott får fårskola och 
grundskola. Åtgärder har genomförts och riktade medel har tillförts ramen, 
men kostnadsutvecklingen och behoven av insatser inför 2015 gör att 
underskotten finns kvar, enligt preliminära rapporter. För att nå en budget i 
balans är omfattande åtgärder nödvändiga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-07, SKN2014/609 nr 2014.4330 

- Budget och mål2015, plan 2016-2017, Skolnämnden, SKN2014/609 nr 
2014.4538 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Nitfjord (FP): Föreslår att beslut l ändras så att införandet av 
strukturbidrag får fårskoloma senareläggs att gälla från och med l juli 2015. 
Detta får ge fårskoloma bättre fårutsättningar att anpassa sig inför 
effekterna av strul(turbidraget. 

Ordföranden: Skolnämnden bifaller Anders Nilfjords tilläggsfårslag i beslut 
l och godkänner med denna fårändring Budget och mål 2015, plan 2016-
2017, Skolnämnden. I beslut 4 föreslås att barn- och utbildningsförvalt
ningen får uppdraget att till skolnämndens sista sannnanträde 2014 
återkomma med åtgärdsfårslag som den nya nämnden kan ha att ta ställning 
till får att uppnå en budget i balans 2015. Paragrafen justeras omedelbart. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

t;(?/1~~[ 
Nr 2014.4686 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 73 SKN 2014/7 

Forts. 

Budget och mål 2015, plan 2016-2017, skolnämnden 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att inforandet av strukturbidrag for fårskoloma 
senareläggs, att gälla från och med l juli 2015, och godkännermed 
denna forändring Budget och mål2015, plan 2016-2017, Skolnänmden. 

2. skolforvallningen får i uppdrag att revidera budgetdokumentet utifrån 
forändrad nämndsorganisation 2015 infor utskick till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

3. Skolnämnden beslutar att överlänrna Budget och mål2015, plan 2016-
2017 till kommunfullmäktige efter att revidering av nämndsorganisation 
gjorts. 

4. Budget 2015 är underfinansierad och barn- och utbildningsforvallningen 
f'ar uppdraget att till skolnänmdens sista sammanträde 2014 återkomma 
med åtgärdsforslag som den nya nämnden kan ha att ta ställning till for 
att uppnå en budget i balans 2015. 

5. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Rektorer vid fristående for- och grundskolor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

st/IL;<r 
Nr 2014.4686 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 74 SKN 2014/95 

skolpliktsbevakning 2014- uppföljning höstterminen 2014 

Sammanfattning 
I barn- och utbildningsförvalt:rllngens elevregister görs valje vecka en 
kontroll av skolplikten på de barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i 
Håbo kommun. 

I bifogad information sammanfattar barn- och utbildningsförvaltningen de 
skolpliktsärenden som för tillfållet är aktuella att bevaka. 

Rektorerna har lämnat uppgifter om antal elever som sällan eller aldrig 
kommer till skolan, så kallade "hemmasittare". Från Gransäterskolan är ett 
eget dokument bifogat som underlag. 

Vid skolnämndens behandling av ärendet redogör rektor får Gransäterskolan 
om det arbetssätt man har får uppfåljning av skolnärvaron. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2014-10-24, SKN2014/95 nr 2014.4581 

Tjänsteskrivelse, 2014-10-09, SKN 2014/95 nr 2014.4370 

Information, 2014-10-07, SKN2014/95 nr 2014.4322 

Uppfåljning av frånvaro åk 6-9 Gransäterskolan höstterminen 2014, 
2014-10-09, SKN2014/95 nr 2014.4371 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: skolnämnden noterar informationen. 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4688 



HÅBO 
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 75 SKN 2014/583 

Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med att fårbättra arbetet mot 
diskriminering och laänkande behandling. Det har gjorts i enlighet med 
nämndens beslut från den 16 juni 2014 (§ 43) där förvaltningen gavs 
uppdraget att arbeta vidare i linje med de åtgärder som föreslås i "Utredning 
av skolverksamheternas arbete mot laänkande behandling/dislaiminering" 

Förvaltningen har bland annat arbetat med nio fårslag som överlämnas till 
nämnden får beslut. Förslagen handlar om ramarna och inriktningen får det 
fortsatta arbetet. Förslagens utfomming skiljer sig inte i sak från 
utredningens fårslag men har anpassats får att tydliggöra och vägleda i ett 
instruerande sammanhang. 

Ett av fårslagen handlar om att nämnden antar en gemensam vision: 
"Barn och elever ges lika rättigheter och möjligheter i en trygg milj ö fri från 
diskriminering och laänkande behandling." · 

Förslagen har behandlats i förvaltningens ledningsgrupp och i en speciellt 
tillsatt grupp får beredning av utredningens forslag. Förslagen har inte mötts 
av några invändningar. 

Beslutsunderlag 

Föredragrringslista ärende 8, 2014-10-24, SKN2014/583 m 2014.4582 

Tjänsteskrivelse, 2014-10-10, SKN2014/583 m 2014.4378 

Tjänsteskrivelse, 2014-10-10, SKN2014/583 m 2014.4379 
Åtgärder enligt handlingsplan 

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

Anders Nilfjord (FP): I fårslag m 6 stryka "i möjligaste mån" får att 
tydliggöra att verksamheterna endast använder arbetssätt som är veten
skapligt tillförlitliga får att motverka dislaiminering och laänlcande 
behandling. 

Beslutsgång 
Ordfåranden ställer förvaltningens fårslag mot Anders Nitfjords 
ändringsfårslag och finner att skolnämnden beslutar i enlighet med 
forvattningens forslag. 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 

'N' l~ l 
Nr 2014.4689 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 75 SKN 2014/583 

Forts. 

Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

Reservation 
Anders Nilfj ord (FP) reserverar sig mot beslutet till fårmån får eget forsla g. 

Beslutsexpediering 
Ledningsgruppen 
Biträdande rektorer och fårskalechefer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Y</ 1~1 
Nr2014.4689 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 76 SKN 2014/554 

Skolnämndens yttrande över förslag till miljöstrategi för Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsenhar den l september 2014 (§ 116) beslutat attremittera 
ärendet över fårslag till miljöstrategi får Håbo kommun till samtliga 
nämnder och kommunala bolag får yttrande. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsens kansli tillhanda senast 2014-11-15. 

Milj östrategin kan sammanfattas med att respektive verksamhet ges frihet 
att bidra till fastställda mål efter faktiska fårutsättningar. 

strategin är kommunens sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål som 
fastställts av riksdagen och innebär att kommunen ska varafossilbränslefri 
år 2050, giftfri och resurseffektiv samt ha naturmiljöer med mångfald. 
strategin omfattar kommunen som organisation och geografiskt område 
samt det arbete kommunen direkt eller indirekt kan påverka eller har ansvar 
får. Strategin är ett stöd får politiska prioriteringar och beslut om insatser 
och ska fårverkligas genom att den kommunala verksamheten, med hänsyn 
till verksamheternas art och uppdrag, vidtar åtgärder i enlighet med 
strategin. Med strategin har kommunen möjlighet att påverka samhället mot 
en ekologiskt hållbar utveckling och genom att fåregå med gott exempel och 
visa att en omställning till mer hållbara alternativ är möjlig kan kommunen 
påverka andra. 

Miljöstrategins betydelse för Skolnämnden och Utbildningsnämnden 
Nämndernas arbete påverkas av milj östrategin genom att nämnden ska 
konlrretisera strategin i sina mål och verksamhetsplaner med syftet att 
uppfylla strategins prioriterade områden. Nämnderna ska fålja upp arbete 
och resultat av åtgärder i verksamhetsberättelsen som redovisas till 
kommunstyrelsens fårvaltning. 

Utöver ovanstående pekar strategin inte på direkta åtgärder eller på 
kärnverksamheten får skolnämnden och bildningsnämn den. Med hänvisning 
till ansvarsfårdelningen inom kommunen samt att strategins tre mål och 
övriga resonemang i skrivelsen framfårallt pekar på kommunen som 
planerare och inlcöpare samt som ägare och fårvaltare av mark och 
fastigheter, kommer strategins verkan främst vara indirekt på nämnderna 
och dess verksamheter. 

Miljöstrategins betydelse för Barn- och Utbildningsförvaltningen 
Strategin pekat inte direkt på förvaltningens verksamheter men kommer att 
påverka förvaltningen indirekt på olika sätt genom val som andra delar av 
kommunen gör till följd av strategin. Det kan exempelvis vara val som görs 
av fastighetsförvaltaren och i centraliserade upphandlingar. Ett uppenbart 
tillfåll e då strategin kommer att påve1lca förvaltningen är vid upphandlingar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

7V lc:::r--1 
Nr 2014.4690 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 76 SKN 2014/554 

Forts. 

Skolnämndens yttrande över förslag till miljöstrategi för H åbo 
kommun 

som forvaltningen gör for den egna verksamheten, exempelvis av 
transporter. 

För att strategin och den konlaetisering som nämnderna gör ska få den 
implementering som behövs kommer det på tjänstemannanivå krävas 
kompetens i miljöfrågor och ett samarbete med andra delar av kom munen, 
framforallt fastighetsforvaltaren och upphandlingsavdelningen. För detta 
kan det komma att laävas kunskapsmässig hjälp och en tydlig 
ansvarsfordelning av vem som bevalcar att strategins olika delar foljs och 
hur eventuella målkonflikter hanteras. 

strategin tangerar ovanstående frågor och är formodligen en anledning till 
att kommunstyrelsens forvaltning ska folja upp och samordna arbetet samt 
vara stödjande, pådrivande och koordinerande i forvaltningsövergripande 
frågor. Därutöver ska kommunstyrelsens forvaltning vara en naturlig länk 
till forvaltningamas miljöombud som ska inspirera och driva på miljöarbetet 
i verksamheten. Det kan dock inte uteslutas att viieten av det 
forvaltningsöverskridande samarbetet har underskattats. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2014-10-24, SKN2014/554 nr 2014.4583 

Tjänsteslaivelse, 2014-10-10, SKN2014/554 nr 2014.4273 
Kommunstyrelsens protokoll (§ 116), 2014-09-0 l 

Förslag till miljöstrategi, KS 2014.2117 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Skolnämnden tillstyrker foreslagen miljöstrategi. 

Beslut 
l. skolnämnden tillstyrker foreslagen miljöstrategi. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4690 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/623 

Inrättande av barn- och utbildningsnämnd från och med 
1 januari 2015 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade den 9 juni 2014 (§ 30) om ny politisk organisation 
inför den kommande mandatperioden 2015-2018. Enligt beslutet byter 
skolnämnden namn till utbildningsnämnden med l l ledamöter och 5 
ersättare. 

I fullmäktige den 22 april2013 (§ 27) beslutades att bildningsnämnden 
läggs ned och att dess ansvarsområden överförs till skolnämnden. 

Ansvarsområdet för nuvarande skol- och bildningsnämnd sträcker sig från 
små barn, genom exempelvis öppen förskola, till vuxna inom 
vuxenutbildning, med mera. 

Ett första steg mot gemensam nämnd togs den l januari 2014 då de båda 
nämndema gick ihop i en gemensam förvaltning- bam- och 
utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningen föreslår att den inrättade nämnden från och med l januari 
2015 ges namnet barn- och utbildningsnämnden. Det täcker in ansvars
området för nuvarande skol- och bildningsnämnd och får samma namn som 
förvaltningen har sedan 2014. 

Det föreslagna namnet underlättar administration och befmtliga rutiner, då 
förvaltningen idag arbetar under namnet bam- och utbildningsförvaltningen. 
Sedan tidigare finns ett diarium för bam- och utbildningsnämnden upplagt i 
kommunens ärendehanteringssystem, som den tillträdande nänmden kan 
överta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-23, SKN2014/623 nr 2014.4570 

Sammanträdesprotokoll frånkommunfullmäktige (§ 30), 2014-06-09 

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige(§ 27), 2013-04-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden föreslår fullmäktige att inrättade nämnd från 
och med l januari 2015 får namnet bam- och utbildningsnämnden. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2014.4693 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 77 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

SKN 2014/623 

Inrättande av barn- och utbildningsnämnd från och med 
1 januari 2015 

Beslut 

l. Skolnämnden fareslår fullmäktige att inrättade nämnd från och med 
l januari 2015 f'ar namnet barn- och utbildningsnämnden. 

2. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4693 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 78 SKN 2014/615 

Konstituerande sammanträde den 7 januari 2015 samt 
preliminär sammanträdesplan för år 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår ett konstituerande sammanträde får 
utbildningsnämnden onsdagen den 7 januari 2015, kl17.00. 

Planen är avstämd utifrån kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomi
avdelningens arbete med årsredovisning/bokslut och ekonomisk 
uppföljning. Planeringen är också gjord utifrån samverkansavtalets process 
inför ärendens beslut i nämnd. 

Preliminära stopptider för handlingar till nämnden tisdagar kl11.00 
27 januari, 24 februari, 7 april, 19 maj, l september, 6 oktober och 
l O november. 

Preliminär tid för ordförandeberedning onsdagar kl 08.30 
28 januari, 25 februari, 8 april, 20 maj, 2 september, 7 oktober och 
11 november. 

Preliminära sammanträdestider för nämndens arbetsutskott tisdagar 
kl 08.30 
Torsdag 12 februari, lO mars, 21 april, 2 juni, 15 september, 20 oktober och 
24 november. 

Preliminära sammanträdestider för nämnden onsdagar kl. 18.00 
25 februari, 25 mars, 6 maj, 17 juni, 30 september, 4 november och 
9 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-15, SKN2014/615 nr 2014.4464 

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

Beslut 

l. Utbildningsnämnden håller ett konstituerande sammanträde onsdagen 
den 7 januari 2015, ld 17.00. 

2. skolnämnden noterar fårslag till sammanträdesplan får 2015 och låter 
utbildningsnämnden fastställa planen vid sitt konstituerande samman
träde 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4691 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 78 SKN 2014/615 

Forts. 

Konstituerande sammanträde den 7 januari 2015 samt 
preliminär sammanträdesplan för år 2015 

Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsens kansli 
Ledamöter i skolnämnden 
Ledillngs gruppen 
Barn- och utbildningskontoret 
Fackliga fåreträdare 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2014.4691 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 79 SKN 2010/141 

Ändringar i delegationsordning för skolnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsforvaltningen fareslår ett antal forändringar i 
skolnänmdens delegationsordning, fastställd den 16 juni 2014 (§52). 

Förvaltningen fareslår att ordforanden ges delegation att utse ersättare for 
forvaltningschefen vid jäv. 

Förvaltningen fareslår att stryka Omprövning av beslut med anledning att 
delegationsbeslut överklagas (forvaltningslagen § 27). I och med att 
nämnden har delegerat beslutsfattandet till handläggaren bör delegationen 
även innefatta att ompröva beslutet vid ett överklagande. 

Förvaltningen fareslår att stryka Beslut om placering i fritidshem för elever 
som är folkbokförda i annan kommun (interkommunal ersättning). Enligt 
skollagens 14 kap. l O § ska en elev i forskoleklass, grundskola och 
grundsärskola erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt 
den skolenhet där eleven får utbildning. Hur den interkommunala 
ersättningen ska regleras står i skollagens 14 kap. 14 §.Något särskilt beslut 
om placering i fritidshem behöver myndigheten alltså inte fatta. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 12, SKN2014/l41 nr 2014.4584 

Tjånsteslaivelse 2014-10-13, SKN20l0/141 nr 2014.4434 

Förslag till reviderad delegationsordning, 2014-11-13 

Skolnänmdens delegationsordning, fastställd av skolnämnden (§ 52), 
2014-06-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnänmden antar forslag till ny delegationsordning for 
skolnänmden, att gälla från och med 3 november 2014 och tills vidare. 

Beslut 

l. Skolnämnden antar fårslag till ny delegationsordning får skolnämnden, 
att gälla från och med 3 november 2014 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Biträdande rektorer 
Barn- och utbildningskontoret 
Skoladruinistratörema 
Bildningsnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBES1YRKNING Nr 2014.4692 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §80 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SKN 2014/5 

Skolförvaltningen har upprättat en lista som redovisar aktuella uppdrag som 
skolnämndens arbetsutskott/skolnämnd har gett förvaltningen. Listan gås 
igenom vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 13, 2014-10-24, SKN 2014/5 m 2014.4588 

- Uppdragslista, 2014-10-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslut 

l. Skolnämnden godkärmer redovisningen i aktuell lista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4699 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 81 SKN 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Skolförvaltrringen har upprättat en lista som redovisar remitterade motioner 
och medborgarförslag till skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2014-10-24, SKN2014/6 m 2014.4589 

-'- Lista över remitterade motioner och medborgarförslag. 2014-1 0-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.4700 
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