
HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övrig 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justtirare 

l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kl. 18.15, Skoklosterrummet/Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Ordförande Pyry Niemi (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Sofie Bergengren (MP) 
Ariel Pardo (S) 
Karl-Henrik Nanning (M) 
Björn Hedö (M) 
Anders Nitfjord (FP) 

Sven-OlofDväring (S) 
Helene Cranser (S) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Mats Ehming, ekonomichef 
Karin Johansson, ekonom 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, tillfårordnad administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Stefan Petrusson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Gösta Karlsson, Gransäters rektorsområde 
Hans Wiktorsson, Gröna Dalens rektorsområde 
Ulla Henriks son, verksamhetschef Barn- och elevhälsoenheten 
Håkan Hansson, Lärarförbundet 

Karl-Henrik Narming (M} 

Omedelbar justering, Kommunhuset 

§ l 

Helena Johansson 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumför 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2013-03-04 

Datumför 
2013-03-05 anslags nedtagande 2013-03-26 

Kommunhuset, Håbo kommun 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ l Årsredovisning år 2012, skolnämnden 

----

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

-- ---

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övrig 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kl. 18.15, Skoklosterrummet/Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Ordfårande Pyry Niemi (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Sofie Bergengren (MP) 
Ariel Pardo (S) 
Karl-Henrik Nanning (M) 
Björn Hedö (M) 
Anders Nilfjord (FP) 

Sven-OlofDväring (S) 
Helene Cranser (S) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Mats Ehming, ekonomichef 
Karin J o hans son, ekonom § § 2-7 samt 14 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, tillförordnad administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Stefan Petrusson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Gösta Karlsson, Gransäters rektorsområde 
Hans Wiktorsson, Gröna Dalens rektorsområde 
Ulla Henriksson, verksamhetschefBam- och elevhälsoenheten 
Håkan Hansson, Lärarförbundet 

Karl-Henrik Nanning (M) 

Måndagen den 11 mars, kl 08.00, Kommunhuset 

§§ 2-14 

Karl-Henrik Nanning 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumför 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2013-03-04 

Datumför 
2013-03-12 anslags nedtagande 2013-04-02 

Kommunhuset, Håbo kommun 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 2 Information från förvaltningsledningen 

§ 3 Anmälningsärenden 

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 5 Uppföljning av intern kontrol12012 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

§ 6 Rapportering av synpunkter i samband med årsbokslut år 2012 

§ 7 Handlingsplan avseende förskola och skola 2013-2015 

§ 8 Uppföljning av aktiviteter Framgångsrik skolkommun år 2012 

§ 9 Ändringar i Håbo kommuns regler om skolval 

§ l O Uppföljning av elevhälsa 

§ Il Uppföljning av Full delaktighet i Håbo kommun, Skolnämnden 2012 

§ 12 Uppdragslista 

§ 13 Remitterade motioner och medborgarförslag 

§ 14 Månadsuppföljningjanuari 2013, skolnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 1 

Arsredovisning år 2012, skolnämnden 

Sammanfattning 

SKN 2013/20 

Skolfårvaltningen redovisar förslag till årsredovisning 2012, där 
driftredovisningen visar ett underskott om 5 545 tlcr och investerings
redovisningen ett underskott om 41 tlcr. 

Underskottet i driftredovisningen hänförs framförallt till ökat antal barn och 
elever samt ökade kostnader för tilläggsbelopp till bam i behov av särskilt 
stöd. I underskottet ingår även skolförvaltningens kostnader för 
fuktskadorna vid Futurums grundskola med 923 tlcr. 

Resultatet 2012 kommer även att påverka resultatet för 2013 och 
förvaltningen arbetar med en handlingsplan för att nå budget i balans. 

Förvaltningens kostnader för branden vid Junibackens förskola ligger inte 
med i driftredovisningen, utan kommer att belasta skolförvaltningens 
kostnader i samband med slutreglering av skadan. 

Av skolnämndens tre mål har samtliga uppfyllts. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, 2013-02-19 
Tjänsteslcrivelse, 2013-01-23 
Årsredovisning 2012 nämnder, skolnämnden 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner Årsredovisning 2012 nämnder, skolnämnden 

2. skolnämnden överlämnar årsredovisning till kommunstyrelsen. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.801 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §2 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SKN 2013/4 

Förvaltningschefen uppmärksammar att Skoldatateket i Håbo kommun 
berättar om satsningen med elevambassadörer, i Specialpedagogiska 
myndighetens tidskrift Lika värde. 

Förvaltningschefen informerar om att ny ledningsorganisation, steg två, 
efter information i ledningsgruppen och partsamverkan kommer att 
beslutas inom kort. 

Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern informerar om att Täppans 
förskola nu har ny ägare. 

Förvaltningschefen informerar om aktuella förändringar i lednings
organisationen. På Futurum är en tillförordnad rektor på plats fram till 
sommaren, då nya ledningsorganisationen för skolförvaltningen träder i 
kraft. En centralt placerad förskoleutvecklartjänst har inrättats på deltid. 

Tillförordnade administrativa chefen informerar om att avtal har 
tecknats med Bålsta taxi för skolskjutsar med taxi inför höstterminen 
2013. 

Beslut om arbetsldäder till förskalepersonal har fattats. 

Förvaltningschefen redogör efter partsamverkan i Skolsam. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 3, 2013-02-19 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.823 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 3 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SKN 2013/6 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar infmmationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 4, 2013-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2013-02-06 
Sammanställning av anmälningsärenden, 2013-02-19 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.826 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2013-02-19 

- Tjänsteskrivelse, 2013-02-06 

SKN 2013/5 

- Sammanställning av delegationsbeslut, 2013-02-06 

Sammanfattning 
skolnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och ordförande 
enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
skolnärnnden. Redovisningen innebär inte att skolnämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten, däremot kan delegationsrätten återkallas 
av skolnärnnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnärnnden noterar informationen och lägger delegations
besluten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2013-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2013-02-06 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2013-02-06 

Delegater: 
Sandra Backlund SABA C 
Pyry Nierni PYNIE 
Björn Tidernarr BJTID 
Carin Ekman CAEKM 

Viveca Ejnefjäll Strömberg VS 
Hans Elrnehed HAELM 
Helena Johansson HEJOH 

. Info Hi d Besl.inst 
1

-Ärendemening--··· ... Sammtr.dat-
Beslut om skolslguts med hänsyn till trafikförhållanden, SKN 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

2013-03-04 
10 kap 32-33 §§ SL m 59, Beslut om skolslguts med 2012.3363 SKN 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola) 
< < Pulskydd > > 

2013-03-04 
Anmärkning mot föräldrakooperativet Vikingen 2012.4184 SKN 
Riktad tillsyn av Vikingens förskolas föräldraavgifter 2012/185 2013-03-04 

8 kap 5 § SL nr 33, Beslut om placering eller utökad tid 2012.4696 SKN 
i förskola på grund av familjens situation 

Ansökan om placering/utökad tid i förskola för<< 2012/239 2013-03-04 
Pulskydcl» --- --- -----

Datum 
Hand! 
2013-08-16 

vs 
2013-08-17 

vs 
2012-11-22 
SABA C 

2012-11-12 

vs 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN §4 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Info 
Ärendemening 
lO kap 27 § SL nr 11, Beslut om mottagande av elev 
från annan kommun (fria skolvalet) << Pulskydd >> 

lO kap 27 § SL nr 12, Beslut om mottagande av elev 
från annan kommun (fria skolvalet) << Pulskydd >> 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 35, Beslut 
om vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 36, Beslut 
om vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

8 kap 13 § 2 st SL nr 2, Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun (fria valet)<< Pulskydd >> 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 37, Beslut 
om vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 38, Beslut 
om vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 39, Beslut 
om vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

lO kap 32-33 §§ SL nr 106, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola) 

Yttrande över Barn- och elevombudet beslut i ärende om 
kränkande behandling vid Gröna Dalen, Håbo kommun, 
dnr 45-2012:2499 
Utredning om kränkande behandling vid Gröna Dalen 

Yttrande över mottagande i särskola, dnr 41-2012:4058 

Utredning angående mottagande i särskola i Håbo 
kommun 
lO kap 37-38 §§ SL nr 21, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 

Grundbelopp fristående verksamhet 2012 Sverigefinska 
skolan Stockholm 

JUSTERARE 

(::;?~// 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2013/5 

Hi d 
Diarlem 
2012.4760 

2012.4763 

2012.4766 

2012.4767 

2012.4783 

2012.4799 

2012.4801 

2012.4804 

2012.4830 

2012.4850 

2012/128 

2012.4856 

2012/238 

2012.4931 

2012/202 

Besl.inst 
Sammtr.dat 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

Datum 
Hand!.·· 
2012-11-12 

SABA C 
2012-11-12 

vs 
2012-11-12 

SABA C 
2012-11-12 

SABA C 
2012-11-13 

SABA C 
2012-11-14 

SABA C 
2012-11-14 

SABA C 
2012-11-14 

SABA C 
2012-11-27 

vs 
2012-11-20 

PYNIE 

2012-11-28 

PYNIE 

2012-11-22 

vs 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §4 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

> Irifo 
i Årendemening 

14 kap 15-16 §§ SL nr 9, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet gällande fritidshem hos 
Sverigefinska skolan i Stockholm 
Grundbelopp fristående verksamhet 2012 Sverigefinska 
skolan Stockholm 
Tilläggsbelopp beviljas om 97 266 kr får höstterminen 
2012 får assistentstöd på 100% Beslut om tilläggsbelopp 
till kommunal verksamhet extraordinära stödåtgärder 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder kommunal 
verksamhet år 2012 Råbydals fårskola << Pulskydd >> 

10 kap 32 och 40 §§ SL m 51, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikfårhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (annan skola än 
anvisade)<< Pulskydd >> 

Överklagande av skolsJguts gällande<< Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL m 107, Beslut om skolsJguts med 
hänsyn till trafikfårhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >> 
Överklagande av skolsJguts gällande<< Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 108, Beslut om skolsJguts med 
hänsyn till trafikfårhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd » 

10 kap 32 och 40 §§ SL m 52, Beslut om skolsJguts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (annan skola än 
anvisade)<< Pulskydd >> 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 53, Beslut om skolsJguts med 
hänsyn till trafikfårhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (annan skola än 
anvisade) < < Pulskydd > > 

Forts. 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2013/5 

Bid. 
Diarieilr 
2012.4935 

2012/202 

2012.4963 

2012/212 

2012.4996 

2012/306 

2012.4997 

2012/306 

2012.4998 

2012.5011 

2012.5013 

Besl.inst 
Sammtq:lat 
SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

.Datum 
·Hand! 

2012-12-13 

vs 

2012-12-03 

HAELM 

2012-11-27 

vs 
2012-11-27 

vs 
2012-12-12 

vs 
2012-11-29 

vs 
2012-11-27 

vs 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

--- --- ---- - --

Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §4 

Anmälan av delegationsbeslut 

kap 32-33 §§ SL nr 109, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd» 

10 kap 32-33 §§ SL nr 110, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd» 

10 kap 32-33 §§ SL nr 111, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd » 

11 kap 31-32 §§ SL nr 11, Beslut om skolslguts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd» 

14 kap 15-16 §§ SL nr 10, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun. MIU 
skolan fritidshem 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
inom Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 22, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun MIU 
skolan 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
inom Håbo kommun MIU skolan 
10 kap 37-38 §§ SL nr 23, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanför Håbo kommun. 
Internationella Engelska skolan i Järfälla. 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanför Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 24, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun 
Patentia Education AB 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
inom Håbo kommun Patentia Education AB 

Forts. 
JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2013/5 

2012.5024 

2012.5035 

2012.5071 

2012.5075 

2012/268 

2012.5081 

2012/270 

2012.5083 

2012/269 

2012.5084 

2012/271 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 
SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

vs 
2012-11-28 

vs 
2012-12-03 

vs 
2012-12-03 

vs 
2012-12-28 

vs 

2012-12-28 

vs 

2012-12-28 

vs 

2012-12-28 

vs 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN §4 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 37-3S m om grundbelopp 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun 
Läraskolan AB 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
inom Håbo kommun Läraskolan AB 
14 kap 15-16 §§ SL m 11, Beslut om grundbelopp till 
fi'istående verksamhet 2013 inom Håbo kommun 
Läraskolan AB Fritidshem 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
inom Håbo kommun Läraskolan fritidshem 
+5 kap 11-12 §§ SL nr 4, Beslut om grundbelopp till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2013/5 

2012/272 

2012.50S6 

2012/273 

2012.50S7 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-2S 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-2S 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun Therese 
Fahlberg Pedagogisk omsorg. 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/274 2013-03-04 vs 
inom Håbo kommun Therese Fahlberg pedagogisk 
omsorg 
25 kap 11-12 §§ SL m 5, Beslut om grundbelopp till 2012.50SS SKN 2012-12-2S 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun Lorina 
Svanberg Pedagogisk omsorg 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/275 2013-03-04 vs 
inom Håbo kommun Lorina Svanberg pedagogisk 
omsorg 

S kap 22 § SL nr 13, Beslut om grundbelopp till 2012.5090 SKN 2012-12-2S 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun Täppan 
AB Förskola 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/276 2013-03-04 vs 
inom Håbo kommun Täppans fårskola AB 
S kap 22 § SL nr 14, Beslut om grundbelopp till 2012.5091 SKN 2012-12-2S 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun 
Äppelbo Ekonomisk fårening Förskola 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/277 2013-03-04 vs 
inom Håbo kommun Äppelbo Ek fårening 
S kap 22 § SL nr 15, Beslut om grundbelopp till 2012.5093 SKN 2012-12-2S 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun 
Solhems fårskola i Bålsta AB 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/278 2013-03-04 vs 
inom Håbo kommun Solhems fårskola i Bålsta AB 

S kap 22 § SL nr 16, Beslut om grundbelopp till 2012.5094 SKN 2012-12-2S 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun 
Förskolan Regnbågen Ek fårening 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/279 2013-03-04 vs 
inom Håbo kommun Förskolan Regnbågen Ek fårening 

Forts. 

----- --- ----

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §4 

Anmälan av delegationsbeslut 

l Info 
Ärendemening 
8 kap 22 § SL nr 17, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun 
Vikingens forskola 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
inom Håbo kommun Vikingens forskola 
8 kap 22 § SL nr 18, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 inom Håbo kommun 
Trollflöjtens forskola 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
inom Håbo kommun Trollflöjtens fårskola 

10 kap 37-38 §§ SL nr 26, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun. 
Internationella Engelska skolan i Uppsala 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 
8 kap 5 § SL nr 39, Beslut om placering eller utökad tid i 
fårskola på grund av familjens situation<< Pulskydd >> 
Ansökan om utökad tid i forskola for<< Pulskydd >> 

8 kap 22 § SL nr 19, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Källskolans forskola Hemkänslan 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 
14 kap 15-16 §§ SL nr 12, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Källskolans fritidshem 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 27, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Källskolan 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 28, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun 
Tyska skolföreningen 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2013/5 

Hi d 

2012/280 

2012.5096 

2012/281 

2012.5097 

2012/285 

2012.5111 

2012/293 

2012.5127 

2012/289 

2012.5128 

2012/286 

2012.5129 

2012/286 

2012.5130 

2012/287 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

SKN 

2013-03-04 

Datum 
Hand l 
2012-12-28 

vs 

2012-12-28 

vs 

2012-12-28 

vs 

2012-12-05 

SABA C 

2012-12-28 

vs 

2012-12-28 

vs 

2012-12-28 

vs 

2012-12-28 

vs 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §4 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 27, Beslut om tilläggsbelopp 
till fristående verksamhet, modersmålsundervisning i 
finska på Läraskolan, Bålsta.<< Pulskydd >> 

10 kap 37-38 §§ SL nr 29, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfår Håbo kommun,. 
Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 30, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfår Håbo kommun,. 
A vs er huvudman Kunskapsskolan i Sverige AB 
Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 31, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfår Håbo kommun,. 
Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 
lO kap 37-38 §§ SL nr 32, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfår Håbo kommun. 
stiftelsen Josefinaskolan. 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 33, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfår Håbo kommun, 
Kulturarna grundskola Sundbyberg 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 34, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanför Håbo kommun. 
Huvudman Medborgarskolans friskolor i 
stockholmSpanska skolan 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 
8 kap 5 § SL nr 40, Beslut om placering eller utökad tid i 
fårskola på grund av familjens situation<< Pulskydd >> 

Ansökan om utökad tid i fårskolan får<< Pulskydd >> 

14 kap 5 § SL nr 9, Beslut om placering i fritidshem på 
grund av familjens situation 

Ansökan om utökad tid i fårskola får<< Pulskydd >> 

8 kap 13 § 2 st SL nr 8, Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun (fria valet)<< Pulskydd >> 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

SKN 2013/5 

2012.5137 

2012/288 

2012.5138 

2012/288 

2012.5139 

2012/288 

2012.5145 

2012/290 

2012.5150 

2012/291 

2012.5159 

2012/295 

2012.5171 

2012/294 

2012.5174 

2012/292 

2012.5179 

SIGNATUR 

SKN 

2013-03-04 CAEKM 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-10 

2013-03-04 SABA C 

SKN 2012-12-10 

2013-03-04 SABA C 

SKN 2012-12-10 

2013-03-04 SABA C 

-------- --- ----

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §4 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Info 
Åreridemening 
10 kap 32-33 §§ SL nr 112, Beslut om skolsJguts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
fun:ktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL m 113, Beslut om skolsJguts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL m 114, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL m 115, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd>> 

10 kap 37-38 §§ SL nr 35, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Föreningen Hillel skolan 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 
14 kap 15-16 §§ SL nr 13, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Föreningen Hillel skolans fritidshem 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 36, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Sverigefinska skolan i Kista 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår H åbo kommun 
14 kap 15-16 §§ SL nr 14, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfår Håbo kommun, 
Sverigefinska skolan i Kista, fritidshem. 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfår H åbo kommun 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2013/5 

Hi d 
·Diarienr 

2012.5227 

2012.5229 

2012.5238 

2012.5262 

2012.5263 

2012/299 

2012.5265 

2012/299 

2012.5270 

2012/300 

2012.5271 

2012/300 

SIGNATUR 

Besl.inst Datum· 
Sammtr.dat Han dl 
SKN 2012-12-12 

2013-03-04 vs 
SKN 2012-12-12 

2013-03-04 vs 
SKN 2012-12-12 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-13 

2013-03-04 vs 
SKN 2012-12-28 

2013·03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.831 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

SKN §4 SKN 2013/5 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

, Info Hi d 
! , Ärendemening Diariem 

10 kap 37-38 §§ SL m 37, Beslut om grundbelopp till 2012.5273 
fristående verksamhet 2013 utanför Håbo kommun, 
Törnskogens utbildning ab, c/o Vittra Jakobsberg 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/301 
utanför Håbo kommun 
10 kap 32-33 §§ SL nr 116, Beslut om skolskjuts med 2012.5286 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd » 

8 kap 22 § SL nr 20, Beslut om grundbelopp till fristående 2012.5287 
verksamhet 2013 utanför Håbo kommun, Ett Tu Tre 
Förskolor AB i Upplands Väsby 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/302 
utanför Håbo kommun 
8 kap 22 § SL nr 21, Beslut om grundbelopp till fristående 2012.5288 
verksamhet 2013 utanför Håbo kommun, Förskolan 
Paletten i Enköping 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 2012/303 
utanför Håbo kommun 
10 kap 37-38 §§ SL nr 38, Beslut om grundbelopp till 2012.5293 
fristående verksamhet 2012 utanför Håbo kommun, 
Kungsskolan i Upplands-Bro. Avser höstterminen 2012 
Grundbelopp fristående verksamhet 2012 Församlingen 2012/244 
Arken Bibelcenter 
14 kap 15-16 §§ SL nr 15, Beslut om grundbelopp till 2012.5295 
fristående verksamhet 2012 utanför Håbo kommun, 
Kungsskolans fritidshem i Upplands-Bro. A v ser 
höstterminen 2012 

Grundbelopp fristående verksamhet 2012 Församlingen 2012/244 
Arken Bibelcenter 
10 kap 37-38 §§ SL nr 39, Beslut om grundbelopp till 2012.5296 
fristående verksamhet 2012 utanför Håbo kommun, 
Vittra Södermalm i Stockholm. Avser höstterminen 
2012 

Grundbelopp höstterminen 2012 Vittra Grundskola 2012/254 
Södermalm 
14 kap 15-16 §§ SL nr 16, Beslut om grundbelopp till 2012.5297 
fristående verksamhet 2012 utanför Håbo kommun, 
Vittra Grundskola Södermalms fritidshem. Avser 
höstterminen 2012. 

Grundbelopp höstterminen 2012 Vittra Grundskola 2012/254 
Södermalm 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR 

, :S~sl.inst Datum 
Samriltr.dat Hand! 
SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-18 

2013-03-04 vs 
SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-28 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-17 

2013-03-04 vs 

SKN 2012-12-17 

2013-03- vs 
04 
SKN 2012-12-19 

2013-03- vs 
04 
SKN 2012-12-17 

2013-03- vs 
04 

UTDRAGSBESTYRKNING 

. 1 

l 

Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN §4 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Info 
[ Äre11demening 

10 kap 37-38 §§ SL nr 40, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Kungsskolan i Kungsängen, Upplands-Bro 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 

14 kap 15-16 §§ SL nr 17, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Kungsskolan i Kungsängen, Upplands-Bro. Gäller 
fi'itidshem. 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 

11 kap 36-37 §§ SL nr l, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Vittra Grundskola Södermalm 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 

14 kap 15-16 §§ SL nr 18, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Vittra Grundskola Södermalm. Gäller fritidshem. 
Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 
10 kap 32-33 §§ SL nr 117, Beslut om skolsJguts med 
hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 118, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fårdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd » 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 42, Beslut 
om kommunalt vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 43, Beslut 
om kommunalt vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

14 kap 15-16 §§ SL nr 19, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2013 utanfor Håbo kommun, 
Spanska skolans fritidshem 

Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 2013 
utanfor Håbo kommun 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2013/5 

Diarient 
2012.5317 

2012/304 

2012.5318 

2012/304 

2012.5321 

2012/305 

2012.5322 

2012/305 

2012.5325 

2012.5328 

2012.5334 

2012.5335 

2012.5339 

2012/295 

SIGNATUR 

Besl.inst Datutn 
Sammtr.dat Han dl 

SKN 2012-12-28 

2013-03- vs 
04 

SKN 2012-12-28 

2013-03- vs 
04 

SKN 2012-12-28 

2013-03- vs 
04 

SKN 2012-12-28 

2013-03- vs 
04 
SKN 2012-12-18 

2013-03- vs 
SKN 2012-12-18 

2013-03- vs 
SKN 2012-12-20 

2013-03- HEJOH 
SKN 2012-12-20 

2013-03- HEJOH 
SKN 2012-12-28 

2013-03- vs 
04 

----------

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §4 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

f Info 
Ärendemening 
l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 44, Beslut 
om kommunalt vårdnadsbidrag<< Pulskyclcl >> 

lO kap 37 och 39 §§ SL nr 5, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fåravägens längd (annan skola än 
anvisade)<< Pulskyclcl >> 

Läsårsticler får grundskolan år 2013/2014, 2014/2015 
och 2015/2016 

lO kap 32-33 §§ SL nr 119, Beslut om skolsJguts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fåravägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskyclcl >> 

lO kap 32-33 §§ SL nr 120, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fåravägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskyclcl >> 

lO kap 32-33 §§ SL nr 121, Beslut om skolskjuts med 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av fåravägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskyclcl » 

Yttrande angående skolinspektionens föreläggande får 
en tidigare elev vid grundskolan Gröna Dalen, Håbo 
kommun, clnr 41-2012:2060 
skolsituationen får en grundskoleelev vid Gröna 
Dalenskolan 
6 kap 36 §kommunallagen nr l, Beslut om 
godkännande att bedriva fristående fårskola och rätt till 
barnpeng - Täppans fårskola AB 

Utredning om godkännande och rätt till bidrag för 
Täppans fårskola AB 
8 kap 5 § SL nr 41, Beslut om placering eller utökad tid 
i fårskola på grund av familjens situation<< Pulskyclcl 
>> 
Ansökan om utökad tid i fårskola 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

?VI 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

SKN 2013/5 

Hicl 
Diarienr 
2012.5363 

2013.7 

2013.46 

2013.141 

2013.152 

2013.153 

2013.189 

2012/183 

2013.203 

2012/284 

2013.219 

2012/257 

Sammtr.clat 
SKN 

2013-03-

SKN 

2013-03-

SKN 

2013-03-

SKN 

2013-03-

SKN 

2013-03-
SKN 

2013-03-
SKN 

2013-03-
04 
SKN 

2013-03-
04 
SKN 

2013-03-

HEJOH 

2013-01-02 

vs 

2013-01-08 

HAELM 

2013-01-17 

BJTID 

2013-01-18 

B J TID 
2013-01-18 

BJTID 
2013-01-28 

PYNIE 

2013-01-23 

PYNIE 

2013-01-24 

vs 

SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §4 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Info 
Ärendemening 
8 kap 5 § SL nr 42, Beslut om placering eller utökad tid 
i forskola på grund av familj ens situation < < Pulskydd 
>> 

Utökad tid i forskola p.g.a. familjens situation 

10 kap 32-33 §§ SL nr 122, Beslut om skolslguts med 
hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd>> 

Datum 
2013-03-04 

SKN 2013/5 

Diarienr . 
2013.235 

2011/242 

2013.238 

14 kap 5 § SL nr 10, Beslut om placering eller utökad tid 2013.245 
i fritidspå grund av familjens situation<< Pulskydd >> 
Utökad tid i forskola p.g.a. familjens situation 2011/242 

Beslut på ansökan om skolslguts läsåret 2012/2013 << 2013.253 
Pulskydd>> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 124, Beslut om skolslguts med 2013.275 
hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 125, Beslut om skolskjuts med 2013.276 
hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd>> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 126, Beslut om skolslguts med 2013.277 
hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 127, Beslut om skolslguts med 2013.278 
hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet 
samt vid avslag av färdvägens längd (anvisade skola)<< 
Pulskydd >> 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 45, Beslut 2013.283 
om kommunalt vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR 

Bt;Jsl.inst 
Sammtr.dat 

SKN 

2013-03- vs 
SKN 2013-01-24 

2013-03- BJTID 

SKN 2013-01-24 

2013-03- vs 
SKN 2013-01-24 

2013-03- BJTID 

SKN 2013-01-25 

2013-03- BJTID 

SKN 2013-01-25 

2013-03- BJTID 

SKN 2013-01-25 

2013-03- BJTID 
SKN 2013-01-25 

2013-03- BJTID 
SKN 2013-01-28 

2013-03- HEJOH 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN §4 SKN 2013/5 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Info 
Ärendemening 
l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 46, Beslut 
på ansökan om vårdnadsbidrag<< Pulskydd >> 

8 kap 5 § SL nr 43, Beslut om placering eller utökad tid i 
förskola på grund av familjens situation<< Pulskydd >> 

Beslut 

·Rid 
Diadenr · 

2013.294 

2013.340 

BesLin st 
Sammtr;dat 

SKN 

2013-03-
SKN 

Datum 
H~ndl 
2013-01-29 

HEJOH 
2013-02-01 

2013-03- vs 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.831 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 5 

Uppföljning av intern kontroll 2012 

Sammanfattning 

SKN 2012/89 

Skolnämnden fattade den27mars 2012 (§ 22) beslut om att anta en plan för 
intern kontroll2012. 

En genornarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god 
ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet 
för förtroendevalda och tjänstemän. 

Under 2012 föreslogs följande kontrollmoment att genomföras under 2012: 

Kontrollera att den nya rutinen för skolplikten är känd ute i 
verksamheten. 
Uppföljningsmöten för att stämrna av volymtaL 
Utbildning och uppföljning för konteringsansvariga samt 
budgetansvariga. 
Samtal med lärarna om de arbetar efter den nya läroplanen efter 
implementering. 
Kontrollera att verksamhetsuppföljningarna är genomförda. 
Undersöka svarsfrekvensen från föräldraenkäten. 
Undersöka deltagandet i Lärarlyftet II i förhållande till 
behörighets behoven. 
Kontrollera andelen nyanställda förskollärare. 
Undersöka vad färskolepengen medger för procent förskollärare. 
Järnföra hyresunderlag från 2011, som ligger till grund för elevpengens 
beräknande, med det faktiska utfallet mars 2012. 

skolförvaltningens uppföljning visar att flertalet av de planerade 
kontrollmomenten för 2012 har genomförts. Inga allvarliga brister har 
påvisats. Några kontrollmoment återstår att genomföra under 2013.· 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner uppföljning av den interna 
kontrollen för 2012. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2013-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2013-01-25 
Intem kontrollplan Skolnämnden 2012 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.832 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 5 

Forts. 

Uppföljning av intern kontroll 2012 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2012/89 

l. skolnämnden godkänner uppföljning av den interna kontrollen 2012. 

Bes l utsexped ieri ng 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 6 SKN 2012/184 

Rapportering av synpunkter i samband med årsbokslut år 2012 

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

Enligt beslut i kommunfullmälctige den 14 juni 201 O (§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, ideer och förslag liksom de åtgärder man 
genomfört, ske två gånger om året. Rapporteringen sker i samband med 
delårsbokslut och årsbokslut. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna 
synpunlcter per budgetår redovisas inlcomna synpunlcter frånjanuari
augusti i samband med delårsbokslutet och frånjanuari-december samtidigt 
med årsbokslutet. 

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

Vid nämndens behandling av ärendet redovisar nämndselaeteraren resultatet 
av den undersökning som gjmis laing Håbo kommuns policy och rutin för 
synpunldshantering. Frågor har ställts till ett urval vårdnadshavare, elever 
och personal inom skol- och bildningsförvaltningarna. Resultatet visar bland 
annat behov av informations- och utbildningsinsatser. 

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

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2013-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2013-02-06 
Synpunktsrapport för 2012,januari- december 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 7 SKN 2013/95 

Handlingsplan avseende förskola och skola 2013-2015 

Sammanfattning 
Håbo kommuns kommunala förskolor och grundskolor visar inför 2013 ett 
omfattande ekonomiskt underskott. Det är delvis ett inbyggt underskott i 
nuvarande organisation vid årsskiftet 2012/2013. Till detta kommer ökade 
lönekostnader 2013 och ökade behov av individuella tilläggsbelopp. 

Enligt skolförvaltningens förslag upprättas en handlingsplan där 
skolenheterna kommer i balans budgetmässigt och där inga beslut ska fattas 
utanför beslutad budget. 

En handlingsplan för förskola och grundskola i Håbo kommun omfattar 
utvecklingsarbete inom följande områden: 

Barn- och elevprognoser 
Övergripande lokalplanering förskola/grundskola i kommunen 
Lokalöversyn när det gäller kommunens grundskolor 
Övergripande organisation inom grundskola 
Stöd- och kontrollfunktioner inom förskola /grundskola /förvaltning 
Ledningsorganisation 
Barn- och elevhälsan i fh till rektor/förskolechef 
Hantering av tilläggsbelopp 
Anvisningsområden 
Kompetensutveckling 
Ekonomiskt stöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Handlingsplanen godkänns med uppdraget till förvaltningen 
att utifrån planen nå en budget i balans. skolenheterna presenterar lokala 
handlingsplaner utifrån denna övergripande plan som anger hur enheten ska 
nå målen utifrån resultat och ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2013-02-19 

- Tjänsteskrivelse, 2013-02-18 

Beslut 

l. Handlingsplanen godkänns med uppdraget till förvaltningen att utifrån 
planen nå en budget i balans. 

2. skolenheterna presenterar lokala handlingsplaner utifrån denna 
övergripande plan som anger hur enheten ska nå målen utifrån resultat 
och ekonomi. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.834 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 7 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2013/95 

Handlingsplan avseende förskola och skola 2013-2015 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 8 SKN 2010/51 

Uppföljning av aktiviteter Framgångsrik skolkommun år 2012 

Sammanfattning 
Utvecldingsledarna redovisar uppföljning av de aktiviteter som genomfö1is 
inom ramen för Framgångsrik skolkommun under 2012. Ett antal aktiviteter 
har under året avslutats, andra är fortsatt pågående i enlighet med planen. 
Exempel på en lyckad aktivitet är satsningen på att ge personal inom 
förskolan kompetenshöjning för att använda alternativa pedagogiska 
metoder. En annan har gällt kompetensutveckling av den pedagogiska 
personalen inom it-området. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner uppföljning av aktiviteter inom 
Framgångsrik skolkommun under 2012. Förvaltningen får i uppdrag att 
sammanfatta aktiviteterna under 2012 för information till kommun
fullmäktige. Ärendet återupptas på nänilldens sammanträde i april. 

Beslutsunderlag 
- Lista över prioriterade aktiviteter 2012 

Beslut 

l. Skolnämnden godkänner uppföljning av aktiviteter inom Framgångsrik 
skolkommun under 2012. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att sammanfatta genomförda aktiviteter för 
2012 för information till kommunfullmäktige. 

3. Ärendet återupptas på skolnämndens sammanträde i april. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 9 SKN 2011/109 

Ändringar i Håbo kommuns regler om skolval 

Sammanfattning 
skolinspektion har den 31 januari 2013 kommit in med ett beslut om 
föreläggande mot Håbo kommun gällande kommunens regler om skolvaL 
Enligt föreläggandet ska kommunen senast den 22 februari 2013 vidta 
åtgärder så att vårdnadshavares rätt att välja skola åt sina barn möjliggörs 
under hela läsåret. Vidare ska bidrag till fristående huvudmän som har rätt 
till bidrag betalas ut under pågående läsår för samtliga elever som påbörjar 
utbildning vid någon av huvudmannens skolenheter. 

Skolnämnden fattade den 22 juni 2011 (§ 41) beslut om regler och rutiner 
för val av skola samt om ändrade regler för utbetalning av barn- och 
elevpeng. 

Läraskolan i Bålsta AB har den 18 juli 20 Il anmält skolnämndens beslut 
till Skolinspektionen. I anmälan uppges bland annat att kommunen fattat 
beslut som begränsar möjligheterna för elever att byta skola. Beslutet 
påverkar även utbetalningen av bidrag till fristående skolor. 

Med hänvisning till skolinspektionens beslut föreslår förvaltningen att 
reglerna för skolval ändras så att vårdnadshavares rätt att välja skola åt sina 
barn möjliggörs under hela läsåret. Vidare föreslås att nuvarande regler för 
utbetalning av elevpeng ändras. Båda förändringarna föreslås gälla från och 
med l mars 2013. 

Vidare föreslås att skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn och revidering av dokumenten kring regler for val av skola och 
utbetalning av barn- och elevpeng. Översynen görs i enlighet 
skolinspektionens beslut. De reviderade dokumenten tas upp för beslut i 
skolnämnden i april 2013. 

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

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende Il, 2013-02-19 
Protokoll från skolnämndens arbetsutskott, 2013-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2013-02-04 
skolinspektionens beslut, 2013-01-31 
skolförvaltningens yttrande, (SKN20 11.2816), 2011-1 0-04 
Delegationsbeslut, förtydligande beslut gällande skolvalsreglerna 
(SKN2011.3157), 2011-09-01 
Läraskolans anmälan, 2011-07-18 
Regler och rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng 
(S_KN20 12.17~2),~0!2-96=~0 .. 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 9 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2011/109 

Ändringar i Håbo kommuns regler om skolval 

Regler och handläggningsrutiner för val av skola i Håbo kommun 
(SKN2011.2265), 2011-06-22 
skolnämndens protokoll(§ 41), 2011-06-22 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att vårdnadshavares rätt att välja skola åt sina 
barn möjliggörs under hela läsåret. 

2. skolnämnden beslutar att peng för elev i förskoleldass till år 9 följer 
eleven där denne befinner sig, vid tidpunkten för den månadsvisa 
avstämningen. 

3. Nuvarande avsnitt i dokumenten som reglerar principerna för val av 
skola och utbetalning av peng utgår och ersätts i enlighet med förslagen 
ovan. 

4. De nya reglerna gäller från och med l mars 2013. 

5. skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, enlighet med 
skolinspektionens beslut, göra en översyn av dokumenten kring reglerna 
för val av skola och för utbetalning av barn- och elevpeng. 

6. De reviderade dokumenten tas upp för beslut i skolnämnden i april 
2013. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorer vid fristående _skolor i Håbo kommun 
Rektor vid kommunala och fristående skolor utanför Håbo kommun med 
elever från Håbo kommun 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

/J/ ··9\/1 

SKN § 10 SKN 2013/16 

Uppföljning av elevhälsa 

Sammanfattning 
Skolnämnden beslutade den 7 maj 2012 (§ 37) att uppdra till 
skolförvaltningen att följa upp de fristående skolornas möjligheter att köpa 
in elevhälsa utifrån krav som ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen, 
samt att löpande följa upp rättsläget på området. 

Sammanfattningsvis visar genomgången att det medicinska ansvaret är 
något som de fristående skolorna genom överenskommelse kan överlåta till 
kommunen. Detta är något som flera kommuner gör idag. 

Kommunens möjlighet att agera på den öppna och konkurrensutsatta 
marimaden är ytterst begränsad. Det finns flera aktörer på marlmaden, både i 
Håbo kommun och i närliggande kommuner som erbjuder tjänster inom 
elevhälsa. Enligt handläggare på Konkurrensverket ska kommunen vara 
mycket försiktig med att tillhandahålla tjänsten om det finns en utvecklad 
marknad eller överhuvudtaget träda in på marknaden. 

Av den anledningen borde inte kommunen sälja tjänster inom den 
elevvårdande verksamheten. Däremot kan kommunen ta ställning till om 
den vill erbjuda de fristående verksamheterna att kunna överlåta det 
medicinska ansvaret på kommunen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godlcänner förvaltningens uppföljning av de 
fristående skolornas möjlighet att köpa in elevhälsa utifrån de krav som 
ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen. Vidare uppdrar skolnämnden 
åt förvaltningen att undersöka om de fristående skoloma vill överlåta det 
medicinska ansvaret på kommunen. 

Beslutsunderlag 
F öredragningslista ärende 12, 2013-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2013-02-07 
Utredning, 2013-02-05 
Beslut från skolnämnden § 3 7, 2012-05-07 
Tjänsteslaivelse, 2012-04-06 
Yttrande, 2012-04-03 
Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården 
Konkurrensverket 
sou 2008:122 
Proposition 2008/09:231 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2013.840 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 10 

Forts. 

Uppföljning av elevhälsa 

Beslut 

SKN 2013/16 

l. skolnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av de fristående 
skolomas möjlighet att köpa in elevhälsa utifrån de laav som ställs på 
elevhälsans verksamhet i skollagen. 

2. skolnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka om de fristående 
skoloma vill överlåta det medicinska ansvaret på kommunen. 

Beslutsexpediering 
skolförvaltningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 11 SKN 2012/189 

Uppföljning av Full delaktighet i Håbo kommun 2012 

Sammanfattning 
Håbo kommun har den 28 november 2011 § 199 fattat beslut om Full 
delaktighet i Håbo kommun 2012-2015. Kommunstyrelsen och nämndema 
ska årligen följ a upp arbetet med åtgärdema. 

Exempel på aktiviteter inom Skolnämndens verksamhetsområde: 

Personalutbildningar såsom studiedagar vid två tillfållen under 
2012/2013 har innehåll kring funktionsnedsättningar samt bemötande. 

Elevhälsan har haft samverkan med kosten kring specialkost för de 
barnielever som har behov av det. I elevhälsoplanen ingår en studiedag 
kring funktionsnedsättning. 

Skoldatatekets alla aktiviteter vänder sig till elever med funktionsned
sättning såsom t.ex. dyslexi. Där tillhandahåller de bland annat talsyntes. 
En svenskutvecklare håller på att implementerar "Språket lyfter" som är 
en extra satsning på läs- och skrivinläming. En matematikutvecldare 
anställdes 2013. Inom ramen för Modellområdesprojektet har 
fortbildning laing autismspektrat genomförts. 

Skolforvaltningen planerar att genomföra en kompetenshöjning av 
personal som anställs för att stöd j a elever med funktionsnedsättning. 

Antalet bam med läs- och skrivsvårigheter är i förhållande till andra 
funlctionsnedsättningar väldigt stort. I den plan som skolnämnden håller 
på att ta fram, för att öka medvetenheten och kunskapen hos elever och 
personal om funlctionsnedsättning och funlctionshinder, ska därför läs
och skrivsvårigheter ha fokus i första hand. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden godkänner uppföljning av Full delalctighet i 
Håbo kommun 2012. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende13, 2013-02-19 

- Tjänsteslaivelse, 2012-08-21 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner uppföljning av Full delalctighet i Håbo 
kommun 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 11 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

SKN 2012/189 

Uppföljning av Full delaktighet i Håbo kommun 2012 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04. 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 12 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SKN 2013/7 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Nitfjord (FP): Till uppdragslistan läggs beslutet som skolnämnden 
fattade beslut om på sammanträdet den 10 december 2012 (§ 97); att 
förvaltningschefen fortsatt verkar for att kommunens skolor följer 
Livsmedelsverkets rekommendationer avseende tider för servering av 
skollunch. 

Ordföranden: Skolnämnden bifaller Anders Nilfjords förslag. Efter tillägget 
godkänns redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2013-02-19 

- Tjänsteslcrivelse, 2013-01-31 

Beslut 

l. Till uppdragslistan läggs beslutet som skolnämnden fattade beslut om på 
sammanträdet den 10 december 2012 (§97); att förvaltningschefen 
fmisatt verkar för att kommunens skolor följer Livsmedelsverkets 
rekommendationer avseende tider för servering av skollunch. 

2. skolnämnden godkänner efter tillägget redovisningen i aktuell lista. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

skolnämnden 

JUSTERARE 

<~j/ 
;:~. 

SKN § 13 SKN 2013/8 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

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

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

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 15, 2013-02-19 

- Lista över remitterade motioner och medborgarförslag, 2013-02-06 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING. Nr2013.845 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 14 SKN 2013/9 

Månadsuppföljning januari 2013, skolnämnden 

Sammanfattning 
Ekonomichefen redogör för prognos för januari 2013. Skolnämndens 
prognos i januari pekar på ett underskott på cirka 9 miljoner laonor. 

Förvaltningen har tillsammans med rektorerna analyserat skolenhetemas 
organisation och budgetbehov inför 2013. I denna analys fi·amkommer det 
att behoven av tilläggsbelopp för insatser till barn och elever med särskilda 
behov fortsätter att öka och att skoloma genomgående har en organisation 
med så små klasser att de inte motsvarar intäkterna i form av barn- och 
elevpeng. 

Den ekonomiska uppföljningen inom förvaltningen kommer att vara nära 
kopplad till den handlingsplan för förskola och skola som nämnden fattat 
beslut om vid dagens sammanträde(§ 7). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning 
för januari 2013. 

Beslutsunderlag 
- Månadsuppföljningjanuari 2013, skolnämnden 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning för 
januari 2013 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.856 
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