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Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Kl. 17.30, Skoklosterrummet/Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

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

Sven-OlofDväring (S) 
Ann Björkman (BÅP) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, t.f. administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Ulla Henriksson, verksamhetschef Elevhälsoenheten 
Gösta Karlsson, rektor Gransäters rektorsområde 

Håkan Hansson, Lärarförbundet 

Karl-Henrik Nanning 

Omedelbar justering 

§ 85 



r"l1 HÅBO W KOMMUN 
skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

F ärvaringsplats 
for protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-12-10 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2012~12-10 

Datum för 
2012-12-11 anslags nedtagande 2013-01-01 

Kommunhuset, Håbo kommun 

~ ................. .. ............................................................... .. 
Hele a J ansson 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

§ 85 Internbudget och nämndernas mål2013, Skolnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l~ l 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-12-10 KOMMUN 

skolnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

KL 17.3 O,· Skoklosterrummet/Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

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

Sven-OlofDväring (S) 
Ann Björkman (BÅP) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Gunilla Alm (FP) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, t.f. administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Ulla Henriksson, verksamhetschef Elevhälsoenheten 
Gösta Karlsson, rektor Gransäters rektorsområde 

Håkan Hansson, Lärarförbundet 

Karl-Henrik Nanning 

Måndagen den 17 december 2012, Kommunhuset, Bålsta 

§§ 86-98 
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Ordförande 

PyryNiemi 

Justerare 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfor 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
for protokollet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-12-10 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2012-12-10 

Datum for 
2012-12-17 anslags nedtagande 2013-01-07 

Kommunhuset, Håbo kommun 

Underskrift ~?~ 
.............................................. ~ 

ansson 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 86 Information från förvaltningsledningen 

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 8 8 Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-12-10 

§ 89 Månadsuppföljning oktober 2012, Skolnämnden 

§ 90 Artesträtt 2013 

§ 91 Utredning om finsk förskoleverksamhet 

§ 92 Lägesrapport - Kartläggning kring barnfattigdom i Håbo kommun 

§ 93 Uppföljning av måltidssituationen vid pedagogisk måltid 

§ 94 Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2013 

§ 95 Valfrihet och konkurrens 

§ 96 Ändringar i delegationsordning för skolnämnden 

§ 97 Uppdragslista 

§ 98 Remitterade motioner och medborgarförslag 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 



skolnämnden 

SKN § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

SKN 2012/179 

Internbudget och nämndernas mål2013, Skolnämnden 

Sammanfattning 
skolförvaltningen redovisar i fdreliggande handling förslag till Internbudget 
och nämndernas mål, år 2013, Skolnämnden. 

Driftbudgeten uppgår till 3 51,4 milj o ner kronor netto. A v detta har 
kommunfullmäktige fattat beslut om 349,0 miljoner kronor i juni 2012 och 
förväntas besluta om ytterligare 2,4 miljoner kronor under december 2012. 

Dessa 2,4 miljoner kronor har använts till att öka grundskalepengen for 
perioden l januari-30 juni 2013, vilket innebär att grundskalepengen 
minskar från l juli 2013. 

Förvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens förvaltning beräknat att 
en investeringsbudget om 2,0 miljoner kronor k<;:>mmer att fördelas till 
skolförvaltningen. Investerings budgeten, som är en fri nyttighet till 
verksamheter i egen regi, ska nämligen utifrån bidrag på lika villkor 
kompenseras till verksamheter i annan regi genom ökad peng, vilket 
finansieras av skolfdrvaltningens driftbudget. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 6, 2012-12-03 
Tjänsteskrivelse, 2012-11-21 
Internbudget och nämndemas mål, år 2013, Skolnämnden 

Beslut 

l. Under förutsättning att kommunfullmäktige under december 2012 
beslutar om att tillskjuta skolnämnden ytterligare 2,4 miljoner kronor, 
godkänner skolnämnden Internbudget och nämndemas mål, år 2013, 
skolnämnden samt överlämnar handlingen till kommunstyrelsen 

2. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Rektorer vid fristående för- och grundskolor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.5158 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 86 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SKN 2012/2 

Ulla Hemiksson, verksamhetschef, ger aktuell information från 
Elevhälsoenheten 
Förvaltningschefen informerar om ny ledningsorganisation 2013, steg l 
Redogörelse efter partsamverkan i Skolsam 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

[ttv[ 
Nr 2012.5155 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 87 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SKN 2012/5 

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. 

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

Beslutsunderlag 
F öredragningslista ärende 4, 2012-1 0-22 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-15 
Sammanställning av delegationsbeslut 

Delegater: 
Sandra Backlund 
PyryNiemi 

SABA C 
PYNIE 

Viveca Ejne:fjäll Strömberg VS 
Hans Elmehed HAELM 

10 kap 32-33 §§ SL nr 52, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) 

SKN 2012-08-16 

Beslut om tilläggsbelopp for simresor 
höstterminen 2012, MIU skolan 
Tilläggsbelopp för simresor MIU-skolan 
Angående dom från förvaltningsrätten i Uppsala 
gällande föreläggande mot Regnbågens forsko la. 

10 kap 32-33 §§ SL nr 93, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) 

2012.3828 

20121195 
2012.3997 

2010/183 
2012.4401 

10 kap 32-33 §§ SL nr 94, Beslut om skolskjuts 2012.4411 
med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) 

2012-12-10 vs 
SKN 2012-11-08 

2012-12-10 HAELM 
SKN 2012-10-17 

2012-12-10 SABA C 
SKN 2012-10-15 

2012-12-10 vs 
SKN 2012-10-15 

2012-12-10 vs 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.5156 



~HÅBO W KOMMUN 
skolnämnden 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 32-33 §§ SL nr 95, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid avslag 
av fårdvägens längd (annan skola än anvisade) 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 42, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

6 kap 36 § kommunallagen nr, Beslut i särskilt 
brådskande fall 
Upphandling gällande trä- och textilslöjdsmaterial 
14 kap 5 § SL nr 7, Beslut om placering i 
fritidshem på grund av familjens situation 
Placering i fritidshem på grund av familjens 
situation 
10 kap 32-33 §§ SL nr 96, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) 

14 kap 5 § SL nr 8, Beslut om placering i 
fritidshem på grund av familjens situation 

Placering i fritidshem på grund av familjens 
situation 
8 kap 5 § SL nr 29, Beslut om placering eller 
utökad tid i förskola på grund av familjens 
situation 
Placering/utökad tid i förskola på grund av 
familjens situation PL 
8 kap 5 § SL nr 30, Beslut om placering eller 
utökad tid i förskola på grund av familjens 
situation 

Placering/utökad tid i förskola på grund av 
familjens situation 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

SKN 2012/5 

2012.4444 

2012.4445 

2012.4449 

2012/249 
2012.4454 

2012/228 

2012.4462 

2012.4495 

2012/227 

2012.4503 

2012/214 

2012.4508 

2012/215 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 

SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 

SKN 

2012-12-10 

SKN 

2012-12-10 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

HAELM 
2012-10-17 

vs 
2012-10-17 

vs 
2012-10-19 

PYNIE 
2012-10-19 

vs 

2012-10-18 

vs 
2012-10-19 

vs 

2012-10-19 

vs 

2012-10-19 

vs 

Nr 2012.5156 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

8 kap 5 § SL m 31, Beslut om placering eller 
utökad tid i förskola på grund av familjens 
situation 

Placering/utökad tid i förskola på grund av 
familjens situation 
10 kap 32 och 40 §§ SL nr 43, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

10 kap 27 § SL nr 10, Beslut om mottagande av 
barn från annan kommun (fria valet) 

10 kap 25 § SL nr 10, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun, som med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl 

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

10 kap 32-33 §§ SL nr 97, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) 

10 kap 32-33 §§ SL nr 98, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 44, Beslut om 
skoistguts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

10 kap 32 och 40 §§ SL m 45, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

SKN 2012/5 

2012/216 

2012.4525 

2012.4547 

2012.4550 

2012.4551 

2012.4555 

2012.4563 

2012.4566 

2012.4572 

SKN 

2012-12-10 

SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

SABA C 

2012-10-22 

vs 
2012-10-23 

vs 
2012-10-23 

vs 
2012-10-22 

SABA C 
2012-10-24 

vs 
2012-11-05 

vs 
2012-10-25 

vs 
2012-10-25 

2012-12-10 vs 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.5156 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

SKN § 87 SKN 2012/5 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

8 kap 5 § SL nr 32, Beslut om placering eller 2012.4595 
utökad tid i förskola på grund av familjens 
situation 

Ansökan om utökad tid på förskolan p.g.a. 2012/234 
familjens situation 
10 kap 32 och 40 §§ SL nr 46, Beslut om 2012.4606 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 47, Beslut om 2012.4654 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 48, Beslut om 2012.4680 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

lO kap 32-33 §§ SL nr 99, Beslut om skolskjuts 2012.4688 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) 

lO kap 32-33 §§ SL nr 100, Beslut om skolskjuts 2012.4728 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) 

lO kap 32-33 §§ SL nr 101, Beslut om skolskjuts 2012.4755 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 49, Beslut om 2012.4800 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR 

~l ~j 

SKN 2012-11-01 

2012-12-10 vs 

SKN 2012-10~30 

2012-12-10 vs 
SKN 2012-11-05 

2012-12-10 vs 
SKN 2012-11-14 

2012-12-10 vs 
SKN 2012-11-08 

2012-12-10 vs 
SKN 2012-11-08 

2012-12-10 vs 
SKN 2012-11-08 

2012-12-10 vs 
SKN 2012-11-14 

2012-12-10 vs 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.5156 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 32-33 §§ SL nr 104, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 50, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) 

10 kap 32-33 §§ SL nr 105, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) 

Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid avslag 
av fårdvägens längd (anvisade skola) 

Beslut 

Datum 

2012-12-10 

SKN 2012/5 

2012.4820 

2012.4821 

2012.4823 

2012.4827 

SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 
SKN 

2012-12-10 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

·~r~r 

2012-11-15 

vs 
2012-11-15 

vs 
2012-11-15 

vs 
2012-11-15 

vs 

Nr 2012.5156 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 88 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SKN 2012/6 

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 handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2012-12-03 
Tjänsteskrivelse, 2012-11-20 
Sammanställning av anmälningsärenden, 2012-11-20 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.5157 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 89 SKN 2012/7 

Månadsuppföljning oktober 2012, Skolnämnden 

Sammanfattning 
skolförvaltningen redovisar månadsuppföljning per oktober 2012 där 
driftredovisningens helårsprognos visar ett underskott om 5,9 miljoner 
kronor efter planerade och vidtagna åtgärder. 

Underskottet innefattar bland annat fuktskador på Futurum samt ökat behov 
av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar den ekonomiska uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2012-12-03 
Tjänsteskrivelse, 2012-11-21 
Månadsuppfoljning okt 2012 

Beslut 

l. skolnämnden noterar den ekonomiska uppfoljningen. 

Beslutsexpediering 
Ledningsgruppen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Wi'f~· 
Nr 2012.5187 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 90 

Attesträtt 2013 

Sammanfattning 

SKN 2012/14 

Förvaltningen föreslår att skolnämnden ger skolnämndens ordförande 
attesträtt under 2013 med ansvarskodsintervallet 6000-6000 (ordförande 
skolnämnd) kopplat till verksamhetskodsintervallet l 070-1071 (skolnämnd 
och skolnämndens arbetsutskott). 

Förvaltningen föreslår dessutom att skolnämnden ger förvaltningschefen 
attesträtt under 2013 med ansvarskodsintervallet 6000-6199 (ordförande 
skolnämnd och skolförvaltning) kopplat till verksamhetskodsintervallet 
1070-1071 (skolnämnd och skolnämndens arbetsutskott), 1380 
(nämndsadministration) och 4000-4999 (pedagogisk verksamhet). 

På skolkontoret finns aktuell attestförteckning vilken kommer att anmälas 
till skolnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämndens ordförande ges attesträtt under 2013 i enlighet 
med förvaltningens förslag. Förvaltningschefen ges attesträtt under 2013 i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 8, 2012-12-03 
- Tjänsteskrivelse, 2012-11-21 

Beslut 

l. skolnämndens ordförande ges attesträtt under 2013 med ansvarskods
intervallet 6000-6000 kopplat till verksamhetskodsintervallet l 070-
1071. 

2. Förvaltningschefen ges attesträtt under 2013 med ansvarskodsintervallet 
6000-6199 kopplat till verksamhetskodsintervallet 1070-1071, 1380 och 
4000-4999. 

Beslutsexpediering 
Ordroranden 
Kommunstyrelsens förvaltning 
skolförvaltningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 91 SKN 2012/220 

Utredning om finsk förskoleverksamhet 

Sammanfattning 
Håbo kommun är ett finskt förvaltningsområde och har därfor vissa 
skyldigheter mot den finsktalande populationen i kommunen. Bland annat 
ska kommunen erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola 
där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska. 

Håbo kommun har tillsatt en utredning om kommunen bör erbjuda förskola 
helt eller delvis driven på finska. Detta för att säkerställa att lagstiftning 
följs och att barnens rätt till finska tillgodoses. Inom ramen för utredningen 
har ett forslag angående finsk verksamhet inom förskolan tagits fram. 

Utredningen visar på att föräldrarna ser det finska språkets närvaro i 
förskolan som primärt. Om verksamheten sedan bedrivs helt eller delvis på 
finska tycks vara av sekundärt intresse. Bredast stöd finns dock for en 
förskola driven delvis på fmska, där både finska och svenska barn finns 
representerade i barngruppen. Det ter sig utifrån detta osäkert om det finns 
ett underlag för en förskaleavdelning helt driven på finska. 

Förvaltningens förslag är att en verksamhet delvis driven på finska 
implementeras. Finsktalande barn ska ges fortur till forskolan med finsk 
profil. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnärnnden beslutar att anta förvaltningens forslag om 
förskoleverksamhet delvis driven på finska. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2012-12-03 
Tjänsteskrivelse, 2012-1 0-09 
Förskola eller pedagogisk omsorg driven helt eller delvis på finska?, 
2012-10-02 

Beslut 
l. skolnämnden beslutar att anta förvaltningens forslag om 

förskolverksamhet delvis driven på finska. 

Beslutsexpediering 
skolförvaltningens ledningsgrupp 
F örskalecheferna 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 92 SKN 2011/227 

Lägesrapport - Kartläggning kring barnfattigdom i Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar den 2 oktober 2012 (§ 99) en fortsättning på den 
kartläggning av barnfattigdom i Håbo kommun, som genomfördes på 
uppdrag av socialnämnden under hösten 2011. 

Rapporten delges skolnämnden för kännedom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden har tagit del av lägesrapporten - Barnfattigdom 
Håbo kommun. skolnämnden uppdrar till förvaltningen att i samband med 
kartläggningen också uppmärksamma de kostnader vårdnadshavare har i 
samband med förskole- och skolverksamheten, såsom matsäck, frukt och 
material att använda i skolan. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2012-12-03 
Tjänsteslaivelse, 2012-11-20 
Protokoll från socialnämnden(§ 99), 2012-10-02 
Lägesrapport- Barnfattigdom Håbo kommun, 2012-09-11 
Barnfattigdom - utvärdering konferens "Villkor för barn och unga i 
ekonomisk utsatthet" 18 september 2012, 2012-09-20 

Beslut 

l. Skolnämnden har tagit del av lägesrapporten- Barnfattigdom Håbo 
kommun. 

2. skolnämnden uppdrar till förvaltningen att i samband med 
kartläggningen också uppmärksamma de kostnader vårdnadshavare har i 
samband med förskole- och skolverksamheten, såsom matsäck, frukt och 
material att använda i skolan. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 93 SKN 2012/241 

Uppföljning av måltidssituationen vid pedagogisk måltid 

I december 2011 (§ 86) beslutade skolnämnden att godkänna definitionen av 
pedagogisk måltid. skolnämnden beslutade även att godkänna den 
föreslagna wxentätheten för de olika enheterna med tillägget att rektor, i de 
fall det anses nödvändigt för barngruppen, kan besluta om att extra personal 
i årskurs 1-9 kan äta pedagogiskt med det definierade uppdraget som 
medföljer. skolnämnden beslutade dessutom att en uppföljning av 
måltidssituationen skulle göras sex skolmånader efter att det nya regelverket 
trätt ikraft, den l januari 2012. 

Uppföljningen är nu genomförd. Svaren på enkäten visar att måltids
situationen vid pedagogisk måltid till övervägande del är mycket 
tillfredsställande. Enligt den pedagogiska personalen äter eleverna mer när 
det är fler vuxna närvarande under måltiden. Det är även lugnare kring 
måltiderna. Det är som regel även bättre städat på borden när pedagogisk 
personal är närvarande. Vad gäller vuxentätheten i samband med 
pedagogisk måltid så är den övervägande inställningen dock att det är för få 
som samtidigt är närvarande vid varje pass. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar att godkänna genomförd uppföljning av 
måltidssituationen vid pedagogisk måltid. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11, 2012-12-03 
Tjänsteskrivelse, 2012-11-16 
Enkät "Pedagogisk måltid" 
Sammanställning av enkät "Pedagogisk måltid" 
Protokoll från skolnämnden (§ 86), 2011-12-05 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att godkänna genomford uppfoljning av 
måltidssituationen vid pedagogisk måltid. 

Beslutsexpediering 
skolnämnden 
Förvaltningschefen 
Kostchefen 
Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 94 SKN 2012/237 

Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2013 

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska en kommun genomföra tillsyn av fristående verksam
heter såsom förskola och pedagogisk omsorg. Tillsynen syftar till att 
säkerställa att den fristående verksamheten uppfyller skollagens och andra 
författningars krav på god kvalitet och säkerhet. 

skolförvaltningen kommer under år 2013 att inspektera solhems förskola 
och Trollflöjtens förskola. 

Håbo kommuns riktlinjer för tillsyn anger att ett särskilt tema ska 
undersökas varje år. Temat för tillsynen år 2013 är trygghet och säkerhet i 
förskolan och i den pedagogiska omsorgen. 

Alla förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen ingår i undersökningen. 
Detta oavsett om de är kommunala eller fristående. Syftet är att undersöka 
ämnet på djupet och ge en möjlighet till jämförelse. 

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om föräldrarnas och 
personalens uppfattningar om tryggheten och säkerheten i verksamheten. 
Syftet är likaså att identifiera potentiella risker i miljön som barnen vistas i. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden antar förslaget till plan för tillsyn över 
fristående verksamheter år 2013. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12, 2012-12-03. 
Tjänsteskrivelse, 2012-11-07 
Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter- förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem, 2012-06-29 

Beslut 

l. Skolnämnden antar förslaget till plan för tillsyn över fristående 
verksamheter år 2013. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Tillförordnade administrativa chefen 
Utvecklingsledaren 
Samordnaren förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 95 SKN 2012/99 

Valfrihet och konkurrens 

Enligt beslut i fullmäktige den 28 april 2008 (§ 40) antogs en policy där 
nämnderna ska upprätt planer över vilka verksamheter som ska prövas i 
konkurrens. Planerna ska årligen revideras och följas upp i samband med 
delårsbokslut och bokslut. Beslut om årlig plan för 2012 togs av 
skolnämnden den 7 maj 2012 (§ 34). 

Genom skollag och skolförordningar prövas dock redan all skolverksamhet i 
Håbo kommun i konkurrens. Därmed finns inte något behov av en särskild 
plan för detta. 

Förvaltningen föreslår att skolnämndens årliga översyn och uppföljning av 
plan för valfrihet och konkurrens slopas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Karl-Remik Nanning (M): skolnämnden ska ha en fortsatt plan för valfrihet 
och konkurrens. Om förslaget faller föreslås att en plan för hur skolnämnden 
ska, inom skollagens ram, få vetskap om hur valfrihet och konkurrens 
fungerar inom vårt ansvarsområde och om eventuella korrigeringar måste 
göras. 

Björn Hedö: Bifaller Karl-Remik Nannings förslag. 

Anders Nilfjord (FP): Bifaller Karl-Remik Nannings förslag. 

Ordföranden: Bifaller skolförvaltningens förslag om att skolnämndens årliga 
översyn och uppföljning av plan för valfrihet och konkurrens slopas. 
Bifaller Karl-Remik Nannings förslag om att en plan för hur skolnämnden 
ska, inom skollagens ram, få vetskap om hur valfrihet och konkurrens 
fungerar inom vårt ansvarsområde och om eventuella korrigeringar måste 
göras. Föreslår att förvaltningen får i uppdrag att föra in denna plan för 
uppföljning i skolnämndens årshjuL 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag om att skolnämndens årliga 
översyn och uppföljning av plan för valfrihet och konkurrens slopas mot 
Karl-Remik Nannings förslag om att skolnämnden ska ha en fortsatt plan 
för valfrihet och konkurrens. 

Ordföranden finner att skolnämnden bifaller ordförandens förslag. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 95 

Forts. 

Valfrihet och konkurrens 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13, 2012-12-03 
Tjänsteskrivelse, 2012-11-16 

SKN 2012/99 

Protokoll från skolnämnden (§ 34), 2012-05-07 
- skollagen, 2010:800 

Skolförordningen, 2011:185 
- Skolforordningen, 2011:506 (Förordning om ändring i 2011 :185) 

Särskoleförordningen, 1995:206 
Protokoll från kommunfullmäktige (§ 40), 2008-04-28 

Beslut· 

l. skolnämnden beslutar godkänna forvaltningens forslag angående slopad 
plan för valfrihet och konkurrens. 

2. Eftersom valfrihet och konkurrens redan garanteras i skollag och 
skolförordningar föreslår skolnämnden kommunfullmäktige besluta om 
en revidering av "Policy for valfrihet och konkurrens", 2008-04-28 
(§ 40), att inte omfatta skolnämndens verksamheter. 

3. Förvaltningens får i uppdrag att ta fram en plan för hur skolnämnden, 
inom skollagens ram, ska få vetskap om hur valfrihet och konkurrens 
fungerar inom skolnämndens ansvarsområde och om eventuella 
korrigeringar måste göras. 

4. Uppföljning av planen förs in i skolnämndens årshjuL 

Reservationer 
Karl-Henrik Narming (M) reserverar sig mot beslut l och 2 med hänvisning 
till eget yttrande (se bilaga till protokollet). 

Björn Hedö (M) reserverar sig mot beslut l och 2 med hänvisning till eget 
yttrande (se bilaga till protokollet). 

Anders Nil'fjord (FP) reserverar sig mot beslut l och 2 med hänvisning till 
eget yttrande (se bilaga till protokollet). 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschefen 
Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern 
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MODERATERNA OCH FOLKPARTIET l HABO 

skolnämnden 2012-12-10 

Ärende nr 13 Valfrihet och konkurrens 

Bakgrund: 
skollagen reglerar tydligt att det finns ett antal aktörer på marknaden var av skolinspektionen 
kontrollerar och beviljar verksamheten för friskolorna. Detta skapar en möjlig valfrihet för eleverna 
och kan skapa en konkurrens mellan verksamheterna. 

Vad detta dock inte reglerar är hur valet mellan de olika enheterna får gå till och hur dessa fungerar 
i praktiken samt hur många som har gjort aktiva val. 

Föräldrar och vårdnadshavare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av hur vi som kommun hanterar 
möjligheten för hur deras barn kan få välja utförare och när och hur detta kan ske. 

skolnämndens roll att upprätthålla en kontroll och medvetenhet över hur konkurrens och valfrihet 
fungerar för våra medborgare blir klart åsidosatt om den aktuella planen skulle slopas. Då inget 
förslag har framlagts över hur en återrapport skulle kunna ske till nämnden utifrån skollagens 
kontrollfunktion motsätter vi oss förslaget. 

Vi yrkar därför: 
att skolnämnden skall ha en fortsatt plan för valfrihet och konkurrens 

Om vårt yrkande faller reserverar vi oss mot beslutet och lägger särskilt yttrande (enligt nedan) 

Särskilt yttrande till ursprungsyrkande: 
"Vi anser att ta bort "plan för valfrihet och konkurrens" är djupt olyckligt då detta medför att 
kontroll och insyn klart begränsas för både nämnd och medborgare. 
Föräldrar och vårdnadshavares begränsas härigenom att ta del av hur vi som kommun hanterar hur 
deras barn kan välja utförare och när och hur detta kan ske, om än regler finns som framgent inte 
kommer att granskas av nämnden. Att nämndens roll att upprätthålla en kontroll över hur 
konkurrens och valfrihet fungerar för våra medborgare blir klart åsidosatt och detta är något vi inte 
finner acceptabelt. Det är även så att majoritetens beslut om att begränsa det fria valet skolvalet 
inneburit en begränsad valfrihet, varför behovet av en plan fortfarande är stort " 

Vi yrkar också (vid avslag på vårt yrkande, enligt ovan) på : 
att en plan för hur skolnämnden skall, inom skollagens ram, få vetskap om hur valfrihet och 
konkurrens fungerar inom vårt ansvarsområde och om eventuella korrigeringar måste göras. 

~L4 V;~ 
Karl-He~ik Narming (m) \\ Anders Nilfjord (fp) 
Bålsta 2012 12 10 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 96 SKN 2010/141 

Ändringar i delegationsordning för skolnämnden 

Sammanfattning 
Med anledning av personalforändringar på skolkontoret föreslås ändringar i 
delegationsordning for skolnämnden. 

De foreslagna ändringarna innebär att handläggaren övertar viss delegation 
från samordnaren for förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och från 
administrativ chefen. Utvecklingsledaren och nämndselaeteraren övertar 
också viss delegation från samordnaren för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Som en konsekvens av ändringarna ändras även 
ersättaren från förvaltningschefen till administrativa chefen i vissa beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden antar forslag till ny delegationsordning att gälla 
från och med lO december 2012. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2012-12-03 
Tjänsteskrivelse, 2012-11-16 
Förslag till ny delegationsordning för skolnämnden 

Beslut 

l. skolnämnden antar förslag till ny delegationsordning att gälla från och 
med 10 december 2012. 

Beslutsexpediering 
skolförvaltningens ledningsgrupp 
skolkontoret 
Skoladministratörerna 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 97 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SKN 2012/3 

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

Vid skolnämndens behandling av ärendet undrar Anders Nil:fjord (FP) vad 
som hänt i ärendet om kartläggning och riktlinjer för elevernas lunchtider 
som behandlades på skolnämndens sammanträde den 7 maj 2012 (§ 38)? 
Skolnämnden beslutade att låta arbetsutskottet fortsätta arbetet med frågan 
och återkomma med en rapport. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
skolnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsatt verka för att 
kommunens skolor följer Livsmedelsverkets rekommendationer avseende 
tider för servering av skollunch. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 15,2012-12-03 

- Uppdragslista, 2012-11-19 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

2. skolnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsatt verka för att 
kommunens skolor följer Livsmedelsverkets rekommendationer 
avseende tider för servering av skollunch. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

'AIIWM 
Nr 2012.5196 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-10 

Skolnäinnden 

JUSTERARE 

SKN § 98 SKN 2012/4 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Skolnämnden har för närvarande inga obesvarade motioner eller 
medborgarförslag att behandla. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 16, 2012-12-03 

- Tjänsteskrivelse, 2012-11-20 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 
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