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EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



f'l1 HÅBO ta' KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 76 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BOU 2014/2 

Verksamhetsansvarig fcir barn- och elevhälsan informerar om processen 
fcir VITS-utredningar. VITS=Vardagsnära insatser. 

Förskoleutvecklaren informerar om rapporten Förskolan i framtiden som 
utifrån nuläge beskriver vision och delmål fcir Hå bo kommuns 
fcirskoleverksamhet. 

Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern visar H ypemet, ett 
kommuniksationsverktyg fcir lärare, vårdnadshavare och elever att 
använda fcir planering, bedömning, utvecklingssam tal, närvaro, 
veckabrev m.m. Hypemet ger även rektor möjlighet att fcilja 
måluppfyllelse på grupp- och individnivå. Det är också ett analysverktyg 
som ger fcirvaltningsledning och nämnd underlag fcir beslut och insatser. 

Förvaltningschefen informerar från BunSam, fcirvaltningens centrala 
samverkansorgan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. 
Arbetslagarrepresentanterna har inte lämnat några synpunkter på de 
ärenden nämnden har att fatta beslut om vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 3, 2015-06-08, BOU2014/2 nr 2015.3335 
- Rapport: Förskolan i Håbo nu och i framtiden BOU nr 2015.3722 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnänmden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3496 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 77 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

BOU 2014/3 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän 
och ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 
utbildningsnämnden rar ompröva eller fastställa delegationsbesluten, 
däremot kan delegationsrätten återkallas av nämnden. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 4, 2015-06-08, BOU2014/3 nr 2015.3351 
Tjänsteskrivelse, 2015-05-25, BOU2014/3 nr 2015.2992 

Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-05-25 

'>";';:?,.··.~ Iles}ili\Sl: • IL:EJåiuill ···• l 
' Sariil!\ttidat t~]Jl.~Rill :Z "t,.:l 

l §Lagen omkommunalt vårdnadsbidrag nr 5, 2015.1512 BOU 2015-03-20 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

2015-06-17 HEJOH 
l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr l, 2015.1910 BOU 2015-04-15 
Beslut om konnnunalt vårdnadsbidrag for<< 
Polskydd >>,Helena Johansson 

2015-06-17 HEJOH 
l§ Lagenomkommunaltvårdnadsbidragnr2, 2015.1924 BOU 2015-04-15 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag for<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

2015-06-17 HEJOH 
l §Lagen om konnnunalt vårdnadsbidrag nr 3, 2015.1952 BOU 2015-04-15 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag for<< 
Pulskydd >>, Helena Johansson 

2015-06-17 HEJOH 
l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag m 4, 2015.2004 BOU 2015-04-16 
Beslut om konnnunalt vårdnadsbidrag for<< 
Polskydd >>, Helena Johansson 

2015-06-17 HEJOH 
8 kap 5 § SL nr l, Beslut om placering eller 2015.2045 BOU 2015-04-17 
utökad tid i forskola på grund av familjens 
situation for<< Pulskydd >>, !rene Lundbäck 
Utökad tid i forskola for<< Pulskydd >> pga 20151261 2015-06-17 1RLUN 
familjens situation. 
8 kap 5 § SL nr 2, Beslut om placering eller 2015.2048 BOU 2015-04-17 
utökad tid i forskola på grund av familjens 
situation for<< Pulskydd >>, Irene Lundbäck 
Utökad tid i forskolan for<< Polskydd >> på 2015/262 2015-06-17 IRLUN 
grund av familjens situation 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3504 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 77 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

5 § nr 3, 
utökad tid i forskola på ens 
situation for<< Fulskydd >>,!rene Lundbäck 
Utökad tid i forskolan for<< Fulskydd >> på 2015/264 2015-06-17 IRLUN 
grund av familjens situation 
14 kap 5 § SL nr l, Beslut om placering eller 2015.2052 BOU 2015-04-17 
utökad tid i fritids på grund av familjens 
situation for<< Fulskydd >>,!rene Lundbäck 
Utökad tid i fritids for« Fulskydd >> på 2015/265 2015-06-17 IRLUN 
grund av familjens situation. 
Mottagandebeslut när elev folkbokford i annan 2015.2096 BOU 2015-04-21 
kommun vill gå gymnasieutbildning i Håbo 
kommun<< Fulskydd >>,Caj saMelander 

2015-06-17 CABOR 
lO kap 32-33 §§ SL nr l, Beslut om skolskjuts 2015.2109 BOU 2015-04-22 
med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av Hirdvägens 
längd (anvisade skola) for<< Fulskydd >>, 
Björn Tideman 

Skolskjuts for<< Fulskydd >> läsåret 20151114 2015-06-17 BJTID 
201472015 

26 kap 11 § SL nr l, Beslut i tillsynsärende fOr 2015.2233 BOU 2015-05-21 
fristående verksamhet Äppelbo fdrskola, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 
Tillsyn av fristående verksamhet Äppelbo 2015/105 2015-06-17 KRARV 
forskola 2015 
Beslut om ersättning vid forlängd utbildning<< 2015.2275 BOU 2015-04-28 
Fulskydd >>, Caj saMelander 

2015-06-17 CABOR 
Beslut på ansökan om inackorderingsbidrag<< 2015.2279 BOU 2015-04-28 
Fulskydd >>, Cajsa Melander 

2015-06-17 C AB OR 
Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.2317 BOU 2015-04-29 
> > till NTI-skolan, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015-06-17 MOKRE 
l O kap 27 § SL nr 2, Beslut om mottagande av 2015.2452 BOU 2015-05-11 
elev från annan kommun, som med hänsyn till 
sina personliga forhållanden har särskilda skäl 
<< Fulskydd », Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2015-06-17 vs 
l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 6, 2015.2466 BOU 2015-05-06 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag fOr<< 
Fulskydd >>,Helena Johansson 

2015-06-17 HEJOH 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3504 

CL[ l 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 77 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Komplettering i måll973-15 Enhet 2, 2015.2557 BOU 2015-05-11 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagan gällande beslut om skolplacering << 2015/257 
Pulskydd > > < < Pulskydd > > 
Komplettering i mål1876-15 enhet 2, 2015.2560 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagande beslut om skolplacering 2015 << 2015/166 
Pulskydd>> 
Beviljad ansökan om ändrad studieplan for 2015.2579 
eleven<< Pulskydd >>,Jan Hansson 

Komplettering till måll949-15 enbet 2, 2015.2596 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagan skolplacering 2015 << Pulskydd >> 2015/299 

Komplettering till mål nr 1870-15 enhet 2, 2015.2597 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagat beslut skolplacering << Pulskydd >> 2015/167 

Komplettering till mål nr 1801-15 enhet, 2015.2598 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagande skolplacering << Pulskydd >> 2015/259 
Komplettering till mål nr 1769-15 enbet 2, 2015.2600 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagat skolplacerings beslut 2015 « 2015/256 
Pulskydd>> 

Beviljad ansökan om fOrlängd studietid for 
eleven<< Pulskydd >>,Jan Hansson 

2015.2615 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.2674 
>> till NTI- skolan., Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.2677 
>> till Komvux Enköping., Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.2679 
> > till Komvux H åbo Kommun och till NTI., 
Anders Olsson, biträdande rektor 

Ej beviljadkommunal ansökan till NTI-skolan 2015.2695 
för<< Pulskydd >>,Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015-06-17 

BOU 

2015-06-17 

BOU 

2015-06-17 
BOU 

2015-06-17 

BOU 

2015-06-17 

BOU 

2015-06-17 
BOU 

2015-06-17 

BOU 

2015-06-17 
BOU 

2015-06-17 
BOU 

2015-06-17 
BOU 

2015-06-17 
BOU 

2015-06-17 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

HAELM 

2015-05-11 

vs 

2015-05-07 

MOKRE 
2015-05-11 

HAELM 

2015-05-11 

HA ELM 

2015-05-11 

HAELM 
2015-05-11 

HAELM 

2015-05-11 

MOKRE 
2015-05-11 

GUNK 
2015-05-11 

GUNK 
2015-04-30 

GUNK 
2015-05-13 

MO KRE 

Nr 2015.3504 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

CL 

BOU § 77 BOU 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ej beviljad kommunal ansökan till NTI får« 2015.2696 
Pulskydd >>,Anders Olsson, biträdande rektor 

Ej beviljad kommunal ansökan till Komvux får 2015.2697 
<< Pulskydd >>,Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Ej beviljadkommunal ansökan till NTI-skolan 2015.2698 
for<< Pulskydd >>,Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Ej beviljad kommunal ansökan till NTI-skolan 2015.2699 
får<< Pulskydd >>,Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Ej beviljad interkommunal ansökan<< 2015.2700 
Pulskydd » till SVOK pga Ej beviljad från 
hemkommunen, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Komplettering till mål nr 1769-15 enhet 2, 2015.2703 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagat skolplacerings beslut 2015 << 2015/256 
Pulskydd>> 
Komplettering till mål nr 1949-15 Enhet 2, 2015.2705 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagan skolplacering 2015 << Pulskydd >> 2015/299 

Komplettering till mål nr 1870-15 enhet 2, 2015.2706 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagat beslut skolplacering << Pulskydd >> 2015/167 

Komplettering till mål nr 1801-15 enhet 2, 2015.2707 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagande skolplacering << Pulskydd » 2015/259 
Komplettering till mål nr 1657-15 enhet 2, 2015.2710 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagat beslut om skolplacering << 2015/164 
Pulskydd >> 
Komplettering till mål nr 1832-15 enhet 2, 2015.2711 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagat skolplacering << Pulskydd >> << 2015/258 
Pulskydd>> 

BOU 2015-05-13 

2015-06-17 MOKRE 
BOU 2015-05-13 

2015-06-17 MOKRE 
BOU 2015-05-13 

2015-06-17 MO KRE 
BOU 2015-05-13 

2015-06-17 MOKRE 
BOU 2015-05-13 

2015-06-17 MOKRE 
BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HAELM 

BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HA ELM 

BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HAELM 

BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HAELM 
BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HAELM 

BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HAELM 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.3504 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 77 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Datum 

2015-06-17 

BOU 2014/3 

Kompletteringtillmål nr 1833-15 enhet2, 2015.2713 
Förvaltningsrätten i Uppsala 

Överklagat skolplacering << Pulskydd >> << 
Pulskydd>> 
Komplettering till mål nr 1876-15 enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklgande beslut om skolplacering 2015 << 
Pulskydd» 
Komplettering till mål nr 1973-15 enhet 2, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagan gällande beslut om skolplacering << 
Pulskydd >> << Pulskydd » 
l O kap 28 § SL nr l, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun (fria valet) Stockbolms 
stad. << Pulskydd >>, Hans Elmehed 

2015/258 

2015.2714 

2015/166 

2015.2715 

2015/257 

2015.2770 

lnterkonrmunal placering<< Pulskydd >>, 2015.2802 
lärfålla kommun 

Beviljad ansökan om forlängd studietid for 2015.2870 
eleven<< Pulskydd >>, Catharina Wakim 

Ersättning vid forlängd utbildning<< Pulskydd 2015.2886 
>>, Cajsa Melander 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.2906 
>> till NTI- skolan., Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Beviljad ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.2907 
>> till NTI- skolan., Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagen ansökan interkommunal elev<< 2015.2908 
Pulskydd >> till barnskötarutbildningen 
Komvux Håbo Kommun., Anders Olsson, 
biträdande rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Pulskydd 2015.2909 
> > till H åbo vux pga återtagen ansökan, Anders 
Olsson, biträdande rektor 

• B t•·· t : __ JJ_·l..·.fuhi_ ..••. • __ ••• - .. _.• __ ..•. _._ ••.•. •_·_·,·_·_.· - ·.Il 
~ si~:d~~k •· åimin--.-/. • 

BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HAELM 

BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HA ELM 

BOV 2015-05-18 

2015-06-17 HAELM 

BOU 2015-05-18 

2015-06-17 HAELM 
BOU 2015-05-19 

2015-06-17 HAELM 
BOV 2015-05-20 

2015-06-17 MOKRE 
BOU 2015-05-20 

2015-06-17 C AB OR 
BOU 2015-05-20 

2015-06-17 GUNK 

BOU 2015-05-20 

2015-06-17 GUNK 

BOV 2015-05-20 

2015-06-17 GUNK 

BOU 2015-05-20 

2015-06-17 GUNK 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.3504 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 77 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Datum 

2015-06-17 

BOU 2014/3 

· ' Hid:i\'' • 'i#;r• ··i; z;~>· 13?~!iifi8t: .t''' På(JJ!h · ......... · · 
''"" Pi~fr~& .g ·· · ''''' •. s~!m\ltt.&a!l · f\~dl· ''i\'SLi 

Avslagen ansökan interkommunal elev<< 
Fulskydd >> till SVOK pga Hemkommuuen 
står ej for kostnaden, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

2015.2910 

Avslagen ansökan konuuunal elev<< Fulskydd 2015.2911 
>> till SVOK pga Anses ej ha svag ställning på 
arbetsmarknaden, Anders Olsson, biträdande 
rektor 

Avslagen ansökan kommunal elev<< Fulskydd 2015.2912 
>> till SVOK pga Inga ekonomiska 
möjligheter, Anders Olsson, biträdande rektor 

l O kap 32 och 40 §§ SL nr 3, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
Hirdvägens längd (annan skola än anvisade)<< 
Fulskydd > > , Kristin Arve 

Skolskjuts f'or << Fulskydd >> läsåret 
2015/2016. 

2015.2918 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.2926 
gymnasium i annan kommun<< Fulskydd >>, 
Caj saMelander 

Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå 2015.2927 
gymnasium i annan kommun<< Fulskydd >>, 
Caj sa Molander 

Yttrande/Beslut vid elev begäran att gå 2015.2928 
gymnasium i annan kommun < < Fulskydd > > , 
Caj sa Melander 

Yttrande/Beslut vid elev begäran att gå 2015.2929 
gymnasium i annan kommun < < Fulskydd > > , 
Caj sa MeJarrder 

Yttrande/Beslut vid elev begäran att gå 2015.2930 
gymnasium i annan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj sa Molander 

BOU 2015-05-20 

2015-06-17 GUNK 
BOU 2015-05-20 

2015-06-17 GUNK 

BOU 2015-05-20 

2015-06-17 GUNK 
BOU 2015-05-21 

2015-06-17 KRARV 

BOU 2015-05-21 

2015-06-17 C AB OR 
BOU 2015-05-21 

2015-06-17 CABOR 
BOU 2015-05-21 

2015-06-17 C AB OR 
BOU 2015-05-21 

2015-06-17 CABOR 
BOU 2015-05-21 

2015-06-17 CA BOR 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2015.3504 



~HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

te' KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 77 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Yttrande/Beslut vid elev begäran att gå 
gymnasium i annan kommun<< Pulskydd >>, 
Caj sa MeJarrder 

Datum 

2015-06-17 

BOU 2014/3 

Yttrande/Beslut vid elev begäran att gå 2015.2932 
gymnasium i annan kommun<< Fulskydd >>, 
Caj sa Melander 

15 kap 32 § SL nr l, Beslut om 2015.2941 
Inackorderingsbidrag för eleven<< Pulskydd >> 
, Caj saMelander 

15 kap 32 § SL nr 2, Beslut om 2015.2943 
Inackorderingsbidrag for eleven<< Pulskydd 
>>,Caj saMelander 

Förslag till beslut på sammanträdet 

2015-06-17 
BOU 

2015-06-17 
BOU 

2015-06-17 

BOU 

2015-06-17 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden noterar infmmationen och 
lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 

CABOR 
2015-05-21 

C AB OR 
2015-05-21 

DEGU 
2015-05-21 

DEGU 

Nr 2015.3504 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 78 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

BOU 2014/4 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till forvaltDingen och som kan vara av intresse for ledamöter i 
barn- och utbildningsnämnden. De presenteras i en sammanställning och 
kan studeras individuellt vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, ärende 5, 2015-06-08, BOU2014/4 nr 2015.3352 

Tjänsteskrivelse, 2015-05-25, BOU2014/4 nr 2015.2993 
Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och 
lägger amnälningsärendena till handlingarna. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger 
amnälningsärendena till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.3602 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 79 BOU 201417 

Månadsuppföljning april2015, Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och kommunala musikskola. 

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 8,5 mla för året 
2015, där det största underskottet finns på den totala 
grundskoleverksamheten (inklusive köp och sälj) med 9,1 mla. I 
underskottet finns den extra utbetalning till de fristående skolorna med som 
avser utfall2012 samt budget 2013 (1,3 mkr) samt ett preliminärt belopp 
avseende extra utbetalning som gäller utfa112013 och utfall2014 (1,7 mkr). 

Gymnasieskoleverksamheten redovisar ett överskott på 1,5 mkr. 

Under 2015 kommer nämnden ha ett antal engångskostnader till en kostnad 
av cirka 3 mkr. Det är kostnader som inte förväntas återkomma kommande 
år. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 6, 2015-06-08, BOU2014/7 m 2015.3353 

Tjänsteslaivelse, 2015-05-22, BOU2014/7 m 2015.2950 
Månadsuppföljning april2015, Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning 
april och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning april och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

JUSTERARE ~. ~ l 

Ct, ~~· 
EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3605 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 80 

Hantering av skolpeng 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BOU 2015/20 

Förvaltningsrätten i Uppsala har meddelat domslut i mål 526-13 som 
innebär att Håbo kommun ska göra ny beräkning för skolpeng får år 2013. 
Anledningen är att Läraskolan i Bålsta AB överklagat skolnämndens beslut 
om grundbelopp och yrkar att det som i skolnämndens Internbudget och 
nämndernas mål, 2013, anges som gruppbaserade tilläggsbelopp ska tas med 
i berälmingen av skolpeng 2013. 

Kommunen hade i budget 2013 avsatt medel får elever i de särskilda 
uudervisningsgrupperna, så kallade gruppbaserade tilläggsbelopp, innan 
fårdelning gjordes till grundbelopp. Syftet var att prioritera medel till elever 
som på grund av särskilda behov går i dessa grupper. Eftersom grupperna är 
i kommuual regi skulle elever med dessa behov, oavsett huvudman, kunna 
placeras i dessa grupper. Om eleverna i stället önskade gå i friskolor kuude 
friskolorna begära ekonomiska medel från kommuuen så att alla elever fick 
samma ekonomiska fårutsättningar. Därmed ansåg kommuuen att 
likabehandlingsprincipen hade foljts. 

Förvaltningsrätten har dock gjort bedömningen att kommuuen gynnat sin 
egen verksamhet och att likabehandlingsprincipen har åsidosatts. 
Förvaltningsrätten har därfår beslutat att det ankommer på kommunen att 
vidta åtgärder, så som att utfara en ny beräkning och fårdelning av 
skolpengen får år 2013. 

Barn- och utbildningskontoret har fåljaktligen gjort ny beräkning och 
fordelning av skolpeng med anledning av fårvaltningsrättens dom, enligt 
fåljande (se även hänvisningar till bilagan Ny beräkning och fårdelning av 
skolpeng 2013). 

De budgeterade gruppbaserade tilläggsbeloppen enligt Internbudget 2013 
uppgick tilll2 590 tkr som skolpengen 2013 skulle ha ökat med (puukt l i 
bilagan). 

Beloppet har fårdelats per verksamhet (punlct 2). 

Under 2013 fastställdes en högre peng att gälla uuder våren och en lägre 
uuder hösten. Syftet med detta var att hantera befarat underskott 2013. För 
våren tillfårdes nämligen extramedel och från hösten skulle besparingar ra 
ekonomisk effekt. Under punlct 3 redovisas därfår berälming av budgeterad 
genomsnittlig skolpeng, inklusive moms till verksamhet i fristående regi i 
Håbo kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3609 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 80 

Forts. 

Hantering av skolpeng 2013 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BOU 2015/20 

Budgeterat antal elever har därefter multiplicerats med genomsnittlig peng 
till146 073 tkr (punkt 4). 

Eftersom kompensation får moms ingår i peng till fristående verksamheter 
med 6 %, vilket inte blir någon kostnad får kommunen, har beloppen till 
fristående verksamheter reducerats får momsen och motsvarande belopp 
sjunker därmed till 144 099 tlcr exkl. moms (punkt 5). Det är detta belopp 
som ska öka med 12 590 tkr till l 56 689 tla. 

Den budgeterade genomsnittliga skolpengen får verksamheter i kommunal 
regi framgår av punkt 6. Pengen har därefter räknats upp med olika faktorer 
får att få ny genomsnittlig peng så att summan med ny skolpeng blir 
156 689 tkr enligt punkt 7. 

Tabellen under punkt 6 visar även hur den nya pengen i kommunal regi 
påverkar peng i fristående regi, eftersom fristående verksamheter får 
kompensation får fria nyttigheter som de kommunala verksamheterna har 
(framförallt måltider och lokalersättning). Längst ned i tabellen under punkt 
6 framgår ny peng till fristående verksamheter inklusive kompensation får 
administration, men exklusive moms. 

Med ny peng till fritidshem, fårskoleklasser, skolår 1-5 samt skolår 6-9 till 
både kommunal regi och fristående regi uppgår ny summa till l 56 689 tkr, 
vilket var avsikten med uppräkningen (se punkt 7). 

Ökningen från budgeterad skolpeng till ny skolpeng får Läraskolan har 
beräknats under punkt 8. Inldusive kompensation för moms uppgår 
ölmingen till! 033 tlcr, berälmat på verldigt antal elever. 

Dock iunebär en omfördelning i budget från gruppbaserade tilläggsbelopp 
till ny högre skolpeng att den nya skolpengen då även ska finansiera det 
behov som elever med särskilt stöd har. A vrälming har därfår gjorts får de 
utbetalningar som skett till Läraskolan får gruppbaserade tilläggsbelopp 
som får 2013 uppgick till635 tla (punkt 9). 

Utbetalning till Läraskolan i Bålsta AB föreslås därmed uppgå till 397 949 
kr inklusive kompensation får administration och moms (punkt l 0). 

I utbetald summa till Läraskolan ingår avdragsgill moms får kommunen 
varfår kostnaden får kommunen kommer att uppgå till375 424 kronor och 
belasta barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget 2015 (punkt 11). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3609 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 80 BOU 2015/20 

Forts. 

Hantering av skolpeng 2013 

I internbudget 2014 och 2015 har budgeten fordelats på det sätt som 
förvaltningsrätten foreslaiver. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2015-06-08, BOU 2015/20 m 2015.3357 

Tjänsteslaivelse, 2015-05-25, BOU2015/20 m 2015.383 
Ny beräkning och fordelning av skolpeng 2013, 2015-03-30 

Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, mål526-13, 2014-12-04, 
SKN2013/17 m 2014.5101 

Överklagande av skolnämnden i Håbo kommuns beslut om skolpeng for 
2013 får Läraskolan i Bålsta AB, 2013-01-27, SKN2013/17 m 2013.160 

Beslut från skolnämnden om skolpeng till Läraskolan i Bålsta AB, 
2012-12-28, SKN2012/179 nr 2012.4925, Internbudget och nämndemas 
mål år 2013, Skolnämnden. (Bifogas ej kallelsen, finns med vid 
sammanträdet.) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Läraskolan i 
Bålsta AB utbetala 397 949 kronor for gtuppbaserade tilläggsbelopp 
avseende år 2013. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Läraskolan i Bålsta AB 
utbetala 397 949 kronor för gruppbaserade tilläggsbelopp avseende år 
2013. 

Beslutsexpediering 
Läraskolan i Bålsta AB 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3609 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BOU 2015/141 

Kompensation med anledning av budgetunderskott år 2013 

Sammanfattning 
Läraskolan i Bålsta AB har inkommit till Håbo kommun, kommunstyrelsen, 
2014-05-13 om begäran att Läraskolan tillfårs sin andel av kommunens 
underskott 2013 om 8 887 tkr, då Läraskolan menar att kommunen tillfört 
den egna grundskaleverksamheten denna summa utöver budget. 

Enligt Läraskolans beräkning uppgår underskottet per elev till 3 678 kronor 
vid 2 416 elever och med 198 elever skulle Läraskolans andel uppgå till 728 
700 kr. 

Kommunstyrelsen har beslutat att inte behandla Läraskolans begäran, utan 
har översänt den till skolnämnden får hantering. Skolnämnden fick 
informationen vid sitt sanunanträde 2014-09-29. 

Barn- och utbildningskontoret har utrett underskottet och enligt den 
lagstiftning som trädde i kraft från sommaren 2013 ska kompensation 
utbetalas till fristående verksamheter i Håbo kommun får de verksamheter 
där underskott uppkommit, oavsett om kompensation har begärts eller inte. 

Ersättning ska ges får kommunens faktiska kostnader får samtliga fårskole
och skolverksamheter vilket innebär att barn- och utbildningskontoret även 
inkluderat miljö- och teknilmämndens budget och utfall i beräkningen av 
ersättning till de fristående får- och grundskolorna. 

A v bilagan framgår att berälmingen har tagit hänsyn till belopp som inte ska 
ingå i beräkningsunderlaget till fristående verksamheter. Det är till exempel 
underskott orsakat av kostnader får tilläggsbelopp får extraordinärt stöd 
samt modersmål då dessa kostnader bedöms efter ansökan individuellt på 
barn/elevbasis och inte ingår i underlaget till grundpengen. Ä ven kostnader 
orsakade av brand, fukt, skadegörelse och stöld och som inte har direkt 
koppling till undervisningen ska rälmas bort, enligt förvaltningsättens dom 
2426-14 gällande Håbo kommuns underskott 2012. Ytterligare kostnader 
som ligger utanfår gtundpengen är kostnader får skolskjuts och 
omhändertagandet av de ensamkommande bam och elevers skolgång samt 
övriga kostnader får kommunala skyldigheter enligt skollagen som inte de 
fristående får-och grundskolona har. Hänsyn till volymökningar har även 
gjorts där kommunen haft fler inskrivna barn och elever än budgeterat. Ä ven 
underskott inom administration ska avräknas, eftersom annan huvudman 
tillgodorälmas detta genom schablonberälming om 3 %. 

Efter genomförda avdrag per verksamhet har det resulterat i ett 
ersättningsberättigat underskott inom verksamheten grundskola på 
3 633 974 kr. Detta ger ett underskott per kommunalt grundskalebarn på 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3610 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 81 BOU 2015/141 

Forts. 

Kompensation med anledning av budgetunderskott år 2013 

l 797 kr vilket blir beloppet som ligger till grund får kompenseration till de 
fristående grundskoloma i åk 1-9. 

Inklusive kompensation får administration och moms uppgår 
kompensationen per huvudman till: 

Stiftelsen MIU-skolan 
Läraskolan i Bålsta AB 
P o tentia Education AB 

Summa 

O kr då verksamheten upphört 
345 348 kr 
315 915la 

661 262 kr 

Verksamheterna fårskola, fritids och fårsko leklass redovisade inget 
underskott året 2013 efter genomfårcia avdrag. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 8, 2015-06-08, BOU2015/141 nr 2015.3359 
Tjänsteskrivelse, 2015-06-01, BOU2015/141 nr 2015.1607 

Beräkning av kompensation får underskott 2013 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
fårvallningens fårslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar tillfåra, som kompensation får 
underskott 2013, inklusive administration och moms: 

stiftelsen MIU -skolan 
Läraskolan i Bålsta AB 
Potentia Education AB 

EXPEDIERAD 

O kr 
345 348 kr 
315 915 kr 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3610 



f'll HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 81 BOU 2015/141 

Forts. 

Kompensation med anledning av budgetunderskott år 2013 

Beslutsexpediering 
Förskolan Regnbågen i Bålsta Ek. fOr. 
Solhems forskola i Bålsta AB 
Trollflöjtens Förskola 
Täppans Förskola AB 
Äppelbo Ekonomisk Förening 
Läraskolan i Bålsta AB 
Patentia Education AB 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3610 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 82 BOU 2015/142 

Kompensation med anledning av budetunderskott år 2014 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningskontoret har utrett underskottet 2014 efter den 
lagstiftning som trädde i kraft från sonunaren 2013. 

Kompensation utbetalas till fristående aktörerna i Håbo konunun för de 
verksamheter där underskott uppkonunit, oavsett om kompensation har 
begärts eller inte från de fristående huvudmäunen. Ersättning ska ges för 
konununens faktiska kostnader för samtliga förskole- och skolverksamheter 
vilket iunebär att Barn- och utbildningskontoret även inkluderat Miljö- och 
Tekniknämndens budget och utfall i beräkningen av ersättning till de 
fristående för- och grundskolorna. 

Av bilagan framgår att beräkningen har tagit hänsyn till belopp som inte ska 
ingå i beräkningsunderlaget till fristående verksamheter. Det är till exempel 
underskott orsakat av kostnader för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd 
samt modersmål då dessa kostnader bedöms efter ansökan individuellt på 
barn/elevbasis och inte ingår i underlaget till grundpengen. Även kostnader 
orsakade av brand, fukt, skadegörelse och stöld och som inte har direkt 
koppling till undervisningen ska räknas bort enligt Förvaltningsättens dom 
2426-14 gällande Håbo konununs underskott 2012. Ytterligare kostnader 
som ligger utanför grundpengen är kostnader för skolskjuts, nattomsorg och 
omhändertagandet av de ensamkonunande barn och elevers skolgång samt 
övriga kostnader för kommunala skyldigheter enligt skollagen som inte de 
fristående för -och grundskolona har. 

Hänsyn till volymökningar har även gjorts där konununen haft fler inslaivna 
barn och elever än budgeterat. Ä ven underskott inom administration ska 
avrälmas, eftersom annan huvudman tillgodorälmas detta genom 
schablonberälming om 3 %. Avdrag har även gjorts motsvarande den 
överkompensation av lokalersättning som de fristående för- och 
grundskolorna fick under 2014 efter ett sent beslut i skolnämnden och som 
då i huvudsak finansierades genom minsirning av den konununala 
grundpengen. 

Efter genomförda avdrag per verksamhet har det resulterat i ett 
ersättningsberättigat underskott inom verksamheten grundskola på 382 713 
kr. Detta ger ett underskott per kommunalt grundskalebarn på 184 kr vilket 
blir beloppet som ligger till grund för kompenseration till de fristående 
grundskoloma i åk 1-9. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3612 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 82 BOU 2015/142 

Forts. 

Kompensation med anledning av budetunderskott år 2014 

Inklusive kompensation för administration och moms uppgår kompensa
tionen per huvudman till: 

stiftelsen MIU-skolan 
Läraskolan i Bålsta AB 
Polentia Education AB 
Raoul Wallenbergskolan 

Summa 

O la då verksamheten upphört 
36 011 kr 
35 608 kr 

5 834 kr 

77 453la 

Verksamheterna förskola, fritidshem och förskaleklass redovisade inget 
underskott året 2014 efter genomförda avdrag. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 9, 2015-06-10, BOU2015/142 nr 2015.3463 

Tjänsteskrivelse, 2015-06-01, BOU2015/142 nr 2015.1610 

Beräkning av kompensation för underskott 2014 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar tillföra, som kompensation för 
underskott 2014, inldusive administration och moms: 

Stiftelsen MIU-skolan 
Läraskolan i Bålsta AB 
Patentia Education AB 
Raoul Wallenbergskolan 

Beslutsexpediering 
Förskolan Regnbågen i Bålsta Ek. för. 
Solhems förskola i Bålsta AB 
Trollflöjtens Förskola 
Täppans Förskola AB 
Äppelbo Ekonomisk Förening 
Läraskolan i Bålsta AB 
Patentia Education AB 

O kr 
36 Ollla 
35 608 kr 

5 834 kr 

Raoul Wallenbergskolan/International Swedish School AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3612 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BOU 2015/18 

Plan för lokalförsörjning för förskola och skola i H åbo kommun 

Sammanfattning 
På sammanträdet den 25 mars 2015 (§ 46) delgav förvaltningen barn- och 
utbildningsnänmden den lokalförsörjningsrapport som våren 2013 
presenterades för dåvarande skolnämnd. 

Förvaltning fick i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i juni presentera förvaltningens lokalförsörjningsrapport 
justerad och uppgraderad till en plan. Planen skulle baseras på den av 
kommunfullmäktige antagna plan för bostadsförsöljningsprogram, fastställt 
i december 2014 (§ 114). 

Förvaltningen konstaterar att bostadsförsörjningsprogrammet, sedan det 
fastställdes av fullmäktige, har förändrats. Nya bostadsplaner har tillkommit 
och annat har förskjutitis i tid. Förvaltningen ser därför svårigheter med att 
presentera en långsiktig plan för lokalförsöljning för förskola och skola. 

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att barn- och utbildnings
nämnden reviderar uppdraget från mars 2015. I stället för att ta fram en 
långsiktig plan ger barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag 
att, med lokalförsöljningsrapporten som grund, minst en gång per år eller i 
samband med förändringar i kommunens bostadsförsäljningsprogram 
redovisa för nämnden eventuella behov av att justera lokalbehovet för 
förskola och skola i Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 10, 2015-06-08, BOU2015/18 br 2015.3361 
Tjänsteskrivelse, 2015-05-25, BOU2015/18 nt 2015.2990 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll(§ 46), 2015-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- oh utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet § 46/2015 om att 
förvaltningen ska ta fram en lokalförsörjningsplan. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att minst en 
gång per år eller i samband med förändringar i kommunens 
bostadsförsäljningsprogram redovisa för nämnden eventuella behov av 
att justera lokalbehovet för förskola och skola i Håbo kommun. 

~l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3613 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 83 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BOU 2015/18 

Plan för lokalförsörjning för förskola och skola i Håbo kommun 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3613 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 84 

Plan för intern kontroll 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BOU 2015/396 

En genomarbetat intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppfoljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente ha en särskild plan for 
intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment for olika 
verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighets
bedömning. Detta iunebär att områdena prioriterats utifrån hur stor 
sannolikhet det är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta 
skulle ra for verksamheten. 

Planen for intern kontroll2015 har tagits fram utifrån en riskanalys på de 
arbetsområden som fårvaltningen prioriterat får året; det systematiska 
kvalitetsarbetet och den pågående inkluderingsutbildningen. Kontrollerna 
bygger också på de forelägganden om åtgärder som skolinspektionens 
tillsyn under våren 2015 resulterade i. 

Resultatet av kontrollerna återrapporteras vid årsbokslut och delårsbokslut 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11, 2015-06-08, BOU2015/396 m 2015.3362 
Tjänsteskrivelse, 2015-05-29, BOU20 15/396 nr 2015.3114 

Plan får intern kontroll 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan for intern 
kontroll2015. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2015. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningsnämndens revisor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3614 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §85 BOU 2015/371 

Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid för gymnasiet och 
gymnasiesärskolan 

Sammanfattning 

Med fårlängda studier avses studier får gymnasieelever som inte klarat 
fullständiga betyg på tre år (fyra år på gymnasiesärskolan) vid ett nationellt 
program och därfår erbjuds fårlängda studier får att nå fullständiga betyg. 
Det omfattar även elever som erbjuds att gå om en årskurs inom samma 
program och inriktning. Förlängda studier kan även avse elever som gått 
samma introduktionsprogram i tre år och erbjuds fårlängd utbildning av 
skolan. 

Elever som läser mer än tre år i gymnasiet får att de bytt program eller läst 
introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program 
berörs inte. Inte heller de elever som läser ett fjärde tekniskt år efter att de 
avslutat teknikprogrammet berörs. 

Enligt skollagen är programmen inom gymnasieskolan avsedda att 
genomgås på tre läsår. Program inom gymnasiesärskolan är avsedda att 
genomgås på 4 år. 

Rektorer och huvudmän får utbildningar har, med dessa regler som 
utgångspunkt, möjligheter att anpassa elevernas studietid och omfattning 
utifrån elevernas individuella behov. En huvudman får en utbildning får 
fårdela undervisningen på ett program över längre tid än tre år, om eleven 
läst reducerat program eller om det med hänsyn till elevens fårutsättningar i 
övrigt finns särskilda skäl. 

Sicollagen salmar idag en tydlig reglering av hur kostnaderna får elever som 
beviljas fårlängd utbildning ska fårdelas mellan skola och hemkommun. Det 
har hittills inte heller skapats någon praxis genom vägledande domar utan 
olika kommuner och kommunala samverkansområden har utvecldat olika 
hantering av frågan. En inofficiell praxis som etablerats är dock att 
hemkommunen har rätt att pröva frågan om ersättning vid fårlängd 
studietid. 

Beslut av en kommun i fråga om grundbelopp och tilläggsbelopp till 
fristående skolor får överklagas hos fårvaltningsdomstol. När det gäller den 
interkommunala ersättningen f'ar frågan om ersättning lösas mellan 
kommunerna. 

En grundprincip i frågan om ersättning bör vara den om lika behandling. 
Elever som behöver fårlängd utbildning bör hanteras lika oavsett om den 
går i en fristående gymnasieskola, en annan kommun eller i kommunens 
egen gymnasieskola. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2015.3615 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 85 BOU 2015/371 

Forts. 

Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid för gymnasiet och 
gymnasiesärskolan 

Utifrån ovanstående resonemang har barn- och utbildningskontoret tagit 
fram ett förslag på riktlinjer för bedömning av ansökningar om ersättning 
samt en modell för att beräkna vilken ersättning som ska betalas ut till 
skolan. I samband med att riktlinjerna antas föreslår förvaltningen att 
delegationsordningen uppdateras så att förvaltningschefen har möjlighet att 
vidaredelegera beslut om intern ersättning vid förlängd utbildning. 

Syftet med ersättningsmodellen är att skapa incitament för 
gymnasieskolorna att ge eleverna det stöd de behöver för att klara sina 
studier under ordinarie studietid. Samtidigt ger modellen likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar till gymnasieskolor att ge elever med stora 
behov möjlighet att rordela sin studietid över flera år. Tidigare år har mindre 
granskningar gjorts av Håbo kommun i samband med att elever fått förlängd 
studietid beviljad. Ersättningen som betalades ut motsvarade då full 
ersättning för den tid eleven var fortsatt inskriven på skolan, oavsett om 
eleven studerade på heltid eller inte. 

Genom en mer strukturerad granskning av underlag och beräkning av 
ersättning skapas förutsättningar för en mer likvärdig bedömning och 
resursfördelning. Det ger också hemkommunen möjlighet att granska hur 
skolorna arbetar med några av de elever som har störst stödbehov och 
därigenom säkerställa att kommunens skattemedel används på rätt sätt. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12,2015-06-08, BOU2015/371 nr 2015.3337 

Tjänsteskrivelse, 2015-04-30, BOU 2015/371 nr 2015.2353 

Riktlinjer för ersättning vid förlängda studier gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Owe Fröjd (BåP): Bifaller ordförandens förslag med tillägget att beslut 
l och 2 gäller från och med l juli 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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f'll HÅBO 
"'-' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

BOU § 85 BOU 2015/371 

Forts. 

Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid för gymnasiet och 
gyronasiesärskolan 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner riktlinjer for ersättning vid 
forlängda studier, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Att gälla från 
och med l juli 2015. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till i delegations
ordningen att forvaltningschefen f'ar delegation att besluta om ersättning 
till Fridegårdsgymnasiet vid forlängd utbildning, med möjlighet att 
vidaredelegera. Att gälla från och med l juli 2015. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningskontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3615 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BO U 2015/393 

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 

Sammanfattning 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde25mars 2015 (§ 45) 
behandlades en revisionsrapport över studie och yrkesvägledningen i Håbo 
kommun. Förvaltningen fick då ett uppdrag att fårdigställa en handlingsplan 
för arbetet med studie- och yrkesvägledning till nämndens junisammanträde. 
En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram en sådan. Gruppen presenterar 
här sitt förslag till handlingsplau. Arbetsgruppen har tagit hänsyn till de 
synpunkter som framfördes i revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 13,2015-06-08, BOU2015/393 m 2015.3364 
Tjänsteskrivelse, 2015-05-25, BOU2015/393 m 2015.2986 

Handlingsplan för Studie och yrkesvägledningen i Håbo kommun 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll(§ 45), 2015-03-25 

Revisionsrapport över studie-och yrkesvägledningen i Håbo kommun 
BOU2015/88 m 2015.932 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att "Handlingsplau för 
Studie- och yrkesvägledning" antas som imiktningsdok:ument för arbetet 
med studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att "Handlingsplau för studie
och yrkesvägledning" antas som imiktningsdokument för arbetet med 
studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
Alla skolledare 
Alla studie- och yrkesvägledare 

EXPEDIERAD 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 87 BOU 2015/430 

Utredning av ett fjärde år på gymnasiets teknikprogram 

Sammanfattning 
Förvaltningen har som underlag i ärendet utrett forutsättningarna for att 
starta ett fjärde år på gymnasiets teknikprogram. 

Bedömningen från forvallningen och skolledningen vid Fridegård är att det 
behövs en full klass fcir att det ska vara möjligt rent budgetmässigt att starta 
ett fjärde år här i Håbo. I nuvarande årskurs tre är det ingen elev som just nu 
avser att läsa ett fjär de år. 

För eleverna på teknikprogrammet är det av mycket stort värde att de redan 
tidigt under sin skoltid få möjlighet till information, studiebesök och utbyte 
med en skola som har det fjärde året. På detta sätt kan de planera sin 
gymnasieutbildning och fortsatta studier. Nu har kontakter etablerats med 
Uppsala och en samverkan har inletts som underlättar for eleverna. 

Förvaltningen foreslår att utredningen om att starta ett fjärde år på 
Fridegårdsgymnasiet anses vara avslutad. Om elevantalet ökar i framtiden 
och antalet elever bedöms som tillräckligt högt, kan kommunen när som 
helst ansöka om att få starta ett fjärde år. 

Förvaltningen foreslås få i uppdrag att folja upp detta samarbete for att 
undersöka hur detta påverkat elevernas intresse for en forlängd utbildning 
och återkomma med en rapport under våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14,2015-06-08, BOU2015/430 nr 2015.3367 

Tjänsteslaivelse, 2015-05-18, BOU2015/430 nr 2015.2765 
Bildningsnämndens protokoll(§ 71), 2012-11-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner forvallningens 
rapport och ger forvallningens i uppdrag att liDder våren 2016 återkomma 
med en uppfoljningsrapport angående samarbetet med Uppsala kommun 
angående telmikprogrammets fjärde år. 

Owe Fröjd (BåP): Bifaller ordforandens forslag med tillägg i beslut l att 
barn- och utbildningsnämnden konstaterar att forutsättningar for eget 
program saknas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3617 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 87 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-06-17 

BOU 2015/430 

Utredning av ett fjärde år på gymnasiets teknikprogram 

Beslut 
l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport och 

konstaterar att förutsättningar för eget program saknas. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under våren 2016 
återkomma med en uppföljningsrapport angående samarbetet med 
Uppsala kommun angående teknikprogrammets fjärde år. 

Beslutsexpediering 
Rektor Fridegårdsgymnasiet 
Biträdande rektor, telmikprogrammet Fridegårdsgymnasiet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3617 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §88 

Information från nämndsledamöter 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

BOU 2015/16 

Ordforanden redogör från de verksamhetsbesök som representanter for 
arbetsutskottet genomfort under våren. Kommunala och fristående 
forskolor, grundskolor, gymnasiet, musikskolan, barn- och elev hälsan, 
lednings gruppen, administrativa gruppen och central samverkansgrupp har 
besökts. 

Ordforanden berättar om besök på yrkesgymnasium tillsammans med 
forvaltningschefen, kommunstyrelsens ordforande och barn- och 
utbildningsnämndens ledamot Werner Schubert (S). 

Ordforanden har varit inbjuden till möte med SPRINT -gymnasiet, 
språkintroduktion på Fridegård. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Rektorer och forskalechefer vid fristående verksamheter i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3671 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 89 BOU 2015/34 

Inbjudan till barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har per dagens datum inga inbjudningar till 
nämndens ledarnöter att ta ställning till. 

Ordforanden informerar att han har fått inbjudan av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) till ett seminarium om "Barnets rättigheter utreds for att bli 
svensk lag", den 28 oktober 2015. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3679 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE 

CL 

BOU § 90 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

BOU 2014/5 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en lista som redovisar 
aktuella uppdrag som nämndens arbetsutskott/barn- och utbildningsnämnd 
har gett förvaltningen. Listan gås igenom vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 18,2015-06-10, BOU2014/5 m 2015.3479 

- Uppdragslista, 2015-05-25, BOU2014/5 m 2015.3479 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i 
aktuell lista. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.3761 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-06-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 91 BOU 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har for närvarande inga remitterade 
motioner eller medborgarförslag att behandla. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 19, 2015-06-10, BOU2014/6 nr 2015.3480 

- Tjänsteskrivelse, 2015-05-25, BOU 2014/6 nr 2015.3010 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godlcänner informationen. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3762 
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