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Ordförande Werner Schubert (S) 
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Hans Elmehed, f6rvaltningschef 
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Bildningsnämnd 

2013-06-18 
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§ 33 Infonnation från förvaltningen 

§ 34 Delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

§ 35 Månadsuppföljning april-maj 2013, Bildningsnämnden 

§ 36 SL-kort till elever vid Fridegårdsgymnasiet 

§ 3 7 Avgifter och indirekt kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor 

§ 38 Handlingsplan för arbetet med information och uppföljning av elever i gymnasieåldern 

§ 39 Revidering av riktlinjer för skolskjuts, reseersättning och inackorderingsbidrag 

§ 40 Uppdragslista 

§ 41 Anmälningsärenden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
I<OMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 33 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/10 

Förvaltningschefen informerar om att en ny rektor har rekryterats till 
gymnasiet samt förberedelserna för en sammanslagning av 
bildningsförvaltningen och skolförvaltningen. 

Rektorerna informerar om skolavslutningen, antagningen inför hösten och 
en planerad kompetensutveckling av gymnasiets lärare. 

Rektor Anders Olsson informerar om att skolan fått statsbidrag för sin SFI
verksamhet (svenska för invandrare). 

Förvaltningschefen informerar om fOlisättningen på projektet där 
gymnasieelever undervisar äldre i IT. 

F örvaltningschefen inf�rmerar vidare om ett sommarcaf6 för ungdomar som 
på prov ska öppnas sommaren 2013 i samarbete med bowlinghallen. 
BildningsförvaItningen bidrar med ca 40 000 kr. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2013.1093, 2013-06-11 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1127 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 34 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/8 

Bildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
bildningsnämnden. Delegering av beslutanderätten innebär bl.a. att 
beslutsvägarna blir kOliare och handläggningen av ärenden går fortare, då 
nämnden inte behöver fatta beslut i rutinärenden. 

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. 

i Info" 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 24, Avslagen ansökan 
kommunal elev till Komvuxcentrum Stockholm pga Har betyg från 3-
årigt gymnasium och Inga särskilda skäl föreligger, Anders Olsson, 
rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 25, Avslagen ansökan 2013.869 2013-05-07 
kommunal elev till Stockholms kommun pga Utbildningen finns i 
hemkommunen och Saknar individuell studieplan, Anders Olsson, 
rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 26, Avslagen ansökan 2013.870 2013-05-07 
kommunal elev till Upplands-Bro pga Inga ekonomiska möjligheter 
finns och Saknar individuell studieplan, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 27, Avslagen ansökan 2013.871 2013-05-07 
kommunal elev till NTI pga Utbildningen finns i hemkommunen, 
Anders Olsson, rektor 

Yttrande - interkommunal elever nr 503, Avslagen ansökan 2013.872 2013-05-07 
interkommunal elev till SV OK avslagen pga Hemkommunen står ej för 
kostnaden, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun avslås nr 8, Avslagen ansökan 2013.873 2013-05-07 
kommunal elev till BSK BCJF pga Har betyg från gymnasium, Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 29, Beviljad 100 p 2013.874 2013-05-07 
kommunal elev till NTI-skolan, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 28, Avslagen ansökan 2013.875 2013-05-07 
kommunal elev till Enköpings kommun pga Utbildningen finns i 
hemkommunen, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 29, Avslagen ansökan 2013.876 2013-05-07 
kommunal elev till SVOK pga Har betyg från gymnasium, Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun avslås nr 9, Avslagen ansökan 2013.877 2013-05-07 
kommunal elev till BSK på BCJF pga Har betyg från gymnasium, 
Anders Olsson, rektor 

Avstängning av elev enligt skollagen 2010:800 kap 5 § 17., Susanne 2013.891 2013-05-15 
A vander, rektor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1128 



HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2013-06-18 

Bildningsnämnd 

BLN § 34 BLN 2013/8 

Yttrande- SFI i Håbo kommun beviljas nr 9, Beviljad ansökan 
kommunal elev till SFI Håbo, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 64, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 65, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 66, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 67, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 68, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 69, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 70, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 71, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 72, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 73, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev till BCJF 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 74, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 75, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF. Uppdaterad bilaga 29/5 2013, Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 76, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 77, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 78, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 79, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 80, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 81, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 82, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 
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2013.933 2013-05-07 
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2013.935 2013-05-16 
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HABO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 34 

Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/8 

Yttrande- komvux i Håbo kommun beviljas nr 83, Beviljad ansökan 
kommunal elev till BCJF, Anders Olsson, rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev till SFI Håbo 

Prövning av avstängning . Ordförandebeslut enligt kommunallagen 6 
kap §36, Werner Schubert 

Individuellt avtal om NID- utbildning« Pulskydd» , Örnsköldsviks 
kommun 

Individuellt samverkansavtal om NID« Pulskydd» , Storumans 
kommun 

Individuellt samverkansavtal NID« Pulskydd » , Storumans 
kommun 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 30, Beviljad ansökan 
kommunal elev till NTI-skolan för 200 poäng, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 30, Avslagen ansökan 
kommunal elev till Komvuxcentrum Stockholm pga Har betyg från 3-
årigt gymnasium, Anders Olsson, rektor 

2013.936 2013-05-14 

2013.937 2013-05-07 

2013.966 2013-05-21 

2013.992 2013-05-20 

2013.993 2013-05-20 

2013.994 2013-05-20 

2013.1029 2013-05-14 

2013.1030 2013-05-14 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 31, Avslagen ansökan 2013.1034 2013-05-14 
kommunal elev till NTI-skolan pga Inga ekonomiska möjligheter finns, 
Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 32, Avslagen ansökan 2013.1035 2013-05-14 
kommunal elev till NTI-skolan pga Inga ekonomiska möjligheter, 
Anders Olsson, rektor 

Kontant reseersättning nr 16, Reseersättning får eleven « Pulskydd 2013.1036 2013-05-28 
» , Cajsa Melander 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 33, Avslagen ansökan 2013.1040 2013-05-15 
kommunal elev till Lernia Järfålla pga Har betyg från gymnasium och 
n 1 I " 1 & 1 al 1 I 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 34, Avslagen ansökan 2013.1041 2013-05-14 
kommunal elev till NTI-skolan pga Har betyg från gymnasium, Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 31, Beviljad ansökan 2013.1042 2013-05-23 
kommunal elev till Säbyholm utbildningar pga Behörighet, Studieplan 
upprättad och Salmar betyg från gymnasium, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås 111' 35, Avslagen ansökan 2013.1048 2013-05-21 
kommunal elev till Järfålla kommun, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 36, Avslagen ansökan 2013.1067 2013-05-24 
kommunal elev till Upplands-Bro pga Elev redan läser kursen., Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 37, Avslagen ansökan 2013.1068 2013-05-20 
kommunal elev till SVOK pga Saknar individuell studieplan, Anders 
Gleee..., j"olda ... 

Yttrande- komvux i annan kommun beviljas nr 32, Beviljad ansökan 2013.1069 2013-05-28 
kommunal elev till Komvuxcentrum Stockholm, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås 111' 38, Avslagen ansökan 2013.1076 2013-05-28 
kommunal elev till SVOK pga Har betyg från gymnasium och Salmar 
studieplan, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 39, Avslagen ansökan 2013.1077 2013-05-28 
kommunal elev till Vuxenutbildningscentrum Västerås, Anders 
Olsson, rektor 

JUST/,' �, 
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EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1128 



HAso 
I<OMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/8 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 40, Avslagen ansökan 2013.1080 2013-05-28 
IK elev till SVOK pga Hemkommunen har avslagit ansökan, Anders 
Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 41, Avslagen ansökan 2013.1081 2013-05-28 
kommunal elev till NTI-skolan pga Inga ekonomiska möjligheter och 
Salmar studieplan, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 42, Avslagen ansökan 2013.1084 2013-05-28 
kommunal elev till Komvuxcentrum Stockholm pga Har betyg från 
gymnasium, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 43, Avslagen ansökan 2013.1085 2013-05-28 
kommunal elev till Komvuxcentrum Stockholm pga Inga särskilda 
skäl och Salmar studieplan, Anders Olsson, rektor 

Yttrande - komvux i annan kommun avslås nr 44, Avslagen ansökan 2013.1086 2013-05-28 
kommunal elev till Komvuxcentrul11 Stockholm pga Utbildningen 
finns i Håbo, Inga ekonomiska möjligheter och Saknar studieplan, 
Anders Olsson, rektor 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Föredragningslista, Rid 2013.1094, 2013-06-11 
FÖlieckning över rappOlierade delegationsbeslut, Rid 2013.1095, 
2013-06-11 

1. Bildningsnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1128 



HABO 
I<OMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/17 

Månadsuppföljning april-maj 2013, Bildningsnämnden 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden väntades i april ge överskott med 3,8 mkr men i maj 
hade överskottet minskat till 3,1 mkr. Detta förklaras med högre kostnader 
för elevresor samt anställning av ny rektor till Bildningscentrum J an 
Fridegård (BCJF). Ett sommaröppet ungdomscafe planeras också, till en 
uppskattad kostnad på 40 tkr. 

Överskottet beror på lägre kostnader för interkommunala ersättningar på 
gymnasiet med 4,4 mkr samt på köp av platser från egna gymnasiet med 
3,1 mkr. 

BCJF visar underskott i maj med totalt 3,4 mkr. Fridegård prognostiserar ett 
underskott på 3,5 mkr. Kämpe berälmas få ett överskott på ca 130 tkr. 
Fridegårds underskott beror på att elevantalet är för lågt på skolan för att 
enbart kunna finansieras med nuvarande eleversättning. 

Efterfrågan på vuxenutbildning ökar vilket beräknas ge ökade kostnader 
med ca 470 tIa jämfört med budget. Särvux står för ca 170 tkr av dessa och 
SFI står för 80 tkr. Åtgärder kommer att övervägas. 

Musikskolan berälmas hålla budget. 

Kommunfullmäktige har beslutat att flytta kultur och fritid exklusive 
musikskolan till kommunstyrelsens ansvarsOlmåde från 8 april, vilket nu har 
genomfölis. Nu pågår överföring av delar av bildningsförvaltningens budget 
i samband med en översyn av ansvarsfördelningen mellan 
bildningsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Det arbetet 
kommer att fortgå under sommaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2013.906, 2013-05-15 
Månadsuppföljning maj 2013, Rid 2013.1130, 2013-06-13 
Månadsuppföljning april 2013, Rid 2013.906, 2013-05-15 

Yrkande 
Owe Fröjd (BÅP) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
förslag till åtgärder för att Fridegårdsgymnasiet ska nå nollresultat. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslagen till beslut och finner att 
bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till godkännande 
och Owe Fröjds tilläggsyrkande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1131 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 35 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/17 

1. Bildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen. 

2. Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
förslag till åtgärder för att Fridegårdsgymnasiet ska nå nollresultat. 

Bes I utsexped ieri ng 
Förvaltningschefen 
Rektorerna 
Musikskolans rektor 
Förvaltningsekonomen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1131 



f'l1 W HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2012/41 

SL-kort till elever vid Fridegårdsgymnasiet 

Sammanfattning 

Gymnasieelever under 20 år har rätt till reseersättning från sin hemkommun 
om de har mer än 6 km till skolan. Ersättningen delas vanligen ut i fonn av 
SL-kort med bålstatillägget till elever i Stockholms län och UL-kort till 
elever i Uppsala län. SL-kOlien med Bålstatillägget gäller även på bussarna 
inom Råbo kommun. 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 december 2012 fick 
förvaltningen i uppdrag att från och med höstterminen 2013 ge SL-kort till 
alla elever vid Fridegårdsgymnasiet. Satsningen skulle finansieras inom 
budgetram. 

Förvaltningen fick även i uppdrag att från och med vårterminen 2013 ge 
elever vid Fridegårdsgymnasiet som idag är berättigade reseersättning ett 
SL-kort istället för ett UL kort. 

Under vårterminen har en dialog förts med UL. Inför höstterminen 2013 
lämnar nu förvaltningen ett förslag hur uppdraget från bildningsnämnden 
ska genomföras. 

Förvaltningen föreslår att SL-kort med bålstatillägget delas ut till alla elever 
vid Fridegårdsgymnasiet som är under 20 år. Förvaltningen förslår att både 
UL-kort och SL-kort med bålstatillägget delas ut till de elever som är 
berättigade reseersättning under höstterminen 2013. Förvaltningen föreslår 
också att förvaltningen får i uppdrag att inför 2014 vidare utreda frågan om 
att enbart dela ut SL-kort till eleverna, i samverkan med kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Effekterna av SL-korten föreslås utvärderas under 2014. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2013.1096,2013-06-11 
Tjänsteslaivelse, Rid 2013.1014, 2013-05-23 
Sammanträdesprotokoll BLN § 83/2012 2012-12-11 

Yrkande 
Owe Fröjd (BAp) ändringsyrkar förvaltningens förslag till: 

1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag att under 
höstterminen 2013 dela ut SL-kOli till alla gymnasieelever som är under 
20 år. 

2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2014 utvärdera 
effekterna av införandet av SL-kort till alla elever. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,1140 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 36 

Propositionsordning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2012/41 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Owe 
Fröjds yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet med Owe Fröjds 
yrkande. 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag att under 
höstterminen 2013 dela ut SL-kort till alla gymnasieelever som är under 
20 år. 

2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2014 utvärdera 
effekterna av införandet av SL-kort till alla elever. 

Beslutsexpediering 
Rektorerna 
Förvaltningschefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1140 



HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 37 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/26 

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och 
skolor 

Sammanfattning 
I Råbo pågår en utredning om åtgärder för att minska konsekvenserna för 
barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer. 

Inom ramen för arbetsgruppens arbete har ansvariga inom skol- och 
bildningsförvaltningen fått uppdraget att se över riktlinjer och policys 
gällande elevers avgifter i skolan, till exempel vid skolresor och insamling 
till klasskassan. 

Som underlag i detta arbete har enkätfrågor gått ut till föräldrar med barn i 
kommunal förskola, grundskola och fritids, elever i kommunens 
gymnasieskola och i huvudsak pedagogisk personal inom skol- och i 
bildningsförvaltningen. 

Undersökningen om dolda kostnader visar att det films variationer i hur 
avgifter och indirekta kostnader hanteras inom Råbo kommuns olika 
skolverksamheter. Enskilda enheter har tagit ställning till att inte genomföra 
aktiviteter som innebär avgifter eller indirekta kostnader för 
vårdnadshavarna. Däremot saknar gemensamma riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2013.1090, 2013-06-10 
Tjänsteskrivelse, Rid 2013.1043, 2013-05-22 
Redovisning av kartläggning av avgifter och indirekta kostnader på 
gymnasieskolan, Rid 2013.1044, 2013-05-28 
Kmiläggning av avgifter och indirekta kostnader i Råbo kommuns 
förskolor och skolor (rappOli), Rid, 2013.1046, 2013-05-21 
Skolinspektionens informationsblad Avgifter i skolan, 2011-12-07 

Beslut 
1. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samarbete med 

skolförvaltningen, ta fram riktlinjer och policys för direkta och 
indirekta kostnader inom förskola, skola och gymnasieskola. 

2. Bildningsnämnden beslutar att skolinspektionens tolkning av 
skollagen ska tillämpas när avgifter tas ut. 

Bes I utsexped ieri ng 
Rektorerna 
Förvaltningschefen 
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HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/25 

Handlingsplan för arbetet med information och uppföljning av 
elever i gymnasieåldern 

Sammanfattning 
Enligt skollagen och nämndens reglemente har bildningsnämnden i uppdrag 
att löpande hålla sig informerad om och erbjuda åtgärder till elever som av 
olika anledningar står utanför gymnasieskolan. Uppdraget benämns ofta 
som informationsansvaret. 

En tidigare arbetsmodell för verksamheten antogs 2007 men då den inte 
längre är aktuell och då förutsättningarna för verksamheten förändrats till 
följd av den nya gemensamma elevdatabasen UEDB har en ny 
handlingsplan sammanställt. 

Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen har ett överlappande ansvar 
för ungdomarna som berors av informationsansvaret. Informationsutbyte 
och möjlighet att göra gemensamma insatser för målgruppen mellan 
förvaltningarna är därför av avgörande betydelse för att åtgärderna ska 
lyckas. 

Representanter från socialförvaltningen har deltagit i arbetet och getts 
möjlighet att komnla med synpunkter på handlingsplanen. 
Bildningsförvaltningen föreslår nämnden att handlingsplanen även skickas 
på remiss till socialnämnden för att få en tydlig förankring och eventuella 
synpunkter på hur samarbetet ska fungera. 

Om förändringarna som föreslås i SOU 2013:13 Unga utanför 
gymnasieskolan antas behöver en ny översyn göras av handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Rid 2013.1056, 2013-05-29 

- Handlingsplan, Rid 2012.1694, 2012-11-07 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner handlingsplan för informationsansvaret. 

2. Bildningsnämnden beslutar att överlämnar handlingsplanen på remiss 
till socialnämnden. 

Besl utsexpediering 
Socialnämnden 
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rrl1 -. HAso 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 39 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

BLN 2013/24 

Revidering av riktlinjer för skolskjuts, reseersättning och 
inackorderingsbidrag 

Sammanfattning 
Elever som går i gymnasieskolan har rätt att få reseersättning eller 
inackorderingsbidrag från sin hemkommun om de studerar långt från 
hemmet. Elever vid gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts. 

Inför läsåret 2013/2014 behöver reglementet som styr hur dessa ersättningar 
beslutas uppdateras. 

Efter ett prejudicerande beslut i kammarrätten i Göteborg (måIS641-12) har 
rätten slagit fast att elever har rätt att söka inackorderingsbidrag retroaktivt. 
Håbo kommun har tidigare avslagit retroaktiva ansökningar då det innebär 
svårigheter för kommunen att planera sina utgifter. Reglementet har nu 
reviderats utifrån kammaTI'ättens dom. 

Ett förtydligande har även förts in i texten avseende vad som gäller för 
elever som behöver reseersättning men som inte studerar på heltid. I 
revideringen klargörs även vilka avståndsregler som gäller för elever vid 
gymnasiesärskolan eftersom avståndsgränser för dessa elever inte finns i 
lagtexten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2013.1057, 2013-05-29 
Regler och riktlinjer för handläggning av reseersättning, skolskjuts och 
inackorderingstillägg för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller vid 
gymnasial vuxenutbildning, Hid 2013.970, 2013-05-20 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner revidering av reglementet. 

Beslutsexpediering 
Bildningskontoret 
Bildningscentrum Jan Fridegård 

JUWERAR I . 

,./ / lir 
J�V 
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HABO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 40 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-18 

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 

slutdatum 

BLN § 2012/23 Ett fjärde år på RE 
71, 2012- telmikprogrammet 
11-06 

Utredning avvaktar besked 
från skolverket om 
försöksverksamheten ska bli 
stadigvarande. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Rid 2013.11 00, 2013-06-11 

Beslut 

1. Bildningsnämnden noterar informationen 
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HABO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BlN § 41 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

Datum 

2013-06-18 

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. 

Lllifo 
In 
Beslut med anledning av överklagan om mottagande i andra hand av 
gymnasieelev, Skolväsendets överklagandenämnd 

In 
Beslut med anledning av överklagan om mottagande i andra hand av 
gymnasieelev, Skolväsendets överklagandenämnd 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, Hid 2013.1101, 2013-06-11 

Beslut 
1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

.JjJd 
2013.837 

2013.883 
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