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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 KOMMUN 

Skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Kl. 17.30, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ordförande Pyry Niemi (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Helene Cranser (S) 
Björn Hedö (M) 
Anders Nilfjord (FP) 

Tjänstgörande ersättare Ann Björlanan (BÅP), tjänstgörande ersättare för Sofie Bergengren 
Catherine Öhrqvist (M), tjänstgörande ersättare för Karl-Henrik Nanning 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Um:!ersl<rifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sven-OlofDväring (S) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Mats Ehming, ekonomichef 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, t.f. administrativ controller 
Lennart Eriksson, utvecldingsledare/kvalitetscontroller 
Hans Wiktorsson, rektor Gröna Dalen/Resursskolan 
Thomas Beclanan, rektor Västerängsskolan 
Anna Walterholm, t f rektor Futurums ro 
Gösta Karlsson, rektor Gransäters rekt9rsområde 

Björn Hedö (M) 

Omedelbar justering 

§ 28 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2013-05-06 

Datum för 
2013-05-07 anslags nedtagande 2013-05-28 

för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

Underskrift ~·e-_. J~---,....___,_ ..... 7 .......................................................................................................................... .. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

§ 29 Yttrande över överklagat beslut om berälmingsgrund för grundbelopp 2013 - Läraskolan i 
Bålsta AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskriftm· 

Seheterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

KL 17.30, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ordfårande Pyry Niemi (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Helene Cranser (S) 
Björn Hedö (M) 
Anders Nil:fjord (FP) 
Ann Björkman (BÅP), tjänstgörande ersättare för Sofie Bergengren 
Catherine Öhrqvist (M), tjänstgörande ersättare för Karl-Henrik Nanning 

Sven-OlofDväring (S) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsela-eterare 
Mats Ehming, ekonomichef 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, t.f. administrativ controller 
Lennrui Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Hans Wiktorsson, rektor Gröna Dalen/Resursskolan 
Thomas Beckman, rektor Västerängsskolan 
Anna Walterholm, t f rektor Futurums ro 
Gösta Karlsson, rektor Gransäters rektorsområde 

Björn Hedö (M) 

Onsdagen den 15 maj, kl 08.00 

§§ 30-42 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2013-05-06 

Datmn för 
2013-05-16 anslags nedtagande 2013-06-07 

för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

Underskrift 2 ~-r--................................................................................ ~ 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-06 

Skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 30 Information från förvaltningsledningen 

§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

§ 35 

§ 36 

§ 37 

§ 38 

§ 39 

§ 40 

§ 41 

§ 42 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälningsärenden 

Delårsuppföljning mars 2013, Skolnänmden 

skolenheternas handlingsplan för förskola och skola 2013-2015 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande pedagogisk omsorg för Christella 
barnomsorg 

Arsrapport över tillsynen av fristående förskolor 2012 

Uppföljning av aktiviteter Framgångsrik skolkommun, infmmation till kommunfullmäkti
ge 

Reviderade regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Håbo kommun 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom barnomsorg, för barn till 
föräldralediga, motionär: Anders Nil:fjord (FP)- efteråtenemiss 

Uppdragslista 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Val av ombud till NTA Produktion och Service ekonomisk förenings årsstämma 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2013/17 

Yttrande över överklagat beslut om beräkningsgrund för 
grundbelopp 2013- Läraskolan i Bålsta AB 

Sammanfattning 
Läraskolan i Bålsta AB har överldagat beslut om grundbelopp för fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg och beslut om grundbelopp för 
fristående grundskolor gällande budgetår 2013 den 21 januari 2013. 
Förvaltningen har den 22 januari 2013 gjort en rättidsprövning och 
ställningstagande till eventuellt omprövning av beslut om grundbelopp 2013 
för Läraskolan i Bålsta AB. 

Efter genomgång av ärendet fann kommunen inte skäl till att ompröva 
beslutet. 

Förvaltningsrätten i Uppsala har därefter unclenättat Håbo kmmnun om 
tillfålle att yttra sig över hmehållet i Läraskolans yttrande över Håbo 
kommuns shivelse i ärendet. 

Eftersom Läraskolan i Bålsta AB i sitt överklagande inte bara överklagar 
beslutet om grundbelopp utan beslutet om hur skolnänmden fördelar sina 
resurser måste skolnämnden yttra sig i ärendet. 

Förvaltningen har tagit fram fårslag till yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12, 2013-04-29 
T j änsteshi ve l se, 2013-04-22 
Beslut om grundbelopp 2013 för fristående förskolor 
Beslut om grundbelopp 2013 får fristående grundskolor 
Överklagan av beslut fi:ån Läraskolan i Bålsta AB 
Rättidsprövning och ställningstagande till eventuell omprövning av 
beslut om grundbelopp 2013 
U ndeiTättelse, Förvaltningsrätten 

Beslut 

l. skolnämnden antar förslag till yttrande och överlämnar yttrandet till 
förvaltningsrätten. 

Bes l utsexped ieri ng 
Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1585 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 30 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2013/4 

Förvaltningschefen informerar om planeringen kring förskaleenheten 
Krusbäret inför hösten 2014 

Tillförordnade administrativa chefen informerar om att en 
förskaleavdelning delvis bedriven på finska är under uppbyggnad på 
Mansängens förskola. 

Förvaltningschefen informerar om den pågående processen laing 
anställning av skolledare. 

Utvecklingsledaren informerar om att en kommunal dagbamvårdare 
kommer att fmisätta med pedagogisk omsorgsverksamhet inför hösten 
2013. 

Förvaltningschefen redogör efter pruisamverkan i Skolsain. 

slutversionen av revisionsrapporten Elever i behov av särskilt stöd delas 
ut till skolnämndens ledamöter. Rapporten tas upp för frågor och svru· 
vid skolnämndens sammanträde i juni. 

Fö1·slag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden noterar informationen. 

Beslut 

l. skolnämndennoterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1592 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 31 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Datum 

2013-05-06 

SKN 2013/5 

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 skolnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar infonnationen och lägger delegations
besluten till handlingama. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 4, 2013-04-26 
Tjänsteskrivelse, 2013-04-16 
Sammanställning av delegationsbeslut, 2013-04-16 

Delegater: 
Viveca Ejnefjäll Strömberg VS Hans Elmehed HAELM 
Bjöm Tideman BJTID Helena Johansson HEJOH 

• Info, Ärendemening, 
Beslutsfattare 
lO kap 37 och 39 §§ SL nr 12, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet 
extraordinära stödåtgärder<< Fulskydd >> , Hans 
Ehnehed 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
friståendeverksamhet 2013 Patentia Eduation << 
Pulskydd >> 
8 kap 23 § SL nr l, Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående verksamhet extraordinära stödåtgärder 
<< Pulskydd >>, Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp fristående verksamhet Täppans 
forskola ht12/vt 13 « Pnlslcydd >> 
9 kap 19 och 21 §§ SL nr l, Beslut om 
tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder till 
fristående verksamhet MIU-skolan<< Pulslcydd >> 
, Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp ht 2012 MIU-skolan « Pnlslcydd 
>> 

H id 
Diarienr 
2013.911 

2013/19 

2013.914 

2012/194 

2013.917 

2012/171 

Besl.inst 
Sanmitr.dat 
SKN 

2013-05-06 

SKN 

2013-05-06 

SKN 

2013-05-06 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

D'atlim 
Hand l 
2013-03-15 

HAELM 

2013-03-15 

HAELM 

2013-03-25 

HAELM 

Nr 2013.1601 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 31 

Forts. 
Anmälan av delegationsbeslut 

r ·~1fiu~~A~;~fer~Jg~ .. ,;. '>,', :,< ~;.0~:·;,·:~< /: ;,· 

lO kap 32-33 §§ SL nr 137, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 

( funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,B j öm Tidernarr 

lO kap 32-33 §§ SL nr 138, Beslut om skolskjuts 
( med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 

( funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

lO kap 32-33 §§ SL nr 139, Beslut om skolsJguts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,B j ömTideman 

10 kap 32-33 §§ SL nr 140, Beslut om skolsJguts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Tideman 

lO kap 32-33 §§ SL nr 141, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

lO kap 32-33 §§ SL nr 142, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 53, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 54, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2013/5 

2013.988 

2013.995 

2013.996 

2013.997 

2013.998 

2013.1108 

2013.1109 

· .· ;ElesUtlst .. · 
Sa1mnti'.1iat. 
SKN 

2013-05-06 
SKN 

2013-05-06 
SKN 

2013-05-06 
SKN 

2013-05-06 
SKN 

2013-05-06 
SKN 

2013-05-06 
SKN 

2013-05-06 
SKN 

2013-05-06 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BJTID 
2013-03-19 

BJTID 
2013-03-19 

B J TID 
2013-03-19 

B J TID 
2013-03-19 

BJTID 
2013-03-19 

BJTID 
2013-04-03 

HEJOH 
2013-04-03 

HEJOH 

Nr 2013.1601 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

I<OMMUN 

skolnämnden 

SKN § 31 

Polis. 
Anmälan av delegationsbeslut 

1iif(); ~;~@~n1enjng ; /' • ·· 
:I~ es~utsf'åttåt~ · :: ··· • , . i ·. . •• · · · ·: . 
10 kap 32-33 §§ SL nr 143, Beslut om skolsl<juts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Fulskydd >>,Björn Tideman 

Datum 

2013-05-06 

SKN 2013/5 

8 kap 5 § SL nr 47, Beslut om utökad tid i förskola 2013.1195 
pga familjens situation.<< Fulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

Ansökan om placering/utökad tid i forskola pga 2013/116 
familjens situation 

BesLillsf 

. •······ S~nl1llltt.dåt .. 
SKN 

2013-05-06 
SKN 

2013-05-06 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l e;~ ~~ Ii(/ 

BJTID 
2013-04-11 

vs 

Nr 2013.1601 
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HÅBO 
!<OM MUN 

Skolnämnden 

SKN § 32 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

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 vid sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen och lägger 
anmälningsärendena till handlingama. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2013-04-26 
Tjänsteskrivelse, 2013-04-16 
Sammanställning av amnälningsärenden, 2013-04-16 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingama. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1604 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

skolnämnden 

SKN § 33 SKN 2013/9 

Delårsuppföljning mars 2013, skolnämnden 

Sammanfattning 
skolförvaltningen redovisar delårsuppföljning per mars 2013, där 
driftredovisningens helårsprognos visar ett underskott om 8,8 miljoner 
kronor. 

Underskottet inkluderar förvaltningens beräknade merkostnader för 
orobyggnation av Västerängsskolan med 700 000 honor. Ä ven 
merkostnader för branden av Junibackens förskola ingår med 
350 000 kronor i underskottet, dock är inte slutregleringen med 
försähingsbolaget avslutad varför beräkningen är preliminär. 

Förvaltningen har upprättat Handlingsplan avseende förskola och skola 
2013-2015 för att nå budget i balans. Arbetet med skolornas handlingsplaner 
pågår och implementeringen av dessa avser att minska underskottet för 
2013. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Skolnä1m1den godkänner förslag till Delårsuppfåljning mars 2013, 
skolnämnden och överlänmar redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 6, 2013-04-26 
Tjänsteshivelse, 2013-04-19 
Delårsuppföljning mars 2013, Skolnämnden 

Beslut 

l. Skolnämnden godkäm1er förslag till Delårsuppföljning mars 2013, 
Skolnänmden och överlänmar redovisningen till kommunstyrelsen. 

Bes! utsexped iering 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
Ledningsgruppen 
Biträdande rektorer 
Ekonomerna 

J. USTERARE /, 

~/ l ,/--;;; /1' ~<\~"- L (ZJ L/ 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING EXPEDIERAD 

l "--\(~ 

Nr 2013.1605 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 34 SKN 2013/95 

skolenheternas lokala handlingsplaner 2013-2015 

Sammanfattning 
På skolnämndens sammanträde den 4 mars 2013 (§ 7) fattade skolnämnden 
beslut om en handlingsplan med uppdrag till förvaltningen att utifrån planen 
nå en budget i balans. Nämnden fattade också beslut om att skolenhetema, 
utifrån den övergripande handlingsplanen, ska presentera lokala 
handlingsplaner som anger hur enheten ska nå målen utifrån resultat och 
ekonomi. 

Skolenhetema lokala handlingsplaner redovisas som underlag i ärendet. 

Förvaltningen kommer att utifrån den övergripande planen och enhetemas 
lokala handlingsplaner under perioden 2013-2015 tillsammans arbeta för att 
nå målen utifrån resultat och ekonomi. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Nilfjord (FP): Skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i 
samband med delårsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut redovisa 
ekonomisk prognos/uppföljning per enhet. 

skolnämndens ordförande: Skolnämnden bifaller Anders Nilfjords 
tilläggsförslag. I övrigt noterar skolnämnden redovisningen av 
skolenhetemas lokala handlingsplaner 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-02 
Handlingsplan 2013-2015, Västerängsskolan 
Handlingsplan 2013-2015, Futurums förskole-/skolenheter 
Handlingsplan 2013-2015, Slottsskolan 
Handlingpslan2013-2015, Gransäterskolan 
Handlingsplan 2013-2015, Gröna Dalen, centrala förskolor och 
Resursskolan 
Handlingsplan 2013-2015, Gnmdsärskolan 

Beslut 

l. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med delårsuppföljning, 
delårs bokslut och års bokslut redovisa ekonomisk prognos/uppföljning 
per enhet. 

2. skolnämnden noterar redovisningen av skolenhetemas lokala 
handlingsplaner 2013-2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 34 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2013/95 

skolenheternas lokala handlingsplaner 2013-2015 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

JUSTERARE / 

,,__ l 'h) l l ~l ~~~v /---=----
'~ 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2013.1606 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2012/256 

Ansökande om godkännande och rätt till bidrag gällande 
pedagogisk omsorg för Christella barnomsorg 

Sammanfattning 
Företaget Christella barnomsorg har inkommit med en ansökan om 
godkännande och rätt till bidrag gällande pedagogisk omsorgsverksamhet i 
Håbo kommun. Ansökan gäller både bidrag till enskild förskoleverksamhet 
och till enskild skolbamomsorg. Christella ansöker om bidrag för l O 
dagbarnvårdare, som var och en arbetar utifrån sitt hem med pedagogisk 
verksamhet för omlaing 5 barn (inklusive egna barn). 

Christella barnomsorg redogör i sin ansökan för verksamhetens inriktning, 
lokalemas utformande samt personalens kompetens och bedöms därför 
uppfylla de krav som ställs i skollagen. Bedömningen är att företaget kan 
beviljas kommunalt bidrag för enskild pedagogisk verksaml1et, under 
förutsättning att de dagbarnvårdare som anställs har minst motsvarande 
barnskötarutbildning eller erfarenhet som bedöms som. 

A v 25 kap l 0-14 § § skollagen följ er att den kommun där en enskild bedriver 
pedagogisk omsorg, efter ansökan, ska besluta om huvudmannen har rätt till 
bidrag om: 

l. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet, 

2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens 
motsvarande verksamhet, 

3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter 
att erbjuda motsvarande verksamhet, och 

4. avgifterna inte är oskäligt höga. 

Christella barnomsorg ansöker om rätt till bidrag som huvudman för 
pedagogisk omsorg. Företaget kommer i sin tur att anställa personal som 
bedriver verksamheten i sina hem. Detta innebär att Christella barnsomsorg 
har ansvaret för hur verksamileten bedrivs. 

Håbo kommun har ett tillsynsansvar i verksamheten. Om det finns 
synpunkter på hur enskilda bedriver verksamheten, ska kommunen vända 
sig till Christella barnomsorg som huvudman för verksamheten, för att 
påtala eventuella brister. Om allvarliga brister inte åtgärdas kan beslut fattas 
om att inte längre bevilja bidrag för verksamheten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
01föranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med fdrvaltningens förslag. 
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KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 35 

Fmis. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2012/256 

Ansökande om godkännande och rätt till bidrag gällande 
pedagogisk omsorg för Christella barnomsorg 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2013-04-26 
Tjänsteskrivelse, 2013-02-28 
Bedömning av underlag till ansökan om godkännande och rätt till bidrag 
gällande pedagogisk omsorg, skolförvaltningen, 2013-03-25 
Kalkyl över lönekostnader för pedagogisk omsorg i Håbo kommun 
Ansökim om godkäm1ande och rätt till bidrag, Clu·istella barnsomsorg, 
2012-11-19 
Reglemente för godkännande av fristående verksamheter 
Riktlin j er för tillsyn av fristående verksamheter 

Beslut 
l. Skolnämnden beslutar att godkänna Christella barnomsorg och rätt 

till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Håbo kommun. 

2. Rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs 
utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer samt att de dagbarnvårdare 
som anställs har minst motsvarande barnskötarutbildning eller 
erfarenhet som bedöms som likvärdig. 

3. Skolnämnden beslutar att förvaltningen gör hembesök im1an 
anställning för att säkerställa lokalernas ändamålsenlighet. 

4. Beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att 
verksamheten startar i1man 6 maj 2014. Därefter ska ny ansökan 
göras. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Samordnare förskola/skola 
Christella barnomsorg 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2011/217 

Arsrapport över tillsynen av fristående förskolor 2012 

Sammanfattning 
Under 2012 genomfördes tre typer av tillsyn. I den ordinarie tillsynen 
skulle, enligt planen, Regnbågens och Täppans förskolor granskas. På gnmd 
av att Täppan befann sig i en process lcring ägarbyte genomfördes inte 
tillsynen där. Efter genomfört ägarbyte kanuner Täppan att föras in i den 
ordinarie planen för tillsyn 2014, då verksamheten fått pågå ett år efter 
ägarbyte. 

En riktad tillsyn gjordes för att se att de fristående förskoloma följer 
maxtaxan och de regler som följer därav. 

Den tredje typen av tillsyn var den tillsyn som genomfördes under temat: 
barngruppernas storlek samt personaltätheten i förskolan. 

Utifrån den ordinarie tillsynen som genomfördes under hösten 2012 
bedömer tillsynsmyndigheten att Regnbågen är en väl fungerande 
verksamhet där bam, personal samt föräldrar trivs. Samspelet mellan barn, 
föräldrar och personal uppfattas fungera mycket bra. Föräldrar ger uttryck 
för ett förtroende för personalen och överlag verkar föräldrama nöjda med 
förskolan. 

Ett utvecklingsområde är samarbetsfonnema mellan förskolan, 
förskoleldass samt fritidshem för att skapa förutsättningar för en samsyn och 
förtroendefullt samarbete. I dagsläget ter sig samarbetsformema mellan 
förskola, förskoleldass samt fritidshem vaga och tillfälliga. 

Tillsynsmyndigheten bedömer inte att det finns brister eller 
missförhållanden i förskolan som bör ge upphov till sanktioner inom ramen 
för tillsynen. 

Vid den riktade tillsynen påvisades att Vikingen inte till fullo tillämpar 
reglerna för maxtaxa. Håbo kommun uppmanade därför Vikingen att ta fram 
rutiner för hur inkomstförfrågan ska tas in från föräldrar samt hur 
vårdnadshavare ska informeras om reglerna kring maxtaxa. 

Håbo kommun konstaterar att förskolan har åtgärdat de brister som låg till 
grund för anmärkningen. Ärendet avslutades därmed. 

Övriga fristående förskolor uppvisade efter den riktade tillsynen inga brister. 

slutsatser från den tematiska tillsynen på temat barngruppemas storlek och 
personaltäthet är att de traditionella nyckeltalen för förskolan inte ger någon 
bra bild av verkligheten. Att med antalet inskrivna bam per avdelning 

. JUSTERARE l r--y l 
~'(A /Y1 /»\._--> -'v 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2013-05-06 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 36 SKN 2011/217 

Forts. 

Arsrapport över tillsynen av fristående förskolor 2012 

beslaiva barngruppernas storlek ger ingen bra bild över hur det faktiskt ser 
ut när det gäller hur många bam och under hur lång tid barn vistas där 
samtidigt. 

Förvaltningen bör genomföra årliga mätningar, enligt den metod som 
använts vid den tematiska tillsynen, för att få en bättre bild av hur olika 
beslut verkligen påverkar verksamheten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att följa förskoleverksamheten enligt den metod som använts 
vid 2012 års tematiska tillsyn. Vidare godkänner skolnämnden 
skolförvaltningens rapport från 2012 års tillsyn av Håbo kommuns 
fristående verksamheter och lägger rappmien till handlingama. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2013-04-29 
Tjänsteslaivelse, 2013-03-11 
SKN2012.2686 Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
SKN2012.2691 Tema för tillsyn 
SKN20 12/243 Tillsyn 2012 Regnbågens förskola 
SKN2012.5001 Tillsyn 2012- Rapport från inspektion av Regnbågen 
SKN2012/185 Riktad tillsyn av Vildngens förskolas föräldraavgifter 
SKN2012/177 Riktad tillsyn av Äppelbo ekonomiska förenings 
föräldraavgifter 
SKN2012/198 Riktad tillsyn av Trollflöjtens förskolas föräldraavgifter 
SKN2012/200 Riktad tillsyn av Solhems förskolas föräldraavgifter 
SKN2012/201 Riktad tillsyn av Regnbågens förskolas föräldraavgifter 
SKN20 12/219 Riktad tillsyn av fristående dagbarnvårdare 
SKN2012/237, 2013.855 Rapport från den tematiska tillsynen 2012: 
Tema Barngruppemas storlek och personaltäthet 

Beslut 
l. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjlighetema att 

följa förskoleverksamheten enligt den metod som använts vid 2012 års 
tematiska tillsyn. 

2. skolnämnden godkänner skolförvaltningens rapport från2012 års tillsyn 
av Håbo kommuns fristående verksamheter och lägger rapporten till 
handlingama. 
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skolnämnden 

SKN § 36 

Forts 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2011/217 

Arsrappot·t över tillsynen av fristående förskolor 2012 

Beslutsexpediering 
De fristående förskolorna Regnbågen, Vikingen, Äppelbo, Trollflöjten, 
Solhem och de fristående dagbarnvårdarna 
Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Samordnaren för förskola 
Utvecklingsledarna 
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skolnämnden 

SKN § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2010/51 

Framgångsrik skolkommun - information till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Skolnämnden beslutade den 4 mars 2013 (§ 8) att ge förvaltningen i 
uppdrag att informera om genomförda aktiviteter inom ramen för 
Framgångsrik skolkommun till kommunfullmäktige. 

Förvaltningen har i skrift följt upp ett antal av de genomförda aktiviteter 
som skett till och med 2012 för infonnation till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godlemmer informationen och överlfunnar den 
till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Information om Framgångsrik skolkonnnun, 2013-04-29 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner infonnationen och överlämnar den till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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SKN § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2013/64 

Reviderade regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Hå bo 
kommun 

Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort en översyn av Hå bo kommuns nuvarande regler för 
kommunalt vårdnadsbidrag. En utgångspunkt har varit att jämställa reglerna 
för vårdnadsbidrag med andra regler i kommunen. I de reviderade reglerna 
föreslås därför att syskons vistelsetid i förskola, pedagogisk omsorg eller 
fi:itids följer samma regler som vid föräldraledighet och arbetslöshet. 

En annan utgångspunkt har varit att tydliggöra vissa skrivningar. Det gäller 
exempelvis möjligheten att ställa barnet i kö till barnomsorgen. Barnet får 
stå i kö till barnomsorgen. Enligt förtydligandet får inte önskat datlnn för 
placering i barnomsorgen sammanfalla med ansökt/beviljad period med 
vårdnads bidrag. 

Delar av den mer allmänna information som funnits i nu gällande 
reglemente har strukits och återfinns istället som infonnation alternativt som 
frågor och svar på hemsidan. 

För att vårdnadshavare som idag har syskon på förskola eller fritids ska 
hinna informeras om de nya reglerna och ändra nuvarande avtal föreslås att 
de nya reglerna för vårdnadsbidrag införs från och med l augusti 2013. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden antar förvaltningens förslag till reviderade 
regler för kmm1mnalt vårdnadsbidrag i Håbo kommun att gälla från och med 
l augusti 2013. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i 
reglerna för kommunalt vårdnadsbidrag i Håbo kmmnun, då lagar eller 
förordningar ändras eller då behov av att göra redaktionella förändringar 
uppstår. Reglerna anmäls därefter tillnämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11, 2013-04-29 
T j änstesla·ivelse, 2013-04-04 
Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Håbo konmmn, 2013-04-03 
Reglemente för handläggning av kommunalt vårdnadsbidrag (reviderat 
av skolnänmden, § l 0), 2012-02-20 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1611 



( 
( 

HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 38 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2013/64 

Reviderade regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Håbo 
kommun 

Beslut 

l. Skolnämnden antar reviderade regler för kommunalt vårdnadsbidrag i 
Håbo kommun att gälla från och med l augusti 2013. 

2. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i reglerna för 
kommunalt vårdnadsbidrag i Håbo kommun, då lagar eller förordningar 
ändras eller då behov av att göra redaktionella förändringar uppstår. 
Reglerna anmäls därefter till nämnden för kä1111edom. 

Beslutsexpediering 
skolförvaltningens stab 
Rektorer 
Färskolechefer 
Vårdnadshavare med kommunalt vårdnadsbidrag 
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skolnämnden 

SKN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2012/123 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom 
barnomsorg, för barn till föräldralediga föräldrar, motionär: 
Anders Nilfjord (FP) -efter återremiss 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att skolnänmden ges i uppdrag att införa möjlighet till 
25 timmars vistelsetid per vecka i förskolan, som ett alternativ till 
nuvarande 15 timmar/vecka. 

I skolnämndens yttrande(§ 80) den 8 november 2012 föreslår nänmden att 
motionärens förslag bifalls förutsatt att nämnden får ytterligare ekonomiska 
resurser för tillkommande kostnader för utökade vistelsetiden. Då kostnaden 
inte redovisades beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott(§ 3) 22 januari 
2013 att åtenemittera ärendet till skolnämnden för kompletterande 
beredning 

skolförvaltningen har i kompletterande yttrande kostnadsberäknat förslaget 
och kommer till slutsatsen att förslaget kan vara en god ide när 
barngruppernas storlek minskats och när förskoleverksamhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är förvaltningens inställning att de insatser som bör prioriteras i 
förskoleverksamheten leder till minskade barngrupper och ökad kvalitet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden antar förvaltningens yttrande och slutsats som 
svar på motionen och anser motionen besvarad. Yttrandet överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Anders Nil:fjord (FP): Skolnämnden bifaller motionen och inför möjlighet 
till 25 timmars vistelsetid per vecka i förskolan, som ett alternativ till 
nuvarande 15 timmar/vecka. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att skolnämnden 
bifaller ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13,2013-04-29, SKN2012/123 m 2013.1521 
Tjänsteskrivelse, 2013-04-18, SKN2012/123 m 2013.1344 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott§ 3, 2013-01-22, KS 
2012/43 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-08, SKN2012/234 m 2013.855 "Rapport från 
den tematiska tillsynen 2012: Tema Barngruppernas storlek och 
personaltäthet (se ärende 9 i handlingarna till kallelsen) 
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Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2012/123 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom 
barnomsorg, för barn till föräldralediga föa·äldrar, motionär: 
Anders Nilfjord (FP) - efter återremiss 

Protokoll från skolnämndens sammanträde§ 80, 2012-11-08 
Tjänsteshivelse, 2012-10-09, SKN2012/123 m 2013.4333 
Protokoll från kommunfullmäktige§ 51, 2012-04-23 

Beslut 

l. skolnämnden antar förvaltningens yttrande och slutsats som svar på 
motionen och anser motionen besvarad. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige. 

Reservationer 

Anders Nil:fjord (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Björn Hedö (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Nilfjords 
förslag. 

Catherine Öhrqvist (M) reserverar mot beslutet till förmån för Anders 
Nilfjords förslag. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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SKN § 40 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

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 
Ordföranden: Skolnämnden godkäm1er redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2013-04-16 

- Uppdragslista, 2013-04-16 

Beslut 

l. skolnämnden godkämler redovisningen i aktuell lista. 
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Skolnämnden 

SKN § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

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: Skolnärnnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 15, 2013-04-29 

- Lista över remitterade motioner och medborgarförslag, 2013-04-16 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
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skolnämnden 

SKN § 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

SKN 2009/32 

Val av ombud till NTA Produktion och Service ekonomisk 
förenings årsstämma 

Sammanfattning 
Till behandling föreligger att utse ett ombud och en ersättare för ombudet 
till föreningen NTA Produktion och Service ordinarie föreningsstämma i 
maj 2013. 

NTA står för Naturvetenskap och telmik för alla och är ett skolprojekt med 
syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset hos både elever och lärare. 
Projektet riktar sig i fårsta hand till elevgrupper från förskolan till skolår 6. 
NTA drivs gemensamt av KV A, Kungliga vetenskapsakademien och IV A, 
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med kommuner runt 
om i Sverige. 

Den 10 juni 2003 (§ 81) beslutade dåvarande bildningsnämnden om 
medlemskap i föreningen NT A Produktion och Service samt valde ett 
ombud till den konstituerade stämman. Förra året utsågs Lennmi Eriksson, 
utvecldingsledm·e, till ombud och Martina Söderlund, NTA-samordnare, till 
ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Le1mmi Eriksson, utvecklingsledare, utses som ombud och 
Mmiina Söderlund, smnordnare NTA, utses som ersättare till NTA 
Produktion och Service årliga stffinrna i maj. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2013-04-30 
Protokoll från bildningsnfum1den § 81, 2003-06-10 
Kallelse till årlig stfunma SKN2013.1540 

Beslut 

l. Lennart Eriksson, utvecklingsledare, utses som ombud och Mmiina 
Söderlund, samordnm·e NTA, utses som ersättare till NTA Produktion 
och Service årliga stfunma i maj. 

Beslutsexpediering 
Ombudet 
Ersättaren 
NTA Produktion och Service 
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