
HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

( Övriga närvarande 

Ersättare 

( 

( 

( 

Tjänstemän 

Övriga 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

Kl. 18.00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ordförande Pyry Niemi (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Sofie Bergengren (MP) 
Helene Cranser (S) 
Catherine Öhrqvist (M), vice ordf 
Björn Hedö (M) 
Gunilla Alm (FP), tjänstgörande ersättare för Anders Nilfjord 

Sven-OlofDväring (S) 
Ariel Pardo (S) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Mats Ehrning, controller 
Birgitta Gustafsson, förskolechef, centrala förskaleområdet 
Anna Walterholm, förskolechef, södra förskaleområdet 
Irene Lundbäck, fc:irskolechef/rektor, Junibacken/Skogsbacken/Slottsskolan 
Ewa Johansson, rektor, Futurum/Vibyskola 
Gösta Karlsson, rektor, Gransäterskolan 
Hans Wiktorsson, rektor, Gröna Dalen, Resursskolan, Delfinen 
Thomas Beclanan, rektor, Västerängsskolan 
Anne Kulle, verksamhetschef, barn- och elevhälsoenheten 
J eanette Matseng, Lärarförbundet 
Peter Mangano, Lärarförbundet 
Asa Aikio, Lärarförbundet 
Nina Engstrand, Lärarförbundet 
Håkan Hans son, Lärarförbimdet 

BjörnHedö 

Måndagen den 15 december, Id 16.30, Kommunhuset 

§§ 82-93 

.d/,;}//_ .. ~~-
--~-~-~~-~-"·--·-·-·-------·--

Helena Johansson 
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~HÅBO 
"'-'KOMMUN 
skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-08 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2014-12-08 

Datumfår 
2014-12-16 anslags nedtagande 2015-01-07 

Kommunhuset , Håbo kommun 

r/~{L~ 
.......... ,./ ............................................................................................................. . 

Helena Johansson 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

Information från förvaltningsledningen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

Ekonomisk uppföljning oktober 2014, Skolnämnden 

Förslag till åtgärder 2015 utifrån handlingsplan förskola och skola 2013-2015 

Sintrapport projektet Framgångsrik skolkommun 

Revidering av gällande regler för verksamheten omsorg på obekväm arbetstid 

Revidering av gällande regler för val av skola i Håbo kommun 

Revidering av gällande regler för utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun 

Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2015 

Uppdragslista 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

JUSTERAR~>V l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 82 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/2 

Förskalechefen for det centrala forskaleområdet informerar om 
planeringen for Gröna Dalens forskola som öppnar i centrala Bålsta i 
augusti 2015. Nuvarande Mansängens-, Talltorps-och skeppsgårdens 
forskolor kommer att flyttas över till den nya forskolan. 

Förskalechefen for Skoklosters nya forskola, Slottsbackens forskola, 
informerar om att lokaler och utemiljö står klara att tas i bruk. För att 
överflytten från nuvarande lokaler ska bli så smidig som möjligt 
kommer man att påhölja överflyttningen direkt i böljan av januari 2015, 
då barnnärvaron inte är lika stor. 

Förvaltningschefen redogör for den samverkan som skett mellan 
arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren infor de beslut som 
nämnden har att fatta vid dagens sanrmanträde. 

Infor beslut i ärende 7, Förslag till åtgärder 2015 utifrån handlingsplan 
forskola och skola 2013-2015, har det alternativ till tjänsteskrivelse som 
nämnden har att ta ställning till partsamverkats på formiddagen, dagens 
datum. Arbetstagarorganisationernas egua yttranden i ärendet har 
därefter e-postats till skolnämndens ledamöter infor sanrmanträdet. 

Administrativa chefen redogör for två aktuella domar från 
forvaltningsrätten. Det är Läraskolan i Bålsta AB som dels överklagat 
skolnämndens beslut om grundbelopp for fristående verksamhet for år 
2013, dels beslut om skolnämndens redovisade underskott for år 2012. 
Förvaltningen analyserar nu domsluten for att se om det finns skäl att 
överldaga besluten eller inte. 

Beslutsunderlag 
- Föredraguingslista ärende 3, 2014-12-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: skolnämnden noterar informationen. 

Beslut 

l. Skolnämnden noterar informationen. 

JUSTERARE ~~ l5t/ l EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.5132 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 83 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/3 

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

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 4, 2014-12-01, SKN2014/3 nr 2014.5059 
Tjänsteslaivelse, 2014-11-17, SKN2014/3 nr 2014.4882 

Sammanställning av delegationsbeslut, 2014-11-17 

Info 
. Åiendeme)ilfig,$Mi>ll~t 

·.·. ·• c' Bfslgfnl;t .. Datuni '> l 
·• $~litJJ\tr.d~fi. •·•lJ:ru\dj}(iL 'i 

····Rid\:.;•·· 
· · .Pi!Jiå'iikoci ·• 

skriftlig redovisning över vidtagna åtgärder i 
ärende om anmälan av kränkande behandling 
vid Futurum (dnr 45-2013:6732), Pyry Niemi 
Anmälan om kränkande behandling 
Futurumskolan, (Barn och elevombudet dnr:45-
2013:6732) 

Yttrande över anmälan angående 
skolsituationen får en grundskoleelev vid 
Futurum (dnr 41-2014:2193) 

Anmälan angående skolsituationen får en 
grundskoleelev vid Futurum, Pyry Niemi 
JO kap 32-33 §§ SL nr 397, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

Il kap 25 § SL nr l, Beslut om mottagande av 
barn från annan ko mm u n, som med hänsyn till 
sina personliga forhållanden har särskilda skäl. 
Upplands Bro<< Pulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

2014.1091 

2014.2079 

2014.3308 

2014.3436 

8 kap 13 § 2 st SL nr 12, Beslut om mottagande 2014.3469 
av elev från annan kommun (fria skolvalet) 
Stockholm. << Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll 
Strömberg 

SKN 2014-06-17 

2014-12-08 PYNIE 

SKN 2014-06-03 

2014-12-08 PYNIE 

SKN 2014-10-1 o 

2014-12-08 B J TID 
SKN 2014-10-21 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-23 

2014-12-08 vs 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2014.5141 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 83 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

~}lJtrO/·i~--; ----0 

= --~~=-~:~J(i:;'-----

Af~lld~theiiing,Delega:r;{'. C 
Redovisning av skolsituationen får en elev i 
grundskolan vid Futurum, dnr 4 I -2013:5482 -
daterad 20 I 4-08-28, Fyry Niemi 
Utredning angående särskilt stöd for en elev vid 
Futurumskola 

Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/3 

··.ffiåJ!?.{······ 
. Dljj!l@(i;ljji• : 

2014.3682 

lO kap 25 § SL nr 28, Beslut om mottagande av 2014.3776 
barn från annan kommun, som med hänsyn till 
sina personliga forhållanden har särskilda skäl. 
Upplands Bro.<< Fulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

14 kap 14 § SL nr 6, Beslut om placering i 
fritidshem för elever som är folkbokforda i 
annan kommun (interkommunal ersättning),<< 
Fulskydd >> Viveca Ejnefjäll Strömberg 

14 kap 14 § SL nr 7, Beslut om placering i 
fi'itidshem for elever som är folkbokforda i 
annan kommun (interkommunal ersättning)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Il kap 25 § SL nr 2, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun, som med hänsyn till 
sina personliga forhållanden har särskilda skäl. 
<< Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2014.3801 

2014.3815 

2014.4003 

lO kap 37-38 §§ SL nr 65, Beslut om 2014.4153 
gtundbelopp till fristående verkaamhet 2014 
utanfår Håbo kommun. Sigtuna Humanistiska 
Läroverk., Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamhet 2014 utanfor Hå bo kmmnun. 
14 kap 14 § SL nr 8, Beslut om grundbelopp till 2014.4187 
fristående verksamhet 2014 utanfor Håbo 
kommun.Stiftelsen Islamska skolan i Spånga., 
Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamhet 2014 utanfor Håbo kommun. 
Stiftelsen Islamiska Slcolan 

10 kap 32-33 §§ SLm 453, Beslut om 2014.4308 
skolskjuts med hänsyu till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
flinivägens längd (anvisade skola)<< Fulskydd 
>>,Björn Tideman 

BesLi11sr tJafiilli · • ·l 

s~I1Il11tr.aat {B:iriJI' i~~r·'! 
SKN 2014-08-28 

2014-12-08 PYNIE 

SKN 2014-10-21 

2014-12-08 SUTHO 
SKN 2014-10-21 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-21 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-20 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-09-29 

2014-12-08 vs 

SKN 2014-09-29 

2014-12-08 vs 

SKN 2014-10-08 

2014-12-08 B !TID 

JUSTERAR~ l~·· 
EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.5141 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 83 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

!Arerioom~i.llilg(tp~J#tfM · 
10 kap 32 och 40 §§ SL m 179, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
Hirdvägens längd (annan skola än anvisade) for 
<< Pulskydd >>, Björn Tideman 

Skolskjuts for<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 

lO kap 32 och 40 §§ SL m 180, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (annan skola än anvisade) << 
Pulskydd >>,Björn Tideman 

Skolskjuts för<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 

Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/3 

2014.4317 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 181, Beslut om 2014.4318 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (annan skola än anvisade)<< 
Pulskydd »,Björn T ideman 

Skolskjuts for<< Pulskydd >> Läsåret 
2014/2015 

10 kap 32 och40 §§ SL nr 182, Omprövning av 2014.4319 
beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fardvägens längd (annan skola än 
anvisade) för<< Pulskydd >>,Björn Tideman 
Skolskjuts for<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 2014.4675 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fardvägens längd (anvisade skola) För 
<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd» 

Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 2014.4328 
verksamhet extraordinära stödåtgärder<< 
Pulskydd > >, Hans Elmehed 

Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2014 Annehills förskola 
< < Pulskydd > > 

sått1JJlfr:,~atc B:~\li.• 
SKN 2014-10-30 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-06 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-06 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-13 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-30 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-16 

2014-12-08 HAELM 

JUSTERAR6Y Is-~ EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.5141 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

skolnämnden 

SKN § 83 SKN 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

lnfo 
-,-_,_ ... ···· ~f~M!'Jfd!i'. natcrm 

A:fertcl<ihi~Jkg,p~i~g~t •. .· Band! • • 
Beslut i tillsynsärende for fristående verksamhet SKN 2014-10-24 
Täppans forsko la, Annika Ekblom 
Tillsyn Täppans forskola 2014 2014-12-08 ANEKB 

( l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 87, 2014.4461 SKN 2014-11-13 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag for<< 
Fulskydd >>,Helena Johansson 

2014-12-08 HEJ OH 

( 
10 kap 32 och 40 §§ SL m 183, Beslut om 2014.4462 SKN 2014-10-15 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) Fär 
<< Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 2014-12-08 B J TID 
PuJskydd» 
lO kap 32-33 §§ SL m 454, Beslut om 2014.4463 SKN 2014-10-15 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
Hirdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Fulskydd >>,Björn Tidernarr 

Skolskjuts for<< Pulskydd >> läsåret 2014-12-08 B J TID 
2014/2015 
10 kap 32 och 40 §§ SL m 184, Beslut om 2014.4465 SKN 2014-10-15 

( skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) För 
<< Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

( Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 

2014-12-08 B J TID 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 185, Beslut om 2014.4476 SKN 2014-10-15 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) För 
<< Fulskydd >>,Björn Tidernarr 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 2014-12-08 B J TID 
Pulskydd>> 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.5141 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 83 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 186, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (annan skola än anvisade) << 
Polskydd », Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd>> 
8 kap 13 § 2 st SL nr 14, Beslut om mottagande 
av barn från annan kommun (fria valet)<< 
Pulskydd >>, Viveea Ejnefjäll Strömberg 

Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/3 

Hi d 
QiJl:låt]ko(l 
2014.4478 

2014.4535 

8 kap 13 § 2 st SL nr 15, Beslut om mottagande 2014.4536 
av barn från annan kommun (fria valet)<< 
Polskydd >>, Viveea Ejnefjäll Strömberg 

10 kap 32-33 §§ SL nr 455, Beslut om 2014.4537 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Polskydd »,Björn T ideman 

Skolskjuts for<< Polskydd >> läsåret 
2014/2015 
8 kap 13 § 2 st SL nr 16, Beslut om mottagande 2014.4551 
av bam fi·ån annau kommun (fria valet)<< 
Polskydd >>, Viveca Ejuefjäll Strömberg 

8 kap 13 § 2 st SL nr 17, Beslut om mottagande 2014.4563 
av barn från annan kommun (fria valet)<< 
Pulskydd », Viveca Ejnefjäll Strömberg 

l O kap 27 § SL nr 39, Beslut om mottagande av 2014.4571 
elev från annan kommun (fria skol valet)<< 
Polskydd >>, Viveea Ejnefjäll Strömberg 

l O kap 32-33 §§ SL nr 458, Beslut om 2014.4600 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Pulskydd » , B j öm Tid e man 

Skolskjuts for<< Polskydd >> läsåret 
2014/2015 

·. ··•··• Besl.insti · · ·.• Dattlin ·• •• • 
< 1'~11\ii>t(d~t }I~\iitl> . 

SKN 2014-10-15 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-20 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-20 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-20 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-23 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-23 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-24 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-24 

2014-12-08 BJTID 

JUSTERARl~ l !t/ l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.5141 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

skolnämnden 

SKN § 83 SKN 2014/3 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 187, Beslut om 
skolsJguts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägens längd (annan skola än anvisade)<< 
Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

SKN 2014-10-30 

Skolslguts for<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 
l O kap 27 § SL nr 40, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun (fria skolvalet) << 
Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

14 kap 14 § SL nr 9, Beslut om placering i 
fritidshem for elever som är folkbokforda i 
annan kommun (interkommunal ersättning)<< 
Pulskydd >>, Vivcca Ejnefjäll Strömberg 

2014.4628 

2014.4629 

Yttrande till fOrvallningsrätten i överklagat 2014.4645 
ärende om skolsJguts for<< Pulskydd >>, 
Förvaltningsrätten i Uppsala, Hans Elmehed 
Överklagat skolslgutsärendc 
Beslut om utbetalning av tilläggsbelopp for 2014.4653 
simresor höstterminen 2014, Raoul 
Wallenbergskolan, Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp for simresor Raoul 
Wallenbergskolan höstterminen 2014 
l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 88, 2014.4704 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfåranden: skolnämnden noterar informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

Beslut 

2014-12-08 

SKN 

2014-12-08 
SKN 

2014-12-08 
SKN 

2014-12-08 
SKN 

2014-12-08 

SKN 

2014-12-08 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

JUSTERARE 
' 

l Y(; l 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BJTID 

2014-10-28 

vs 
2014-10-28 

vs 
2014-10-29 

HAELM 
2014-11-10 

HAELM 

2014-11-06 

HEJOH 

Nr 2014.5141 



( 

{ 
l 

( 

HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 84 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/4 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse får ledamöterna i 
slcolnämnden. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2014-12-01, SKN2014/4 m 2014.5060 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-17, SKN 2014/4 m 2014.4885 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-11-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen och lägger anmälnings
ärendena till handlingarna. 

Beslut 

l. Slcolnämnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 201417 

Ekonomisk uppföljning oktober 2014, Skolnämnden 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar månadsuppföljning per 
oktober 2014, där driftredovisningens helårsprognos visar underskott om 
4,86 miljoner kronor och investeringsredovisningens helårsprognos är i 
balans. Driftredovisningens underskott består liksom tidigare av 
tilläggsbelopp och övriga medel får barn i behov av särskilt stöd samt att 
verksamheterna inte når anpassning till budget. Underskottet är mindre än 
vid redovisningen i samband med delårsbokslutet 

Inkommen begäran från Läraskolan om kompensation får 2013 års 
underskott är under behandling och ingår inte i redovisat underskott. Inte 
heller ingår eventuell kompensation får 2014 års underskott. 

Förvaltningen har av skolnämnden fått i uppdrag att till skolnämndens sista 
sammanträde 2014 återkomma med åtgärdsfårslag som den nya nämnden 
kan ha att ta ställning till får att uppnå budget i balans 2015. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 6, 2014-12-01, SK.N2014/7 nr 2014.5061 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-18, SK.N 2014/7 nr 2014.4896 

Månadsuppföljning oktober 2014, skolnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden godkäuner redovisningen av månadsuppföljning 
får oktober 2014. 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning får 
oktober 2014. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

skolnämnden 

SKN § 86 SKN 2014/121 

Förslag till åtgärder 2015 utifrån handlingsplan förskola och 
skola 2013-2015 

Sammanfattning 
Skolnämnden har den 4 mars 2013 (§ 7) 2013 fastställt en handlingsplan för 
att under åren 2013-2015 komma till rätta med de underskott som finns 
inom Håbos försko le- och skolenheter. Handlingsplanen uppdaterades den 
16 juni 2014 (§ 45). 

Åtgärder har genomförts och riktade medel har tillförts ramen, men 
kostnadsutvecklingen och behoven av insatser inför 2015 gör att underskott 
finns kvar, enligt preliminära rapporter. Förvaltningen har i handlingsplanen 
förslag på möjligheter att till föra och omfördela medel så att det 
prognostiserade underskottet kan berälmas till ca 6 miljoner laonor. 

F ör att åtgärda dessa underskott minskas anslag till särskilda 
undervisningsgrupper och förberedelseklasser med ca 1,5 miljoner kronor 
och administrativa overheadleosmader med ca 500 000 kronor. 

Skolornas organisation från att vara F -6 och F -9 skolor föreslås förändras. 
Resurserna samlas succesivt till större F -6 och 4-9 skolor vid Gransäter (F-
6) och Västerängsskolan ( 4-9). Intaget till försko leklass erbjuds till l O 
klasser i Bålsta tätort, mot nuvarande 13 st. De tre klasserna minskas vid 
Futurumskolan (l st) och Västerängsskolan (2 st). Ett skolval införs inför åk 
4 och åk 7 för att kunna anpassa organisationen till ett lämpligt antal elever i 
klasserna. 

Inriktningen är att dessa förändringar inom skolområdet ska leda till en 
minsirning av antalet personal motsavarande ca 4 miljoner laonor. 

Det centrala förskoleområdet har under 2015 farre barn, framförallt till 
hösten då avdelningar minskas med ca 35 barn, vilket leder till att antalet 
personal måste minskas inför och under 2015. 

Inför skolnämndens behandling av ärendet presenterar förvaltningen en 
reviderad tjänsteslaivelse som alternativ till den som bifogats kallelsen. 
Skolnärrmden enas om att den reviderade tjänsteskrivelsen, med följande 
förslag till beslut, ska utgöra beslutsunderlag: 

"l. Skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar 
som ska leda till en budget i balans 2015. 

2. Skolnämnden står balcom inriktningen att förändra skol organisationen. Ett 
mer omfattande beslutsunderlag med olika alternativ, konsekvensanalyser 
och riskbedömning ska lärrmas till den nya nämnden i j anmui/februari. 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 86 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/121 

Förslag till åtgärder 2015 utifrån handlingsplan förskola och 
skola 2013-2015 

3. Skolval inför läsåret 2015/16 genomfårs inför förskoleklass, skolår 4 och 
skolår 7." 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-08, SKN2014/121 m 2014.5172 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-01, SKN2014/121 m 2014.4993 
Förslag- Handlingsplan med åtgärdsfårslag avseende fårskola och 
grundskola 2013-2015,2014-12-01, SKN2014/121 m 2014.5074 
Antal elever/klass F-9, i Håbo kommun 
Protokoll från skolnämndens sammanträde(§ 45), 2014-06-19 
Protokoll från skolnänmdens sammanträde(§ 7), 2013-03-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Föreslår ändringar i fårslagen till beslut enligt följande: 

"l. Skolnänmden ger förvaltningen i uppdrag att genomfåra fårändringar 
som ska leda till en budget i balans 2016-12-31. 

2. Skolnänmden hemställer hos kommunfullmäktige att täcka det 
prognosticerade underskottet 2015. 

Vidare föreslås att punlcten 3 flyttas till punkten 4, med samma lydelse som 
tidigare. En ny beslutspunkt 3 lyder: 

3. Tjänsteskrivelsen, (2014.5172), ska ses som en del av diskussionsunderla
get i den fortsatta processen kring olika handlingsalternativ i fall ekonomin 
ej är i balans 2016." 

Catherine Öhrqvist (M) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förvalt
ningens fårslag i reviderad tjänsteskrivelse. 

Beslutsgång 
Ordfåranden finner att skolnänmden beslutar i enlighet med ordfårandens 
ändringsförslag. 

Beslut 

l. skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomfåra fårändringar 
som ska leda till en budget i balans 2016-12-31. 

2. Skolnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att täcka det 
prognosticerade underskottet 2015. 

JUSTERARE~· . ~ .. ··· .. • ... " \ \ 'l "· .· '7'V i ~__. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 86 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/121 

Förslag till åtgärder 2015 utifrån handlingsplan förskola och 
skola 2013-2015 

3. Tjänsteskrivelsen, SKN2014/121 m 2014.5172, ska ses som en del av 
diskussionsunderlaget i den fortsatta processen kring olika 
handlingsalternativ i fall ekonomin ej är i balans 2016. 

4. Skolval inför läsåret 2015/2016 genomfårs inför förskoleklass, skolår 4 
och skolår 7. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catherine Öhrqvist (M) reserverar sig mot besluten till fårmån får eget 
förslag. (Se bilaga till protokollet.) 

Björn Hedö (M) reserverar sig mot besluten till fårmån får Catherine 
Öhrqvists förslag. (Se bilaga till protokollet.) 

Gunilla Alm (FP) reserverar sig mot besluten till få1mån får Catherine 
Öhrqvists förslag. (Se bilaga till protokollet.) 

"Handlingsplanen får att få ekonomin i balans gäller 2013-15. Det innebär 
att förvaltningschefen i samråd med ansvariga rektorer/chefer och i skolsam 
äger möjligheten att med olika aktiviteter genomfåra åtgärder får att få 
ekonomin i balans. Det här fårstärkta beslutet ser vi socialdemokrater som 
En möjlighet bland många andra aktiviteter att nå dessa av kommunstyrel
sen begärda åtgärderna. Vi socialdemokrater anser att bildningsförvaltnin
gen och den nya nämnden ska arbeta fårutsättningslöst med olika alternativ 
tills att det inte går att finna andra lösningar under 2015. Vi har sett en 
positiv utveclding i Håbo kommuns skolor under den gånga mandatperioden 
och vi socialdemokrater anser att positiva arbetet med skollyftet gett goda 
resultat. Det är därfår viktigt att den nya nämnden som tillträder efter 
årsskiftet även tar med dessa resultat och väger in de positiva 
konsekvenserna av de ökade meritvärdena i det fortsatta arbetet får att 
utveckla skolresultaten och få en ekonomi i balans i Håbo kommuns 
skolor." 

För S g~uppen i skolnämnden 
Pyry Niemi. Ordförande. 

Beslutsexpediering 
Skolfårvaltningens ledningsgJUpp 

EXPEDIERAD 
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Folkpartiet Liberalerna 
Håbo föreningen 

skolnämnden 8 december 2014 

Reservation ärende 7- Förslag till åtgärder 2015 utifrån handlingsplan fårskola och skola 
2013-2015 

Moderatema och Folkpartiet Liberalerna reserverar sig mot beslutet i ärende 7, punktema l, 2 
och 3, till fårmån får fårslag till beslut i tjänsteskrivelsen nr 2014.5172. 

Vi reserverar oss med anledning av att de nya beslutspunktema som majoriteten presenterade 
inte hade kommunicerats i förväg. Det var därfår inte möjligt att ta ställning till dessa. 

Det är viktigt att använda skattepengar effektivt varfår det är olyckligt att förvaltningen inte 
ges i uppdrag att återkomma med fler fårslag på lösningar samt en risk och konsekvensanalys. 
Det är oansvarigt av majoriteten att inte först utreda detta innan mer resurser begärs. Skolans 
underskott har funnits under en lång tid och majoriteten har inte under sin tid vid makten 
vidtagit nödvändiga åtgärder, och inte heller skjutit till de resurser som man nu helt plötsligt 
anser behövas. 

För Moderatema 

Catherine Öhrqvist 

BjömHedö 

För Folkpartiet Liberalema 

GunillaAlm 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

skolnämnden 

SKN § 87 SKN 2013/160 

Slutrapport projektet Framgångsrik skolkommun 

Sammanfattning 

skolnämnden beslutade i ett reviderat projektdirektiv den 5 december(§ 82) 
20 Il att ge förvaltningen i uppdrag att fram till och med 2014 lyfta 
skolresultaten i Håbo kommuns skolor inom ramen får projektet 
Framgångsrik skolkommun. 

Under 2010-2014 har ett antal aktiviteter prioriterats inom fårskole-och 
skolområdet i syfte att nå bättre skolresultat. 

Förvaltningen redovisar i sin slutrapport de prioriterade aktiviteter som 
planerats och genomförts huvudområde får huvudområde. För varje område 
presenteras konstaterade effekter av aktiviteterna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2014-12-01, SKN2013/160 nr 2014.5063 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-18, SKN2013/160 nr 2014.4895 

Sintrapport från projektet Framgångsrik skolkommun 2010-2014, 
SKN2013/160 nr 2014.4862 

Prioriterade aktiviteter Framgångslik skollcommun, 2014-02-21, 
SKN2013/160 nr 2014.851 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: skolnämnden tackar får rapporten och konstaterar därmed att 
projektet Framgångsrik skolkommun är avslutat. 

Beslut 

l. skolnämnden tackar får rapporten och konstaterar därmed att projektet 
Framgångsrik skolkommun är avslutat. 

Beslutsexpediering 
Skolfårvaltningens ledningsgrupp 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/636 

Revidering av gällande regler för verksamheten omsorg på 
obekväm arbetstid 

Sammanfattning 
Skolnämnden fastställde den 16 juni 2014 (§ 50) regler får verksamheten 
omsorg på obekväm arbetstid. 

Antalet platser i verksamheten har ökat under hela hösten. Idag är 22 barn 
inskrivna. 

En1igt nuvarande regler har fårskolan Öppet dygnet runt alla dagar om året, 
om behov finns. 

Förvaltningen frireslår att skolnämnden ändrar i reglerna och delegerar till 
förvaltningschefen att kunna göra justeringar, utifrån behov men också 
utifrån de resurser nämnden fastställt får verksamheten. Så långt möjligt ska 
verksamheten fortsatt erbjuda omsorg på obekväm arbetstid när behovet 
finns. Förändringen innebär att förvaltningschefen kan besluta om att 
verksamheten håller stängt vissa vardagar eller helger om budget inte 
medger öppethållande alla dagar om året, alternativt begränsar antalet barn i 
verksamheten. 

Om skillnaden mellan behov av omsorg och de resurser som avsatts 
misstämmer stort frireslås att förvaltningen :far i uppdrag att återkomma till 
nämnden med fårslag på åtgärder. Preliminära beräkningar visar att med 
nuvarande behov och personal räcker avsatta medel får 2015. 

En uppföljning av verksamheten redovisas får nämnden innan sommaren 
2015. 

Reglerna frireslås gälla från och med 8 december 2014. 

Dokumentansvarig: Administrativa chefen 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2014-12-01, SKN2014/636 nr 2014.5064 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-13, SKN2014/636 nr 2014.4812 

Reviderade regler får verksamheten omsorg på obekväm arbetstid, 
2014-11-17, SKN2014/636 nr 2014.4861 

Regler får verksaruheten omsorg på obekväm arbetstid, 2014-04-22, 
SKNnr2014.1438 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
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rnl HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

skolnämnden 

SKN § 88 SKN 2014/636 

Forts. 

Revidering av gällande regler för verksamheten omsorg på 
obekväm arbetstid 

Beslut 

l. skolnämnden delegerar till fcirvaltningschefen att vid behov göra 
justeringar av öppettider och antalet inskrivna barn i verksamheten 
omsorg på obekväm arbetstid. 

2. Reglerna gäller från och med 8 december 2014. 

3. Om skillnaden mellan behov av omsorg och de resurser som avsatts 
misstämmer stort uppdras fcirvaltningen att återkomma till nämnden med 
forslag på åtgärder. 

4. En utvärdering av verksamheten omsorg på obekväm arbetstid redovisas 
innan sommaren 2015. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Förskalechefen fcir omsorg på obekväm arbetstid 
Administrativa chefen 

JUSTERARE\~.. . ~. l. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

Skolnämnden 

SKN § 89 SKN 2014/640 

Revidering av gällande regler för val av skola i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Alla barn som fyller sex år under året och de barn som inte redan går i en 
förskoleklass och ska bölja i årskurs l får enligt nuvarande regler för val av 
skola i Håbo kommun en inbjudan om att välja skola. 

F ör att ge skoloma goda förutsättningar att planera kommande läsår föreslår 
förvaltningen en ändring i reglerna så att det blir möjligt att vid behov 
genomföra skolval även inför andra årskurser än till förskoleklass och 
årskurs l. 

Inför skolnänrndens behandling av ärendet har en revidering delgetts 
skolnärundens ledamöter. Ändringen gäller punlcten två under rubrik 
fördelning av skolplatser/turordningsregler. Ny föreslagen lydelse: Elever 
som beviljats att gå på en skola på grund av särskilda skäl 

De nya reglerna föreslås gälla från och med l januari 2015. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2014-12-02, SKN2014/640 m 2014.5083 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-17, SKN2014/640 m 2014.4871 
Reviderade regler för val av skola i Håbo kommun, 2014-11-17, 
SKN2014/640 m 2014.4871 

Regler för val av skola i Håbo kommun, fastställd av skolnämnden 
2014-01-21 (§ 2), SKN2014113 m 2014.97 

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

Beslut 

l. Skolnärunden antar förslag till revidering av gällande regler för val av 
skola i Hå bo kommun, gällande fi·ån och med l januari 2015. 

2. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i reglerna för val av 
skola i Håbo kommun om nya lagar och förordningar som är 
detaljstyrande träder ikraft eller om behov av redaktionella ändringar 
uppstår. Reglerna arunäls därefter till nämnden för käunedom. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningens stab 
Samtliga skolor i Håbo kommun 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 2012/127 

Revidering av gällande regler för utbetalning av barn- och 
elevpeng i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Förvaltningen fareslår att skolnämnden godkänner foreslagna regler for 
utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kornmun från och med l januari 
2015. 

Revideringarna gäller bland annat ändrade datum efter skolnämndens beslut 
från den 9 december 2013 (§ 98) om att från och med september 2014 göra 
avläsning och utbetalning for samrna månad vilket innebär att utbetalningen 
flyttas fram till den 15:e innevarande månaden. 

Reglerna gäller från och med l januari 2015 och tills vidare. Dock längst till 
ochmed31 december2018. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2014-12-02, SKN2014/640 nr 2014.5083 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-17, SKN2014/640 nr 2014.4870 

Förslag till reviderade regler for utbetalning av barn- och elevpeng i 
Håbo kommun, 2014-11-27, SKN2012/127 nr 2014.5008 

Gällande regler for utbetalning av bam- och elevpeng i Håbo kommUn, 
2013-11-12, SKN2012/127 nr 2013.4558 

Protokoll från skolnämndens sammanträde(§ 98), 2013-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Skolnämnden godkänner foreslagna regler fOr utbetalning av barn- och 
elevpeng i Håbo kornmun från och med l januari 2015. 

Beslut 

l. skolnämnden godkälmer foreslagna regler for utbetalning av bam- och 
elevpeng i Håbo kornmun från och med l januari 2015. 

Beslutsexpediering 
Administrativa chefen 
Handläggare, interkommunala barn och elever 
Kornmunala forskolor och grundskolor utanfor Håbo kommun 
Fristående fOrskolor inom och utanfor Håbo kornmun 
Fristående grundskolor inom och utanfor Håbo kornmun 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/610 

Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2015 

Sammanfattning 
Kommunenhar enligt 26 kap. 4 §l st, skollagen (2010:800), tillsynsansvar 
får den verksamhet som bedrivs av enskild utövare. Tillsynen är en 
självständig granskning som fokuserar på sådana faktorer som har betydelse 
får en god utvecklings- och lärandemilj ö. 

Vid granskningen görs en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten 
avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplan, 
annau fårfattning och övriga styrdokument I tillsynen ingår att fatta beslut 
om åtgärder som kan behövas får att huvudmannen som driver 
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen, 26 kap. 2 § 
skollagen. 

Enligt Håbo kommuns riktlinjer skall två till tre fristående verksamheter 
inspekteras årligen. 

Efter tillsynen återrapporteras resultatet till den fristående fårskolan i form 
av ett tillsynsbeslut 

Håbo kommuns barn- och utbildningsförvaltning föreslår att Äppelbos 
fårskola och Raoul Wallenbergskolans fårskola skokloster ska inspekteras 
lmder år 2015. 

En återrapportering görs till nämnd under våren 2016. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 9, 2014-12-01, SKN2014/636 nr 2014.5064 
Tjänsteskrivelse, 2014-11-13, SKN2014/636 nr 2014.4812 

Riktlinjer ror tillsyn av fristående verksamheter - förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem, SKN nr 2012.2686. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnäumden godkänner fårslag till plan får tillsyn av 
fristående verksamheter år 20 15. 

Beslut 
l. skolnämnden godkänner fårslag till plau får tillsyn av fristående 

verksamheter år 2015. 

l~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

skolnämnden 

SKN § 91 SKN 2014/610 

Forts. 

Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2015 

Beslutsexpediering 

Äppelbos fårskola 
Raoul Wallenbergskolans fårskola Skolcloster 
Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Utvecklingsledaren fårskola 
Handläggarenlutredaren av tillsyn får fristående fårskola och pedagogisk 
omsorg 
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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §92 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-08 

SKN 2014/5 

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

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 13,2014-12-01, SKN 2014/5 nr 2014.5066 
- Uppdragslista, 2014-11-17, SKN2014/5 nr 2014.4888 

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

Beslut 

l. Skolnärnnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

JUSTE~RE~ l ;v(• EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.5178 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-08 

skolnämnden 

SKN § 93 SKN 2014/6 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Skolforvaltningen har upprättat en lista som redovisar remitterade motioner 
och medborgarforslag till skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14,2014-12-01, SKN2014/6 nr 2014.5067 

Lista över remitterade motioner och medborgarforslag, 20 14-ll-17 , 
SKN2014/6 nr 2014.4889 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 
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