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rn1 HABO W KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 77 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2010/33 

Ulla Renriksson informerar om elevhälsans verksamhet i Råbo. 

F örvaltningschefen informerar om upp graderingen av 
bredbandsuppkopplingen på Bildningscentrum Jan Fridegård. 

Förvaltningschefen informerar om förslaget till ny ledningsorganisation på 
gymnasiet samt föreslagna förändringar i förvaltningsorganisationen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2012.1861,2012-11-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1979 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 78 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning .' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012,..12-11 

BLN 2010/39 

Bildningsnämndenhar överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
bildningsnämnden. 

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. 

Delegationsbeslut 

om nr 
tilläggsbelopp, Kulturama gymnasium, Hans Elmehed 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 94, Beslut om Reseersättning för eleven, 2012.1672 
Cajsa Melander 
Ansökan till Komvux Upplands-Bro. Ansökan avslagen, sökande återtog ansökan 2012.1696 
efter samtal med SYV, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 406, Ansökan SFI Stockholm. Ansökan 2012.1697 
avslagen, utbildningen finns i hemkommunen., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 407; Ansökan komvux Upplands-Bro. 2012.1698 
Ansökan avslagen, inga ekonomiska möjligheter finns, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 408, Ansökan NTI-skolan. Ansökan avslagen, 2012.1700 
utbildningen finns i hemkommunen., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 409, Ansökan till yrkesvux SVOK. Ansökan 2012.1701 
beviljad, eleven saknar 3-årigt gymnasiebetyg., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 410, Ansökan vux NTI-skolan. Ansökan 2012.1702 
beviljad, Behörighetskomplettering, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 411, Ansökan vux Upplands-Bro. Ansökan 2012.1703 
beviljad, utbildning saknas i Håbo samt behörighetskomplettering., Anders Olsson, 
rektor 

Beslut om intag av sökande vid senare tidpunkt nr 27, Ansökan till komvux VT13. 2012.1704 
Ansökan beviljad, behörighetskomplettering, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 413, Ansökan yrkesvux. ansökan beviljad, 2012.1706 
Behörig till komvux samt särskilda skäl, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 414, Ansökan till yrkesvux SVOK. Ansökan 2012.1707 
beviljad, Behörig till komvux samt utbildning leder till yrke med 
rekryteringsbehov., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 415, Ansökan yrkesvux SVOK. Ansökan 2012.1710 
beviljad, Behörig till komvux samt utbildning leder till yrke med 
rekryteringsbehov., Anders Olsson, rektor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1980 



~ W HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 78 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2010/39 

Yttrande - interkommunal elever nr 416, Ansökan yrkesvux SVOK. Ansökan 2012.1711 
beviljad. Behörig till yrkesutbildning. Utbildning leder till ett yrke med 
rekryteringsbehov., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 418, Ansökan vuxNTI. Ansökan beviljad. 2012.1713 
Behörighetskomplettering., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 419, Ansökan vux Jensen. Ansökan beviljad. 2012.1714 
Saknar betyg från 3-årigt gymnasium. Särskilda skäl föreligger., Anders Olsson, 
rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 420, Ansökan vux NTI. Ansökan beviljad. 2012.1715 
Behörighetskomplettering., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 421, Ansökan vux NTI. Ansökan beviljad. 2012.1716 
Behörighetskomplettering., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 422, Ansökan Arbetsmarknadsförvaltningen. 2012.1717 
Ansökan beviljad, . Individuell studieplan upprättad .. Saknar betyg från 3-årigt 
gymnasium., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till Komvux nr 251, Ansökan till Komvux Håbo Kommun., 2012.1761 
Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 423, Ansökan till vuxenutbildning annan 2012.1762 
kommun., Anders Olsson, rektor 

Mottagande av elev till SPI nr 155, Ansökan till SPI Håbo Kommun, Anders 2012.1763 
Olsson, rektor 

Mottagande av elev till SPI nr 156, Ansökan till SPI Håbo Kommun, Anders 2012.1764 
Olsson, rektor 

Mottagande av elev till SPI nr 157, Ansökan till SPI Håbo Kommun -, Anders 2012.1765 
Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 424, Ansökan NTI -skolan. Ansökan avslagen, 2012.1818 
Har betyg från 3-årigt gymnasium., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 425, Ansökan NTI-skolan. Ansökan avslagen 2012.1819 
pga u tbildningen finns i hemkommunen., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 426, Ansökan Interkommunal utbildning 2012.1820 
Hermods. Ansökan avslagen, ej behörig till sökt utbildning., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 427, Ansökan interkommunal NTI-skolan. 2012.1821 
Ansökan avslagen, Utbildningen fmns i hemkommunen samt saknar individuell 
studieplan, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 428, Ansökan interkommunal NTI-skolan. 2012.1825 
Ansökan avslagen, Har betyg från 3årigt gynmasium samt inga särskilda skäl 
föreligger., Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 429, Ansökan interkommunal NTI-skolan. En 2012.1826 
kurs beviljad, behörighetskomplettering. En kurs avslagen, Inga särskilda skäl 
föreligger., Anders Olsson, rektor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1980 



rQ HABO 
~ KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-12-11 

BLN 2010/39 

Stöd till inackordering/reseersättning nr 95, beslut om inackorderingsbidrag, Hans 2012.1867 
Elmehed 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Föredragningslista, Rid 2012.1869,2012-11-29 
Förteckning över rapporterade delegationsbeslut, Rid 2012.1896, 
2012-12-03 

1. Bildningsnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1980 



rQ 
~ HABO 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 79 

Läsplattor på Håbo bibliotek 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/43 

Vid bildningsnämnden sammanträde den 2 oktober 2012 fick förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att tillhandahålla läsplattor för utlåning på 
biblioteket. 

E-böcker finns idag tillgängliga på internet och kan läsas på datorer, 
mobiltelefon, surf plattor eller läsplattor. Invånarna i Råbo kommun har idag 
möjlighet att låna e-böcker gratis via bibliotekets hemsida, www.bibli.se. 

Läsplattan är en bra mediebärare för att stimulera intresset för litteratur och 
läsning hos barn och unga. Personer med läshinder kan ges möjlighet att 
läsa tack vare läsplattans inställningsmöjligheter. 

Förvaltningen anser att ett begränsat antalläsplattor vore ett bra 
komplement till det befintliga utbudet. Satsningen på läsplattor bör ha till 
syfte att stimulera och underlätta läsning. 

Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen inom området bör ett 
eventuellt inköp av läsplattor begränsas till tio stycken av två eller fler 
modeller. Medel för sådan investering saknas för närvarande i bibliotekets 
budget. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.18.98,2012-12-04 

- Rapport, Rid 2012.1898, 2012-11-30 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen och ser uppdraget som 
slutfört. 

Beslutsexpediering 
Bibliotekschefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1981 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 80 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/35 

Inventering av befintlig~'föreningslokaler och dess 
nyttjandegrad 

Sammanfattning 
Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 mars 2012 fick 
förvaltningen i uppdrag att inventera användningen av de befintliga 
föreningslokalerna i kommunen. 

Håbo kommun kan idag tillg9dose behovet av mötes-, kurs- och festlokaler 
för föreningar och privatpersoner samt företag på en bra nivå. 

I sportanläggningar är läget annorlunda. Det finns ett stort behov från 
föreningslivet av fler inornhustider. Barn och ungdomar står i kö och 
föreningarna kan inte ta emot fler på grund av lokalbrist. Behovet aven 
match/tävling/evenemangs arena är mycket stort. Knarrbackens Matsal/Kök 
renoverades under sommaren till en danssal vilket har lett till en viss 
avlastning av befintliga gymnastik- och sporthallar. 

Kommunen står också inför en ombyggnad och omstrukturering av Bålsta 
centrurnornråde och det kommer att påverka föreningslivet och utbudet av 
föreningslokaler i framför allt talltorpsområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012.1582, 2012-10-17 
Inventering av befintliga föreningslokaler och dess nytt j ande grad, Hid 
2012.1562,2012-10-10 
Hyreskontrakt och avtal för kommunens föreningslokaler 

Yrkanden 
Owe Fröjd (BAp) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att göra en 
översyn av hyreskontraktsreglerna. 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut och Owe Fröjds tilläggsyrkande. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av hyres - och bidragsregler för fritids- och föreningsaktiviteter 
i syfte att motsvara kommuninnevånarnas behov och efterfrågan. 

2. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av hyreskontraktsreglerna. ' 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1982 
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HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 80 

Beslutsexpediering 
Fritidskonsulenten 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/35 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1982 



~HABO W KOMMUN 
Bildningsnämnd 

BLN § 81 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2011/52 

Aterrapportering av utredningsarbetet om barnfattigdom 

Sammanfattning 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
barnfattigdomen i Håbo kommun. På socialforvaltningens initiativ har en 
arbetsgrupp bildats med representanter från socialförvaltningen, 
skolförvaltningen, bildningsförvaltningen och elevhälsan. 

Utredningen siktar både på att identifiera och minska den utsatta gruppen 
men också att ta fram åtgärder som minskar konsekvenserna av den 
ekonomiska utsattheten för barnen i målgruppen. 

I september genomfordes en konferens i syfte att synliggöra problematiken. 
Under hösten har också en lägesrapport sammanställts, baserad på aktuell 
forskning, socialforvaltningens omvärldsbevakning, brukarundersökning 
med barnfamiljer i långvarit försörjningsstöd samt intervjuer med personal 
inom olika verksamheter som kommer i kontalct med målgruppen. 

Lägesrapporten kommer att ligga till grund for det fortsatta 
utredningsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1283,2012-08-16 

- Lägesrapport om barnfattigdom, Håbo kommun, 2012-09-11 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar for informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012,1983 



f'1l HABO W KOMMUN 
Bildningsnämnd 

BLN § 82 

Månadsuppföljning oktober 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/13 

Bildningsnämndens prognostiserade överskott ökar från 2,2 mkr till 2,6 
mkr. Den största förbättringen görs på köp av externa gymnasieplatser 
(interkommunala ersättningar) där kostnaderna beräknas bli 500 tkr lägre på 
grund av fårre elever . 

Överskott beräknas uppstå for köp av interna gymnasieplatser med 4, l mkr 
och köp av externa gymnasieplatser 2,2 mkr. Överskott finns även på for
valtningsledningen där löneökningsreserven redovisas som överskott med 
561 tkr. 

Fortfarande har enheten Fridegård ett prognostiserat underskott med 3,1 mkr 
och Kämpeisärgymnasiet ett underskott med 1,6 mkr. Arbetet med att 
anpassa verksamheten efter elev- intäkterna måste fortsätta och sker i 
samband med budgetarbetet infor år 2013. 

Inom enheten Kämpeisärgymnasium och särvux beror underskottet på fårre 
elever än beräknat inom särgymnasiet. En alltfor hög personaltäthet ger 
upphov till detta underskott. Även inom särvux är personalkostnaden högre 
än beräknat. Åtgärder måste vidtas i samband med budgetarbetet infor år 
2013. 

Övriga verksamheter avviker enbart marginellt i förhållande till budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1812,2012-11-23 

- Månadsuppföljning oktober 2012, Rid 2012.1812,2012-11-23 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner månadsuppfoljningen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefen 
Kulturstrateg 
Fritidskonsulenten 
Rektorerna 
Musikskolans rektor 
Förvaltningsekonomen 
Bibliotekschefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1984 



f"l1 .. HÅBO 
W KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 83 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/41 

Redovisning av uppdrag: SL-kort till elever på kommunens 
gymnasieskola 

Sammanfattning 
Vid bildningsnämndens sammanträde den 2 oktober 2012 fick förvaltningen 
i uppdrag att utreda möjligheten att ge SL-kort med bålstatillägget till alla 
gymnasieelever på kommunens skola i Råbo. 

Förvaltningen har inför nämndens sammanträde den 11 december gj ort en 
jämforelse av kostnader för flera olika alternativa lösningar där fler SL-kort 
köps in till elever på skolan. 

Idag får ett mindre antal elever vid Fridegårdsgymnasiet DL-kort för att resa 
mellan hemmet och skolan. SL-kort med bålstatillägget gäller på bussar 
inom kommunen och kostar mindre per termin än DL-korten. Att byta från 
DL till SL innebär att kostnaden kan minskas från nuvarande ca 440 tkr till 
220 tIa per år. 

Gymnasieskolan ser det som mycket positivt om alla elever skulle få ett SL
terminskort. SL-kortet skulle möjliggöra fOr fler studiebesök, minska 
administrationen runt hanteringen av remsor och bidra till att 
gymnasieskolan i Råbo blir attraktivare för elever. 

Den totala kostnaden för att ge alla elever SL-kort beräknas till 820 tkr. 
F örvaltningen föreslår därmed att uppdraget är slutfört. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2012.1847,2012-11-29 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1841,2012-11-28 
Tjänsteskrivelse Rid 2012.1874,2012-11-15 

Yrkande 

Owe Fröjd (BÅP) ändringsyrkar att forvaltningen får i uppdrag att från och 
med höstterminen ge SL-kort till alla elever vid Fridegårdsgymnasiet. 
Satsningen ska finansieras inom budgetram. Owe yrkar vidare att 
förvaltningen från och med vårterminen 2013 ger elever vid 
Fridegårdsgymnasiet som idag är berättigade reseersättning ett SL-kort 
istället for ett DL kort. 

Christian Ghaemi (MP), Katarina Niss (M) och Lennart Carlsson (M) yrkar 
bifall till Owe Fröjds ändringsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på forslagen till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med Owe Fröjds yrkande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,1985 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 83 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/41 

1. F örvaltningen får i uppdrag att från och med höstterminen 2013 ge SL
kort till alla elever vid Fridegårdsgymnasiet. Satsningen ska finansieras 
inom budgetram. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att från och med vårterminen 2013 ge elever 
vid Fridegårdsgymnasiet som idag är berättigade reseersättning ett SL
kort istället för ett DL kort. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsekonomen 
Rektorerna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1985 
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KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 84 

Attesträtt för år 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/42 

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden ger bildningsnämndens 
ordförande attesträtt med ansvarskoden 501 (ordförande bildningsnämnd) 
kopplat till verksamhetskodsintervallet 1071-1072 (bildningsnämnd och 
arbetsutskott) . 

Förvaltningen föreslår dessutom att skolnämnden ger förvaltnings chefen 
attesträtt med ansvarskodsintervallet 500-519 (ordförande bildningsnämnd 
och bildningsförvaltning) kopplat till verksamhetskodsintervallet 1072-1073 
(bildningsnämnd och arbetsutskott), 136 (vänortsverksamhet), 300-339 
(fritid och kultur exkl anläggningar), 3440-3599 (föreningslokaler och 
fritidsgårdar) och 451-499 (pedagogisk verksamhet). 

Attesträtten avser år 2013. 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Aktuell attestförteckning förvaras på bildningsförvaltningen där det framgår 
vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1812,2012-11-27 

Beslut 

1. Bildningsnämndens ordförande ges attesträtt under 2013 med 
ansvarskod 5 O 1 kopplat till verksamhetsintervallet 1072-1073. 

2. Förvaltningschefen ges attesträtt under 2013 med ansvarskodsintervallet 
500-519 kopplat till verksamhetskodsintervallerna 1072-1073, 136,300-
339,3440-3599 och 451-499. 

Beslutsexpediering 
Ekonomiavdelningen 
Attestantema 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 85 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2010/13 

Aterrapportering av kommunens informationsansvar 

Sammanfattning 
Kommunen har ansvar att fortlöpande hålla sig informerad om hur 
ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men inte gymnasiet håller 
sig sysselsatta i syfte att kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder. 
(Skollagen 2010:800 kap 29 § 9) 

Antalet ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret redovisas vid 
nämndens sammanträde den 11 december. 

Under hösten har förvaltningen påbörjat arbetet med att använda den 
gemensamma elevdatabasen (UEDB) för att identifiera och kategorisera 
eleverna som faller under informationsansvaret. 

En arbetsgrupp, dar nämndens ordförande ingår, arbetar också med att ta 
fram en handlingsplan för verksamheten samt aktiviteter att erbjuda de 
ungdomar som har identifierats. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1851, 2012-11-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

Beslutsexpediering 
Uppföljningshandläggaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1987 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/30 

Sammanträdestider för bildningsnämnden 2013 

Sammanfattning 
F örvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum och tider för 
bildningsnämnden 2013. I forslaget har hänsyn tagits till datum för utskick 
av kallelse for kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomiavdelningens 
tidplan for arbetet med årsredovisning och bokslut. 

En tid för arbetsutskott infor varje nämnd har också planerats in. 
Arbetsutskott kommer dock endast sammanträda när ordforanden eller 
hälften av ledamöterna i utskottet begär det. Bildningsnämnden kan också 
delegera beslut i frågor till arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2012.1862,2012-11-29 

- Förteckning, Rid 2012.1863, 2012-11-29 

Beslut 
1. Bildningsnämnden sammanträder tisdagar kl. 18.00 den 26 februari, 9 

april, 7 maj, 18juni, 1 oktober, 5 november, 10 december. 

2. Bildningsnämndens arbetsutskott sammanträder vid behov tisdagar kl 
10:00 den 12 februari, 19 mars, 23 april, 4 juni, 17 september, 22 
oktober, 26 november. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämndens ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1988 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 87 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2012/44 

Prövning av avstängning av elev vid gymnasiet i Håbo 

Sammanfattning 
Enligt skollagen (kap 5 § § 17-18) kan en gymnasieelev stängas av från sin 
utbildning. Om beslutet är brådskande kan det fattas av rektor med ska 
prövas i efterhand av utbildningens huvudman, i det här fallet 
bildningsnämnden. Huvudmannen kan besluta om avstängning av elever för 
resten av terminen och ytterligare 1,5 år. 

Elevens rektor har den 29 oktober beslutat att stänga aven elev från 
utbildningen med hänvisning till att eleven stör utbildningen och påverkar 
de andra elevernas trygghet och studiero. 

Förvaltningen föreslår nämnden att beslutet fastställs och att avstängningen 
gäller under den resterande delen av höstterminen 2012. Förvaltningen 
föreslår vidare att ordföranden får i uppdrag att, vid behov, besluta om 
ytterligare avstängningar av den aktuella eleven tills dess att besluten kan 
prövas av nämnden. 

Skolan håller, tillsammans med socialförvaltningen och övriga inblandade 
parter, på att utreda hur elevens skolgång ska fortsätta under nästkommande 
termin. 

Beslutsunderlag 
- Rektorsbeslut, Hid 2012.1998,2012-10-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att fastställa beslut om avstängning av elev 
från den 29 oktober och fram till höstterminens slut. 

2. Bildningsnämnden delegerar till ordföranden att, vid behov, pröva 
ytterligare avstängningar av den aktuella eleven till dess besluten hunnit 
prövas av nämnden. 

Beslutsexpediering 
Rektor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1976 



~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 88 

Information från nämndsledamöterna 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2010/35 

Lisbeth Bolin efterfrågar information om arbetet med plan för full 
delaktighet. En kommungemensam sammanställning kommer efter 
årsskiftet. 

Ordföranden påminner om att politiker som önskar få arvoden för sitt 
deltagande på utbildningar och möten ska be om godkännande av detta i 
förväg i nämnden eller av ordföranden. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2012.1866,2012-11-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1989 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 89 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

BLN 2010/36 

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

Datum Dnr Uppdrag Ansv 

BLNAU27 Uppgradering av bredbandet RE 
november 
2012 § 3 Förvaltningen får i uppdrag att 

undersöka möjligheterna att 
uppgradera bredbandet på 
Bildningscentrum Jan Fridegård 

Yrkanden 
Owe Fröjd yrkar att uppdraget att undersöka möjligheterna att uppgradera 
bredbandet är att betrakta som slutfört. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med Owe Fröjds yrkande. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2012.1871,2012-11-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden förklarar uppdraget som slutfört. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1991 
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HABO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BlN § 90 

Datum 

2012-12-11 

BlN 2010/37 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

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

Datum Dnr Uppdrag Ansv Planerat 

slutdatum 

2011-11-12 KF §118 Medborgarförslag om att BB Våren 2013 
ordna ett utegym i 
anslutning till 
motionsspåret i Viby, 
Bålsta tätort 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Hid 2012.1871,2012-11-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1993 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 91 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-11 

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. 

Beslut 32-2012:830 Ansökan om godkännande av 
Plusgymnasiet AB som huvudman for gymnasieskola i 
Uppsala kommun- ansökan beviIljas, Skolinspektionen 

In 
Sammanträdesprotokoll Beslut om modell fOr målstyrning 
av Håbo kommun § 164, Kommunstyrelsen 

In 
UppfoIjningsbeslut efter tillsyn i Håbo kommun avseende 
mottagande i gymnasiesärskolan, Skolinspektionen 

In 
Beslut om bidrag till Bålsta skidklubb fOr konstsnö 
2012/2013, Bildningsnämndens arbetsutskott 

Beslutsunderlag 

2012.1662 

2012.1768 

2012/38 nr 2012.1832 

- Föredragningslista, Rid 2012.1873,2012-11-29 

Beslut 
1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1995 
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