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HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 24 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

BLN 2013/10 

En informationsbroschyr om projektet Framgångsrik Skolkommun delas ut 
vid sammanträdet. 

Förvaltningens nya ekonom Annelie Högsund hälsas välkommen. 

F örvaltningschefen informerar om den pågående rekryteringen av en ny 
rektor. 

Rektor Anders Olsson informerar om studenten och gymnasieantagningen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Hid 2013.804, 2013-04-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.863 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2013-06-07 

Bildningsnämnd 

JUSTERARE 

BLN § 26 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

BLN 2013/8 

Bildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till bildningsnänrnden. För att ett beslut ska vinna laga kraft krävs det att 
beslutet anmäls till nänrnden. Nänrnden och inte delegaten är ansvarig för 
det fattade delegationsbeslutet. 

i .lnfö Hid Datum . 
i Ärendemenirig Diplankod HandI. 

Förlängd studietid, längre än tre år på nat. progr 111' 26, Förlängd 2013.626 2013-03-11 
studietid får elev på grund av funktionsnedsättning., Susanne 
A vander, rektor 

PELIN 
Förlängd studietid, längre än tre år på nat. pragr 111' 27, Förlängd 2013.627 2013-03-27 
studietid får elev på grund av funktionsnedsättning, Susanne 
A vander, rektor 

PELIN 
Förlängd studietid, längre än tre år på nat. progr 111' 28, Förlängd 2013.628 2013-03-14 
studietid får elev på grund av funktionsnedsättning., Susanne 
A vander, rektor 

PELIN 
Beslut om mottagande av sökande till gymnasiet som inte är 2013.723 2013-04-09 
folkbokfård i kommunen, Susanne Avander, rektor 

CABOR 
Beslut om mottagande av sökande till gymnasiesärskolan, 2013.724 2013-04-09 
eleven är inte folkbokfård i kommunen, Susanne Avander, rektor 

CABOR 
Yttrande - komvux i annan kommun avslås 111' 22, Avslagen 2013.735 2013-04-09 
ansökan kommunal elev till NTI, Anders Olsson, rektor 

TOVE 
Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas 111' 59, Beviljad 2013.736 2013-04-10 
ansökan kommunal elev till BCJF HT13, Anders Olsson, rektor 

TOVE 
Yttrande- komvux i annan kommun beviljas 111' 20, Beviljad 2013.741 2013-04-09 
ansökan kommunal elev till NTI-skolan, Anders Olsson, rektor 

TOVE 
Yttrande- komvux i annan kommun beviljas 111' 21, Beviljad 2013.742 2013-04-09 
ansökan kommunal elev till NTI-skolan, Anders Olsson, rektor 

TOVE 
Yttrande- komvux i annan kommun beviljas 111' 22, Avslagen 2013.743 2013-04-09 
ansökan kommunal elev till NTI-skolan, Anders Olsson, rektor 

TOVE 
Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas nr 7, Beviljad ansökan 2013.763 2013-04-02 
kommunal elev till SFI Håbo, Anders Olsson, rektor 

TOVE 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l 
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! 

Nr 2013.864 



HAso SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2013-06-07 

Bildningsnämnd 

BLN § 26 BLN 2013/8 

Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas nr 8, Beviljad ansökan 
kommunal elev till SFI Håbo, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 23, Beviljad 
ansökan kommunal elev till SVOK, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 24, Beviljad 
ansökan kommunal elev till NTI-skolan, pga B9 -
Behörighetskomplettering, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 25, Beviljad 
ansökan interkommunal elev till SVOK, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 26, Beviljad 
ansökan kommunal elev till NTI-skolan, pga B9 -
Behörighetskomplettering, Anders Olsson, rektor 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2013.805, 2013-04-29 

2013.766 

2013.775 

2013.791 

2013.792 

2013.793 

2013-02-26 

TOVE 
2013-04-22 

TOVE 
2013-04-23 

TOVE 

2013-04-23 

TOVE 
2013-04-22 

TOVE 

Förteckning över rapporterade delegationsbeslut, Rid 2013.806, 
2013-04-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar infonnationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.854 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 26 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

BLN 2013/21 

Utdelning av stipendier ur Skolsamfonden 

Sammanfattning 
Efter beslut i kammarkollegiet 1982 förvaltas stiftelsen Skolsamfonden av 
Håbo kommun. Minst 10 % av den årliga avkastningen ska läggas till 
fonden. Resterande del disponeras av bildningsnämnden, i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Vid delningen av gamla bildningsnämnden 2009 blev inte uppdraget om att 
besluta om avkastningen uppmärksammat. Det fick till följd att uppdraget 
formellt blev kvar hos bildningsnämnden medan i praktiken skolnämnden 
beslutade om avkastningen ur fonden. Den 8 april 2013 beslutade 
skolnämnden, efter att förvaltningen utrett frågan, att inte föreslå 
kommunstyrelsen att uppdraget flyttas till skolnämnden utan att överlåta 
även den praktiska hanteringen ur fonden till bildningsnämnden. Efter valet 
2014 kommer frågan ses över på nytt. 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om 
disponering av medlen för 2013 i enlighet med fondens syfte. Tema för året 
föreslås vara elever som utmärkt sig som goda berättare i Jan Fridegårds 
fotspår. Vid sammanträdet föreslår bildningsnämnden ett förtydligande 
förslaget till beslut där prissumman framgår samt att priset ska delas ut vid 
skolavslutningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2013.800, 2013-04-29 

- Sammanträdesprotokoll Skolnämnden, SKN § 26/2013 

Beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att dela ut 2000 kr ur 2013 års avkastning 
från skolsamfonden till en eller två elever i årskurs 2 vid kommunens 
gymnasieskola som i Jan Fridegårds fotspår utmärkt sig som goda 
berättare, i första hand genom skrift. 

2. Bildningsnämnden delegerar till rektorerna att utse 
pristagaren/pristagarna och dela ut priset i samband med 
skolavslutningen. 

3. Nomineringen är öppen för alla elever, rektorer och lärare på gymnasiet 
och annonseras ut av skolan. 

Beslutsexpediering 
Rektorerna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.855 



HABO 
I<OMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 27 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

BLN 2013/19 

Remissvar: Ungdomar utanför gymnasieskolan 

Sammanfattning 
Ungdomar som saknar en gymnasieutbildning riskerar arbetslöshet och en 
rad andra negativa omständigheter på såväl kort som lång sikt. Kommunen 
har i skollagen sedan 2005 ett uttalat ansvar för att hålla sig informerade om 
hur ungdomar som avslutat grundskolan men som aldrig slutfÖli sin 
gymnasieutbildning är sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda dem 
anpassade åtgärder och omfattar ungdomar upp till 20 år. Ansvaret kallas 
informationsansvaret (i tidigare skollagen kallad uppföljningsansvaret.) 

Utbildningsdepmiementet har genomföli en utredning på uppdrag av 
regeringen i syfte att göra en översyn av det kommunala 
informationsansvaret för unga och föreslå förbättringar. Målsättningen med 
utredningen är att fler ska fullfölja gymnasieskolan, färre vma inaktiva och 
perioderna av inaktivitet ska förkortas. 

Utredningen lyfter som problemområden frmn det otydliga ansvaret, den 
varierande kvaliteten på verksamheten mellan olika kommuner, 
arbetsförmedlingens begränsade verktyg att möta målgruppen samt att 
kunskap och metoder saknas. 

Råbo kommun är remissinstans för utredningen och remissvar med 
synpunkter på förslagen i utredningen ska skickas in till regeringen senast 
den 14 juni 2013. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2013.817, 2013-04-29 
Yttrande från bildningsnämnden, 2013-04-29 
Utdrag från SOU 2013:13, Ungdomar utanför gymnasieskolan 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner remissvar på delbetänkande Ungdomar 
utanför gymnasieskolan och överlämnar det till 
utbildningsdepmiementet. 

Beslutsexpediering 
Utbildningsdepatiementet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.8S6 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-07 

Bildningsnämnd 

JUSTERARE 

BLN § 28 BLN 2013/20 

Delårsuppföljning mars 2013, Bildningsnämnden 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden väntas ge överskott med 3,1 mkr, vilket är en försämring 
från föna månadens uppföljning med 400 tkr. Överskottet beror på lägre 
kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasiet med 4,0 mkr samt 
på köp av platser från egna gymnasiet med 3,1 mkr. 

Fridegårdsgymnasiet visar underskott med 3,6 mkr. Det är sälme än 
budgeterat delvis på grund av att Handels- och administrationsprogrammet 
inte tar in årskurs 1 till hösten, eftersom kostnaderna fördelas på färre 
elever. Alternativet att ta in årskurs 1 hade dock lett till ännu stöne 
underskott. SIcolan arbetar kontinuerligt med att se över program och kurser 
utifrån efterfrågan och med att rekrytera fler elever på befintliga program. 

Efterfrågan på vuxenutbildning ökar vilket beräknas ge kostnader utöver 
budget. Åtgärder kommer att övervägas. 

Kommunfullmäktige har beslutat att flytta kultur- och fritid exklusive 
musikskolan till kommunstyrelsens ansvarsområde från 8 april, varför dessa 
verksamheter finns med i denna rapport per sista mars. Verksamheterna som 
överförs följer budget. I nästa steg överförs delar av 
bildningsförvaltningens budget i samband med en översyn av 
ansvarsfördelningen mellan bildningsförvaltningen och kommunstyrelsens 
förvaltning men den tidplanen är inte klar. 

Bildningsnämnden har fastställt mål och nyckelindikatorer för årets 
verksamhet. I och med ansvarsöverföringen till kommunstyrelsen föreslås 
att de mål och nyckelindikatorer som bara berör den överförda 
verksamheten, stryks från bildningsnämnden. Det gäller nyckelindikatorn 
"Medborgarnas nöj dhet med kommunens kulturverksamhet ska öka" samt 
målet "Förvaltningen ska medverka till utformningen av det offentliga 
rummet". 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2013.768, 2013-04-19 

- Delårsuppföljning mars 2013 Bildningsnämnden 2013.768, 2013-04-19 

Beslut 

1. Bildningsnämnden stryker nyckelindikatorn "Medborgarnas nöj dhet 
med kommunens kulturverksamhet ska öka" samt målet "Förvaltningen 
ska medverka till utformningen av det offentliga rummet". 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.857 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-07 

Bildningsnämnd 

JUSTERARE 

BLN § 28 BLN 2013/20 

2. Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefen 
Rektorerna 
Musikskolans rektor 
Bibliotekschefen 
Kulturstrategen 
Fritidskonsulenten 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.857 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

Bildningsnämnd 

JUSTERARE 

BLN § 29 BLN 2013/22 

Utvärdering av klagomålshantering inom bildningsförvaltningen 
och skolförvaltningen 

Sammanfattning 
Håbo kommun har efter beslut i kommunfullmäktige 2010 en policy och 
rutin för att ta emot och rapportera inkomna synpunkter; klagomål, ideer 
och förslag från kommunens medborgare. 

Syftet med rutinen är att säkerställa att alla de tankar om kommunens 
verksamheter som kommer in från kommuninvånarna tas tillvara och ge de 
politiska nämnderna en återkoppling. 

Sedan rutinen infördes 2010 har förvaltningen noterat att fördelningen på 
registrerade synpunkter mellan verksamheter är oj ämn och det totala antalet 
synpunkter som rapporteras till politikerna sannolikt inte motsvarar det 
faktiska antalet som verksamheterna får in. Mot denna bakgrund har en 
enkät skickats ut till ett urval av personal, elever och vårdnadshavare inom 
skolväsendet. Frågorna fokuserade på hur känd kommunens 
synpunktshantering är i verksamheten, hur brukarna lämnar in sina 
klagomål, hur de hanteras och vilka problem som personal och brukare 
upplever i hanteringen. 

Utvärderingen visar bland annat att kommunens synpunktshantering inte är 

känd hos personal och brukare. De flesta synpunkter kommer direkt till 
verksamheterna muntligt eller via e-post och hanteras internt utan att 
rapporteras vidare. 

Både personal och brukare uppmärksammar behovet av återkoppling på 
synpunkter för att få en bra och professionell hantering. 

Skol- och bildningsförvaltningen kommer nu, i samråd med 
kommunstyrelsen och övriga förvaltningar, se över rutiner och information 
om synpunktshanteringen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Hid 2013.819,2013-04-29 

- Tjänsteskrivelse, Hid 2013.787,2013-04-24 

Beslut 

1. Bildningsnänmden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.858 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 30 

Information från nämndsledamöterna 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-07 

BLN 2013/12 

Ordföranden informerar att skidspåret på Granåsen, som efter beslut i 
nämnden fått konst snö under vintern, har utsetts av internetsidan Skidspår.se 
till det nästa bästa skidspåret i Uppsala län. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2013.808, 2013-04-29 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.859 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 31 

u p pd rags lista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-07 

BLN 2013/13 

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

Datum Dnr Uppdrag Ansv Planerat Kommentar 

BLN § 83 2012/41 
SL-kort till aHa 

2012-12-
gymnasieelever 

11 
Uppdrag att från och med ht 
2013 ge SL-kort till alla 
elever vid 
Fridegårdsgymnasiet. 

BLN § 2012/23 
Ett fjärde år på 

71,2012-
teknikprogrammet 

11-06 
Utredning avvaktar besked 
från skolverket om 
försöksverksamheten ska bli 
stadigvarande. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2013.809 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar informationen 

EXPEDIERAD 

slutdatum 

BE 18 juni 
2013 

BE 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.863 



HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 32 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

Datum 

2013-06-07 

BLN 2013/14 

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. 

i Jnfo
In 

Beslut 51-2012:5403 Betygsrätt ror Hermods AB ror utbildning motsvarande 
kommunal vuxenutbildning, kommun@habo.se 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2013.810, 2013-04-29 

Beslut 
l. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Diirienr-�i 
2013.631 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.864 
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