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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

Kl. 18.00, Matsalen, Bildningscentrum Jan Fridegård, Bålsta 

Ordförande Werner Schubert (S) 
Lennart Carlsson (M), vice ordf. 
Ow� Fröjd (BAp) 
Katarina Niss (M) 
Lisbeth Bolin (C) 

Antonio Lopez (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Carson 

Lena Ohlson Galin (FP) 
Anna Wiberg (M) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Cajsa Melander, nämndsekreterare 
Carin Homann, förvaltningsekonom 
Asa Eriksson, kulturstrateg (§§ 49-53) 
Anders Olsson, skolledare (§ 49) 
Susanne Avander, skolledare (§ 49) 
Catharina Wakim, biträdande rektor 

Petra Lindqvist, Vision (§ 49) 
Margaretha Larsson, Lärarnas Riksförbund (§ 49) 
Håkan Hansson, Lärarförbundet (§§ 49-54) 

Anders Törnqvist, PWC (§ 49) 

Lennart Carlsson 

Kl. 10.00,2012-10-04, Kommunhuset Bålsta 

§§ 49-62 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Bildningsnämnd 

2012-10-02 

Datum får 
2012-10-04 anslags nedtagande 2012-10-25 

Bildningskontoret, Håbo kommun 
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§ 49 Information från förvaltningen 

§ 50 Delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

§ 51 Svar på medborgarförslag avseende minnesmärke i form av staty 

§ 52 Ansökan om bidrag för projektet c/o Hemslöjden 

§ 53 Kravspecifikationsunderlag inför upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor inom 
skolans verksamhet 

§ 54 Delårsbokslut bildningsnämnden augusti 2012 

§ 55 Återrapportering av synpunkter januari- augusti i samband med delårsbokslut år 2012 

§ 56 Återrapportering av intern kontroll i samband med delårsbokslut 2012 

§ 57 Skolans kvalitetsredovisning och arbetet med framgångsrik skolkommun 

§ 58 Svar på motion: Unga lär äldre 

§ 59 Information från nämndsledamöterna 

§ 60 Uppdragslista 

§ 61 Anmälningsärenden 

§ 62 Övriga frågor 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HAso 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 49 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2010/33 

Bildningsnämnden har vid sammanträdet den 8 maj 2012 gett förvaltningen 
i uppdrag att via konsult genomföra en utvärdering av Fridegårdsgymnasiets 
och Kämpes ledningsorganisation. 

Kommunens anlitade konsulter har genomfört intervjuer och gått igenom 
styrdokument för att få en bild av organisationens styrkor och svagheter. 

Den färdigställda utvärderingen presenterades och överlämnades vid 
bildningsnämndens sammanträde den 2 oktober. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.1420, 2012-09-24 

- Utvärdering av Fridegårdsgymnasiets och Kämpes ledningsorganisation. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1470 



f'll � HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BlN § 50 

Delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BlN 2010/39 

Bildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av 
delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut vilket innebär att beslutet inte 
kan ändras eller upphävas av nämnden. För att ett beslut ska vinna laga kraft 
krävs det att beslutet anmäls till nämnden. 

: lnfo 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 61, Inackorderingsbidrag 2012.1084 2012-06-29 
beviljas för 12/13, Cajsa Melander 

. 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 62, Inackorderingsbidrag 2012.1085 2012-06-29 
beviljas för 12/13, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 63, Inackorderingsbidrag 2012.1086 2012-06-29 
beviljas för 12/13 , Cajsa Melander 

Avslag på ansökan om SFI bonus för kurs 2 C, Cajsa Melander 2012.1094 2012-06-19 

Beviljande av ansökan om SPI-bonus, Cajsa Melander 2012.1096 2012-06-19 

Yttrande - interkommunala elever nr 362, Anders Olsson, rektor 2012.1116 2012-06-20 
Utbildningen finns i hemkommunen, inga ekonomiska 
möjligheter finns samt föreligger inga särskilda skäl. 

Mottagande av elev till Komvux nr 240, Beslut ansökan till 2012.1118 2012-06-20 
komvux i Håbo kommun. Har betyg från 3-årigt gymnasium eller 
högre utbildning, inga särskilda skäl föreligger., Anders Olsson, 
rektor 

Yttrande - interkommunala elever nr 363, Beslut beviljad 2012.1119 2012-06-20 
interkommunal ansökan till vuxenutbildningen i Upplands-Bro 
Kommun., Anders Olsson, rektor 

Föreningsbidrag 2012, Håbo Ridklubb, 817000-8729 Beslut om 2012.1121 2012-06-20 
utbetalning av föreningsbidrag enligt delegationsordningen §84, 
summa 33.825:-. 

Föreningsbidrag 2012, Valhall IBK, 802458-3489 Beslut om 2012.1122 2012-06-20 
utbetalning av föreningsbidrag enligt delegationsQrdningen §84, 
summa 50.855:-. 

Mottagande av gym. elever från annan kommun nr 11, Beslut om 2012.1123 2012-06-21 
mottagande i andra hand, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 64, Stöd till 2012.1135 2012-06-26 
reseersättning har beviljats 12/13, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 65, Stöd till 2012.1136 2012-06-26 
reseersättning har beviljats 12/13, Cajsa Melander 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1473 



f'l1 -. HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 50 

Datum 
2012-10-02 

BLN 2010/39 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 66, Inackorderingsbidrag 2012.1138 2012-06-26 
beviljat for 12/13, Cajsa Melander 

Beviljande av SFI-bonus, Caj sa Melander 2012.1139 2012-06-26 

Beviljande SFI-bonus, Cajsa Melander 2012.1140 2012-06-26 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 67, Beviljande av 2012.1141 2012-07-03 
inackordering läsåret 2012/2013, Cajsa Melander 

Avslag på ansökan om SFI-bonus, Cajsa Melander 2012.1142 2012-06-26 

Avslag på ansökan om SFI-bonus, Cajsa Melander 2012.1143 . 2012-06-26 

Beslut om skolskjuts gymnasiesärskolan nr 12, Beviljande av 2012.1153 2012-06-19 
skolskjuts gymnasiesärskolan, AnneIi ÖIunan 

Beslut om skolskjuts gymnasiesärskolan nr 13, Beviljande av 2012.1154 2012-06-12 
skolskjuts, AnneIi ÖIunan 

Ansökan om forlägning av studietiden, IT-gymnasiet 2012.1160 2012-06-28 

Stöd tiII inackordering/reseersättning nr 68, Inackorderingsbidrag 2012.1164 2012-06-29 
12/13, Caj sa Melander 

Yttrande - interkommunala elever nr 364, Beslut interkommunal 2012.1174 2012-07-03 
ansökan till Vuxen utbildningen i Kungsängen. Inga ekonomiska 
möjligheter finns, utbildningen finns i hemkommunen., Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elev nr 365, Beslut ansökan till 2012.1175 2012-07-03 
komvux i Håbo Kommun. Den sökande har redan fått en yrkes 
utbildning i sin hemkommun Upplands-Bro och står ej får 
kostnaderna for den sökta kursen i Håbo Kommun., Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elev nr 366, Beslut- hemkommunen 2012.1176 2012-07-03 
åtar sig ej att erlägga kostnaderna for sökt utbildning., Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elev nr 367, Beslut- ansökan till 2012.1177 2012-07-03 
Kommunal Vuxen utbildning i Uppsala. Hemkommunen åtar sig 
ej att betala for kostnaderna for sökt utbildning., Anders Olsson, 
rektor 

Yttrande - interkommunal elev nr 368, Beslut ansökan till 2012.1178 2012-07-03 
Komvux i Järfålla. Hemkommunen beviljar den sökta 
utbildningen., Anders Olsson, rektor 

Ordforandebeslut om individuellt samverkansavtal med 2012.1180 2012-07-16 
Enköping om NIU, Werner Schubert 

Stöd tiII inackordering/reseersättning nr 69, Beviljat 2012.1181 2012-07-03 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1473 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 50 

inackorderingsbidrag 12!13, Cajsa Melander 

Datum 
2012-10-02 

BLN 2010/39 

Yttrande - interkommunal elever nr 369, Beslut ansökan till 2012.1182 2012-07-04 
vuxenutbildning YTC i Järfålla Kommun. hemkommunen svarar 
inte för kostnaderna för den sökta utbildningen. Sökande har 
betyg från 3-årigt gymnasium eller högre. Inga särskilda skäl 
föreligger., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 370, Beslut ansökan till 2012.1184 2012-07-04 
Vuxenutbildning i Salems Kommun. Hemkommunen svarar ej 
för kostnaderna för sökt utbildning. Inga ekonomiska möjligheter 
finns., Anders Olsson, rektor 

Beviljande av SFI -bonus, Cajsa Melander 2012.1185 2012-07-05 

Avslag på ansökan om SPI-bonus, Cajsa Melander 2012.1186 2012-07-05 

Avslag på ansökan om SFI-bonus, Cajsa Melander 2012.1187 2012-07-05 

Ansökan aktivitetsbidrag 2012, Bålsta lP Handboll 2012.1196 2012-07-10 

Mottagande av elev till Komvux nr 241, Yttrande! beslut ansökan 2012.1213 2012-08-06 
till komvux i Håbo Kommun. Inga ekonomiska möjligheter finns, 
inga särskilda skäl föreligger., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till Komvux nr 242, Beslut ansökan till 2012.1214 2012-08-06 
Komvux i Håbo Kommun. inga ekonomiska möjligheter finns, 
inga särskilda skäl föreligger., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till Komvux nr 243, Beslut! yttrande ansökan 2012.1215 2012-08-06 
till Vuxenutbildningen i Stockholm. har betyg från 3-årigt 
gymnasium eller högre utbildning, inga ekonomiska möjligheter 
finns, inga särskilda skäl föreligger., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till SPI nr 150, Beslut ansökan till SPi i Håbo 2012.1218 2012-08-07 
Kommun., Anders Olsson, rektor 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 70, Beviljande av 
inackorderingsbidrag, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 71, Beviljande av 
inackorderingsbidrag, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 72, Beviljande av 
inackorderings bidrag, Caj sa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 73, Beviljande av 
inackorderingsbidrag, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 74, Beviljande av 
reseersättning, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 75, Beviljande av 

EXPEDIERAD 

2012.1232 2012-08-07 

2012.1233 2012-08-07 

2012.1234 2012-08-07 

2012.1235 2012-08-07 

2012.1236 2012-08-07 

2012.1237 2012-08-07 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1473 



� � HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BlN § 50 

inackorderingsbidrag" Cajsa Melander 

Datum 
2012-10-02 

BlN 2010/39 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 76, Beviljande av 2012.1238 2012-08-07 
inackorderingsbidrag, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 78, Beviljande av 2012.1251 2012-08-09 
kontant reseersättning, Cajsa Melander 

Avslag reseersättning och inackorderingstillägg nr 15, Avslag på 2012.1253 2012-08-10 
ansökan om skolkort vid växelvis boende- mindre än 6 km 
cykelväg/gångväg., Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 80, Beviljande av 2012.1254 2012-08-10 
reseersättning- SL-kort istället for UL-kort pga förälder i Sthlms 
län, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 84, Beviljande av 2012.1274 2012-08-14 
kontant reseersättning for läsåret 2012/2013, Caj sa Melander 

Yttrande - interkommunala elever nr 373, Yttrande vid elevs 2012.1300 2012-08-20 
begäran att studera i annan kommun, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 86, Beviljande av 2012.1305 2012-08-20 
reseersättning for elev vid Fridegårdsgymnasiet pga särskilda 
skäl, Hans Elmehed 

Ansökan till Kämpe BcJF Håbo Kommun 2012.1308 2012-07-05 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 88, Reseersättning, Cajsa 2012.1310 2012-08-21 
Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 89, Reseersättning for, 
Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 90, beslut 
inackorderingsbidrag , Cajsa Melander 

Mottagande av elev till SFI nr 151, Beslut ansökan till SFI i 
Håbo Kommun., Anders Olsson, rektor 

SFI-bonus beviljat, Cajsa Melander 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 91, Beviljad 
Inackorderings bi drag, Hans Elmehed 

Mottagande av elev till SFI nr 152, Beslut ansökan till SFI i 
Håbo Kommun., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till SFI nr 153, Beslut ansökan till SFI i 
Håbo Kommun., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elev nr 376, Beslut ansökan till SFI 
kvällskurs i Järfälla Kommun., Anders Olsson, rektor 

2012.1311 2012-08-22 

2012.1323 2012-08-23 

2012.1347 2012-08-27 

2012.1357 2012-08-27 

2012.1358 2012-08-28 

2012.1362 2012-08-28 

2012.1363 2012-08-28 

2012.1402 2012-09-13 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING �
.

US

;

RA

.

RE 

/J, .. i I '-._ .. _� r . 

Nr 2012.1473 



HAso SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 50 

Datum 
2012-10-02 

BLN 2010/39 

Yttrande - interkommunal elev nr 377, Beslut interkommunal 2012.1403 2012-09-13 
ansökan till SPI kvällskurs i Järfålla Kommun., Anders Olsson, 
rektor 

Mottagande av elev till Komvux nr 244, Ansökan till 2012.1406 2012-09-14 
Vuxenutbildningscentrum Enköping., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till Komvux nr 246, Ansökan till SVOK - 2012.1408 2012-05-16 
undersköterskeutbildning, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elev nr 378, Beslut interkomunal 2012.1417 2012-09-20 
ansökan till SPI i Upplands-Bro Kommun. Beviljas ej då 
utbildning finns i hemkommunen, inga särskilda skäl f6religger., 
Anders Olsson, rektor 

Kommunbidrag till studief6rbund med verksamhet i Håbo 2012.1288, 2012-08-17 
kommun 2012, Studief6rbundet Bilda 201211 

BLN 

Kommunbidrag till studief6rbund med verksamhet i Håbo 2012.1289, 2012-08-17 
kommun 2012, Studiefrämjandet i Uppsala län 2012/1 

BLN 

Kommunbidrag till studief6rbund med verksamhet i Håbo 2012.1290, 2012-08-17 
kommun 2012, Studief6rbundet Vuxenskolan 201211 

BLN 

Kommunbidrag till studief6rbund med verksamhet i Håbo 2012.1291, 2012-08-17 
kommun 2012, NBV 2012/1 

BLN 

Kommunbidrag till studief6rbund med verksamhet i Håbo 2012.1292, 2012-08-17 
kommun 2012, Sensus Studief6rbund Uppsala/Härnösand 2012/1 

BLN 

Kommunbidrag till studief6rbund med verksamhet i Håbo 2012.1293, 2012-08-17 
kommun 2012, Medborgarskolan Mälardalen 2012/1 

BLN 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.1421, 2012-09-24 
Förteckning över rapporterade delegationsbeslut, Rid 2012.1422 
2012-09-24 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar infonnationen. /j
RE 1 /�/ '--_-'7l_,---, 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1473 



rttl � HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 51 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2011/54 

Svar på medborgarförslag avseende minnesmärke i form av 
staty 

Bakgrund 
Medborgarförslaget vill uppmärksamma personen Lennart Lundqvist, född 
och uppväxt i Övergran samt Lennarts sociala gärning, då han stått vid 
vägen och vinkat till passerande under nästan 60 år. Förslagets ide är att 
skapa ett minnesmärke av Lennart i form av en staty med tillhörande text 
och beskrivning. Minnesmärket är tänkt att placeras på platsen vid vägen där 
Lennart stått. 

Bildningsnämndens yttrande 
Ett minnesmärke är vanligen ett offentligt konstverk eller en byggnad med 
syfte att belysa en särskild händelse, person eller gärning. Dess 
uppmärksammande sker många gånger sker i samband med ett större 
jubileum eller liknande. Att framta ett offentligt konstverk föregås av en 
sakkunnig process som kan utforas antingen av extern konsult, genom 
öppen, offentlig upphandling eller genom projekttävling. Till detta kopplas 
en projektgrupp med kompetens och erfarenhet av relevans för uppdraget. 
Ett nu aktuellt exempel av stort värde for Håbo kommun är Solängens 
Äldreboende och dess konstnärliga utsmyckning, med planerad invigning 
december 2012. 

Bildningsförvaltningen har varit i kontakt med förslagsställaren och tagit del 
av berättelsen om Lennart och hans speciella liv. Minnesmärkets historia 
och berättelse utgår från Lennart och platsen i Över gran där Lennart stod. 

En placering i Övergran skulle medföra att kommunens offentliga konstverk 
sprids till fler platser än Bålsta vilket nu är fallet. En sådan satsning bör 
dock vara en del av ett större strategiskt beslut om kultur i Håbo. 

Förslagets placering utomhus vid vägen ställer höga krav, dels på material 
som är bestående för väder och vind, skiftande klimat men också krav på 
materialets hållfasthet eftersom trafik passerar på platsen. Att skapa en säker 
lösning gällande trafiksäkerhet är ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. 
Bildningsforvaltningens bedömning är att kostnaden för projekthantering, 
urvalsprocess, produktion och placering ej kommer att understiga 200 tkr. 

Sammanfattningsvis anser Bildningsförvaltningen att ovan beskrivna 
faktorer och krav bör utgöra grunden för ett beslutsfattande. 
Bildningsförvaltningen föreslår nämnden att överlämna yttrandet till 
fullmäktige som svar på medborgarförslaget och att medborgarförslaget 
därmed anses som besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1370,2012-09-03 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1476 



rtl1 -. HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2011/54 

Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige § 123, 2011-11-07 

Yrkande 
Owe Fröjd (BAp) yrkar att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla medborgarförslaget. Vidare yrkar Owe Fröjd att 
bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppförandet av 
minnesmärket bekostas av försäljningen av Lennart Lundqvists hus. 

Bildningsförvaltningen återtar sitt förslag. 

Beslut 
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. 

2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppförandet av 
minnesmärket bekostas av försäljningen av huset som Lennart Lundqvist 
bodde i. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Kulturstrateg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012,1476 



� w HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2012/26 

Ansökan om bidrag för projektet c/o Hemslöjden 

Sammanfattning 
Hemslöjdsförbundet fyller 100 år 2012 och vill nyttja tillfället för att synas. 
Man genomfår därfår projektet c/o hemslöjden som innebär att man tar ett 
stort grepp gentemot länets åtta kommuner med avsikt att starta samarbeten, 
på regional, kommunal och lokal nivå. Huvudsakligt mål med projektet är 
att stärka samarbetet med kommunerna, få skolor att betrakta hemslöjden 
som en part gällande t ex Skapande Skola projekt samt att nå ungdomarna. 

Projektet c/o Hemslöjden kommer att resultera i ett antal konkreta aktiviteter 
i respektive medverkande kommun. Exempel på aktiviteter är slöjdspaning, 
slöjdklubbar, utställningar vilka äger rum i samarbete med Håbo Bibliotek 
och lokalföreningarna i länet. Alla kommunens invånare bjuds in att visa sin 
slöjd. 

Hemslöjdsförbundet i Uppsala län ansöker om bidrag på 10 000 kr till 
projektet c/o Hemslöjden. 

Medlen för 2012 års kultursatsningar är redan fördelade men kultur- och 
fritidsavdelningen anser att proj ektet har ett värde för kulturen i Håbo varför 
man föreslår att 5 000 avsätts för att stödja projektet. Medel tas från 
budgeten för allmänkultur. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1425, 2012-09-24 
Bidragsansökan till projektet c/o Hemslöjden 

Yrkande 
Owe Fröjd (BÅP) yrkar bifall till nämndens förslag. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att tilldela Hemslöjdsförbundet 5000 kr till 
projektet c/o Hemslöjden. 

Beslutsexpediering 
Kulturstrateg 
Hemslöjdsförbundet Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1477 



rrll � HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 53 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2012/28 

Kravspecifikationsunderlag inför upphandling av skolskjuts och 
vissa övriga resor inom skolans verksamhet. 

Sammanfattning 
Elever i gymnasiesärskolan har, i likhet med elever i grundskolan, rätt till 
skolskjuts om de behöver det på grund av färdvägens längd, funktionshinder 
eller andra omständigheter. Under läsåret 201112012 innebar detta att 8 
elever vid gymnasiesärskolan dagligen reste med taxi mellan hemmet och 
skolan. 

Håbo kommun har i dagsläget gällande skolskjutsavtal med Håbo buss och 
Taxi 020. Avtalet går ut den 31 juli 2013. En ny upphandling måste 
genomföras för överenskommelse om nytt avtal efter avtalstidens slut. 

Skolförvaltningen har tillsammans med upphandlingsavdelningen arbetat 
fram förslag till förfrågningsunderlag inför upphandling av ny avtalsperiod. 
Underlaget har godkänts av skolnämndens arbetsutskott på delegation från 
skolnämnden. De inkomna anbuden kommer att utvärderas av 
skolförvaltningens personal utifrån de regler som satts upp i 
förfrågningsunderlaget. 

Då avtalet också omfattar elever i gymnasiesärskolan behöver underlaget 
även godkännas av bildningsnämnden. Upphandlingen ska godkännas av 
skolnämnden innan den avslutas. Bildningsförvaltningen föreslår nämnden 
att delegera detta beslut till förvaltningschefen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1439,2012-09-24 
Förfrågningsunderlag- Upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor 
inom skolans verksamhet. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden antar förslag till förfrågningsunderlag att gälla inför 
upphandling av skolskjuts och vissa övriga resor inom skolans 
verksamhet 2013. 

2. Bildningsnämnden delegerar till fdrvaltningschefen att vid behov göra 
mindre ändringar i förfrågningsunderlaget. 

3. Bildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen att, i samarbete med 
skolförvaltningen, slutföra upphandlingen. 

Beslutsexpediering 
Bildningskontoret 
Upphandlingsavdelningen 
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rnl � HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 54 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2012/27 

Delårsbokslut bildningsnämnden augusti 2012 

Sammanfattning 
T otalt sett har bildningsnämnden ett pro gnostiserat överskott på 1 ,7 mkr för 
år 2012. Underliggande enheter inom skolområdet har dock prognostiserade 
underskott; Fridegårdsgymnasiet på cirka - 3 ,0 mkr och Kämpe/sär cirka -
1,5 mkr. 

Orsaken till Fridegårdsgymnasiets underskott är ett lågt elevunderlag på 
några program. Under våren 2012 har skolan på nytt varit tvungen att 
anpassa sin organisation utifrån elevantalet och avslutat lärartjänster. 
Anpassningar av lokalytor har också skett inför höstterminen, Arbetet med 
att anpassa verksamheten efter elevintäkterna måste fortsätta och sker i 
samband med budgetarbetet inför år 2013. 

Inom de program som skolan erbjuder har Fridegårdsgymnasiet ca 55 
procent av kommunens ungdomar. 

Inom enheten Kämpe/särgymnasium och särvux beror underskottet på färre 
elever än beräknat inom särgymnasiet, som för närvarande har ett elevantal 
på 20 elever i för hållande till beräknat antal på 24 elever. En alltför hög 
personaltäthet ger upphov till detta underskott. Om inte fler elever börjar 
inom verksamheten måste personalminskningar ske. Även inom särvux är 
personalkostnaden högre än beräknat. Åtgärder måste vidtas i samband med 
budgetarbetet inför år 2013. 

Övriga verksamheters verksamhet avviker enbart marginellt i fårhållande till 
budget. 

Förvaltningen fåreslår att 220 tla av investeringsbudgeten omdisponeras till 
miljö- och tekniknämnden. Kämpes lokaler behöver byggas om för 
motsvarande belopp för att anpassa de nyupptagna lokalerna till ett större 
elevtal. Investeringsbudget kan tas från utrustning till gymnasiet, där ett 
överskott på samma belopp redovisas. 

Inom bibliotekets område sker en digitalisering som förändrar arbetssätt och 
metoder. E-boksutlån fortsätter att öka och är dyra för biblioteken. Behoven 
av kompetensutveckling och förändrade arbetssätt har inneburit ett 
länsöverslaidande samarbete mellan fyra län i mellansverige och EU-bidrag. 
Detta år är fårsta året utifrån nya biblioteksplanen. 

Musikskolan har utökat antal yngre elever samtidigt som anmälningarna till 
Dramalek också har ökat. Många kommuner är intresserade av Håbos 
musikleksmodell vilket gjort att många studiebesök kommer att ske. 

Inom allmänkultur har Jan Fridegårdspriset utdelning till Roy Andersson 
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rnl � HABO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 KOMMUN 

Bildningsnämnd 

JUSTERARE 

BLN § 54 BLN 2012/27 

och ett förankringsarbete på olika nivåer stärkt prisets strategiska värde. 
Arbetet med IN/MOTION har fokuserats på att stärka gymnasiets innehåll 
och bild bland kommunens ungdomar. 

Enheten för fritid har under våren haft lokalproblem avseende fritidsgården 
Verkstan. En ny lokal i anslutning till skateboardsparken invigs under 
september månad. Lokal för kök! matsal på Knarrbacken har under 
sommaren gjorts om till dansstudio får föreningslivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1416, 2012-09-19 

- Delårsbokslut aug 2012 Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Investeringsbudget föreslås omdisponeras från utrustning gymnasiet till 
miljö- och tekniknämnden med 220 tIa för ombyggnation av Kämpes 
lokaler på Bildningscentrum Jan Fridegård. 

2. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

Bes I utsexped ieri ng 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
F örvaltnings chefen 
Rektorerna 
Musikskolans rektor 
Bibliotekschefen 
Kultursekreteraren 
Fritidskonsulenten 
Förvaltningsekonomen 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 55 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2012/7 

Aterrapportering av synpunkter januari- augusti i samband med 
delårsbokslut år 2012 

Sammanfattning 
En enhetl,ig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna 
tas tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, ideer och förslag och de åtgärder man genomfört 
ske två gånger om året, dels i samband med delårsbokslutet och dels i 
samband med årsbokslutet. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna 
synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag 
från januari - augusti i samband med delårsbokslutet och från januari- . 
december samtidigt med årsbokslutet. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på f6rändringar och 
beslut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för 
diskussioner inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.1423, 2012-09-24 

- Synpunktsrapport för 2012, januari-augusti 2012 

Beslut 

1. Bildningsnämndens godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 56 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2012/17 

Aterrapportering av intern kontroll i samband med delårsbokslut 
2012 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2006 ett reglemente för 
nämndernas arbete med intern kontroll. Nämnderna ska enligt reglementet 
anta en särskild plan för intern kontroll för varje verksamhetsår. 

Enligt reglementet ska planen för intern kontroll fastställas inför varje 
verksamhetsår och innehålla en plan för granskning av olika 
verksamhetsområden som valts ut utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning. 

Under våren 2012 har ett förvaltnings övergripande arbete pågått att 
integrera internkontrollen i verksamheternas arbete med mål och 
verksamhetsplanering. Vid bildningsnämndens sammanträde den 8 maj 
2012 fastställde nämnden en plan för vilka områden inom nämndens 
verksamhetsområden som ska kontrolleras under 2012. 

I samband med delårsbokslutet genomförs på samtliga förvaltningar en 
uppföljning av den pågående interna kontrollen. Huvuddelen av den 
planerade interna kontrollen har påbörjats eller redan avslutats. Åtgärder 
finns planerade utifrån de resultat som kommit fram. Inga allvarliga brister i 
verksamheten har uppmärksammats. En slutrapport på genomförd 
internkontroll kommer att lämnas i samband med bokslutet för år 2012. 

Utöver de av nämnden fastslagna kontrollområdena har ytterligare intern 
kontroll planerats in under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1424,2012-09-24 
Uppföljning av intern kontroll 2012, Hid 2012.1426,2012-09-24 
Plan för granskningsområden 2012, Hid 2012.708,2012-04-30 

Förslag till beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner återrapportering av den interna 
kontrollen. 

Bes lutsexped ieri ng 
Bildningskontoret 
Kommunfullmäktige 
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Bildningsnämnd 

BLN § 57 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2012/21 

Skolans kvalitetsredovisning och arbetet med framgångsrik 
skolkommun 

Sammanfattning 
Fridegårdsgymnasiet har sammanställt en kvalitetsredovisning som 
informerar om skolenheternas samlade måluppfyllelse och föreslagna 
åtgärder på förbättring. Redovisningen presenterar också hur skolan arbetar 
med målen framtagna i framgångsrik skolkommun. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.1430, 2012-09-24 
Fridegårdsgymnasiets kvalitetsredovisning läsåret 201112012, 2012-08-
13 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 
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Bildningsnämnd 

BLN § 58 

Svar på motion: Unga lär äldre 

Bakgrund 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2012/22 

I en motion till kommunfullmäktige skriver Lisb'et Bolin CC) att Håbo 
kommun kan underlätta för pensionärer att inhämta viktig 
samhällsinformation genom moderna kommunikationssystem. I motionen 
föreslås att 65 + are erbjuds sommarkurser i Internet- och 
smartphoneanvändande och att detta sker i Bildningscentrum Jan Fridegårds 
datorlokaler. Skolungdomar med datavana föreslås rekryteras som lärare 
vägledda av en kursledare. 

För att förvaltningen ska kunna ge ett genomarbetat förslag till nämnden i 
denna fråga, genomfördes ett projekt i enlighet med motionen sommaren 
2012. I detta projekt inbjöds 20 äldre, uppdelade på två grupper till en IT
utbildning i en av Fridegårdsgymnasiets datasalar. Till kursledare och stöd 
till ungdomarna tillfrågades Lisbeth Bolin. Innan elevernas sommarledighet 
anmälde sig fyra teknikelever i åk 2 som intresserade att vara handledare. 

I utvärderingar efter kursen är deltagarna genomgående mycket positiva till 
genomförd utbildningsinsats. 

Bildningsnämndens yttrande 
Bildningsförvaltningen ser detta projekt som ett tecken på att förslaget i 
motionen är väl värt att genomföra kommande år som ett separat 
sommarjobb. För att detta ska fungera väl krävs dock att handledaren deltar 
tillsammans med ungdomarna. Detta innebär att kostnaden för dessa två 
veckor också måste innefatta ersättning till kursledaren. I proj ektet 
sommaren 2012 gjorde Lisbeth Bolin detta utan ersättning. Ska dessa kurser 
genomföras framöver så kan inte förvaltningen bygga genomförandet på att 
en person genomför allt arbete utan ersättning. Lis beth har också rekryterat 
kursdeltagare, även detta utan anspråk på ersättning. 

Det är också viktigt att detta sommarjobb anvisas till ungdomar som har de 
rätta förkunskaperna och är lämpade att genomföra en sådan utbildning. 
Därför måste det ske en process där intresserade håboungdomar söker detta 
sommarjobb och lämpliga elever utses som kursledare. Förvaltningen kan 
inte bara vända sig en klass på Fridegårdsgymnasiet om alla intresserade ska 
ges chansen att få detta sommarjobb. Detta kan innebära en tidskrävande 
process - det kan inte ske via utlottning som andra sommarjobb. 

Bildningsfcirvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till att kursen 
"Unga lär äldre" kan genomföras framöver som ett sommarjobb för 
ungdomar enligt motionen. F ör att detta ska kunna genomföras 
kostnadsmässigt, inklusive ersättning till handledare och ungdomar, måste 
ca 35 000 kr föras från andra verksamheter och avsättas till detta projekt 
framöver. 
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HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 58 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2012/22 

Bildningsförvaltningen föreslår nämnden att överlämna yttrandet till 
kommunfullmäktige som svar på motionen och att motionen därmed anses 
som besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.l429, 2012-09-24 

- Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige § 56,2012-04-23 

Yrkande 
Owe Fröjd (BAp) yrkar att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla motionen. 

Förvaltningen återtar sitt förslag till beslut. 

Beslut 
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

Bildningsnämnd 

RE 

BLN § 59 BLN 2010/35 

Information från nämndsledamöterna 

Sammanfattning 
Lennart Carlsson (M) informerar om sitt deltagande i Mälardalsrådet och 
om Mälartinget i Uppsala 2013. 

Vidare föreslår Lennart att bildningsnämnden tillsammans med 
förvaltningen deltar i årets gymnasiekonferens i november som anordnas av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Owe Fröjd (BAP)informerar om kommunens ekonomi. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2012.1433,2012-09-24 

Yrkande 

Owe Fröjd (BAp) yrkar att en representant från majoriteten och en från 
oppositionen åker på SKL:s gymnasiekonferens tillsammans med 
förvaltningen. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att en representant från majoriteten och en 
från oppositionen åker på SKL:s gymnasiekonferens tillsammans med 
förvaltningen. 

2. Bildningsnämnden tackar för informationen. 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 60 

Uppdragslista 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2010/36 

Bildningsforvaltningen 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 6 november 
2012 

120313 föreningslokaler 

F örvaltningen får i uppdrag 
§2 att inventera användningen 

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

BLN 2010/25 
4:de år vid 

AO 6 november 

Teknikprogrammet 
2012 

2010-10- BE 
20 F örvaltningen får i uppdrag 

2012/23 att undersöka möjligheterna 
§ 74 till ett fjärde år för elever 

2012-06-
vid Teknikprogrammet. 
F örvaltningen ska ta kontakt 

19 § 44 med näringslivet och 
återkomma med rapport 
hösten 2012 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Bid 2012.1434, 2012-09-24 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar informationen 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 61 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

Datum 
2012-10-02 

BLN 2010/38 

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

'Jnfo 
In 
Sammanträdesprotokoll: Uppstart av HVB-hem för vård eller boende för ensamkommande 
barn, Skolnämnden 

In 
KF § 75 Redovisning av ej bereda motioner och medborgarförslag, Kommunfullmäktige 

In 
§ 70 Beslut om upphandlingspolicy, Kommunfullmäktige 

In 
§ 61 Förslag till budget år 20 B-förslag till nämndernas ramar, övergripande mål, skattesats 
och borgensavgift, Kommunfullmäktige 

In 
KF § 66 Delårsuppföljning av ekonomin per 31 mars 2012 samt förslag till ekonomiska 
omdisponeringar, Kommunfullmäktige 

In 
Remiss dnr 32-2012:624 Ansökan från Kajan Friskola AB om godkännande som huvudman 
för en fristående gymnasiesärskola i Uppsala kommun 

In 
Remiss dnr 32-2012-3182 Ansökan från Labanskolan Frisärskola AB om godkännande 
som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Uppsala kommun 

In 
Dom: Kammarrätten bifaller Håbo kommuns överklagan och fastställer kommunens beslut 
om beräkning av bidrag till Thorengruppen från 2010, Kammarrätten i Stockholm 

In 

Dom: Kammarrätten bifaller Håbo kommuns överklagan och faststälIer kommunens beslut 
om beräkning av bidrag till Ultra Education från 2010 

In 

Överklagande angående aktivitetsbidrag 2012, Bålsta IF 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2012.1436, 2012-09-24 

Beslut 
1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 62 

Övriga ärenden 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

BLN 2010/36 

Owe Fröjd (BAp) föreslår att bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att utreda möjligheten att tillhandahålla läsplattor för utlåning på biblioteket. 

Owe Fröjd föreslår vidare att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att ge SL-kort till alla gymnasieelever i Håbo. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 
tillhandahålla läsplattor för utlåning på biblioteket. 

2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 
ge SL-kort till alla gymnasieelever i Håbo. 
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