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

Sven-OlofDväring (S) 

Hans Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nämndselcreterare 
Lenna11 Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Stefan Petrusson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Susanne Myhr, handläggare §§ 85-86 
Mats Ehrning, controller 
Karin Johansson, ekonom 
Hans Wiktorsson, rektor, Gröna Dalen, Resursskolan, Delfinen§§ 85-86 
Ulla Henriksson, verksamhetschef, barn- och elevhälsoenheten §§ 85-86 

Anders Km·lsson, organisationskonsult, IGO-R§ 85 
Håkan Hansson, Lärarförbundet 

BjörnHedö 

Fredagen den 13 december, kl 08.00, Kommunhuset 

§§ 85-100 
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kommun 

§ 95 Revidering av gällande regler för kommunalt vårdnadsbidrag 

§ 96 Revidering av gällande regler för skolskjuts 

§ 97 Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2014 

§ 98 Revidering av regler för utbetalning av barn- och elevpeng 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 85 SKN 2012/251 

Presentation på nämnden: Utredning av arbetet med elever i 
olika specialgrupper i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Anders Karlsson, från IGO-R, berättar om höstens uppdrag att kartlägga och 
föreslå förbättringsområden för Håbo kommuns arbete med elever i olika 
specialgrupper. 

Utredningen visar att mycket fungerar väl för de elever som ingår i någon av 
specialgrupperna och att personalen har hög kompetens. Det finns dock 
områden att fundera över som rör elevernas integrering och inldudering i sin 
vanliga ldass, laing rektoremas möjligheter att rikta och fördela stöd till alla 
elever med behov av stöd samt laing samt att sprida kompetensen från 
lärarare i specialgrupper till övriga lärare. 

slutrapporten kommer att överlämnas den 16 december 2013. 

Beslut 

l. skolnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4888 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

skolnämnden 

JUSTERARE 

-~/1 )('f"/ 
l"l / 

v 

SKN § 86 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SKN 2013/4 

Utvecklingsledaren informerar om det nya skolverktyget Hypernet som 
är på väg att introduceras i komrotmens skolor. Lärare använder 
verktyget för att planera undervisning utifrån lär- och kursplaner, för 
bedömning av elevernas resultat, som underlag vid utvecklingssamtal 
och uppföljning. Även elever och vårdnadshavare får tillgång till delar 
av Hypernet som information och underlag. 

Utvecldingsledaren går igenom de bostadsområdesplaner som idag finns 
i kommunen, på kort och lång sikt. Dessa planer ligger till grund för den 
långsiktiga plan för skol- och förskolelokalbehovet som förvaltningen 
har i uppdrag av skolnämnden att ta fram. 

Förvaltningschefen informerar om behovet av ett extrainsatt 
nämndssammanträde i slutet av januari för att behandla lokalfrågan för 
Läraskolan och förskola i centrumområdet (Gröna Dalen). 

Förvaltningschefen informerar om att skol- och bildningsförvaltningarna 
från och med l januari 2014 slås ihop till en gemensam barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningschefen redogör för budgetprocessen för 2014. 

Förvaltningschefen informerar om att Läraskolan inkommit med en 
slaivelse till skolnämnden med anledning av förvaltningens 
budgetunderskott för 2012. Läraskolan anser att de fristående 
verksamheterna har rätt till motsvarande andel av detta underskott. 

Förvaltningschefen och ordföranden har dagens datum träffat företrädare 
för Raoul Wallenbergskolan, som planerar att ta över 
huvudmannaskapet för MIU -skolan. Om ansökan om en F -9 skola 
beviljas av skolinspektion tar man över verksamheten från l juli 2014. 

Förvaltningschefen redogör efter partsamverkan i Skolsam. 
Arbetstagarorganisationerna är samstämmiga med arbetsgivaren i 
förslagen till beslut för de ärenden som nämnden dagens datum har att 
fatta beslut om. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013A889 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 86 

Forts. 

Information från förvaltningsledningen 

Beslutsunderlag 

SKN 2013/4 

- Föredragningslista ärende 4, 2013-11-28, SKN nr 2013.4789 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda orsakerna 
till budgetunderskottet för 2012 och återkomma i ärendet på nämndens 
sammanträde i mars 2014. Vidare ger skolnämnden förvaltningen i uppdrag 
att senast i mars 2014 återkomma med information om förberedelser inför 
niornas avslutningsfest, uppföljning av dialogen med miljö- och teknikför
valtningen laing lokalvården och uppföljning av it-utvecklingen. 
Skolnämnden noterar övrig information. 

Beslut 

l. skolförvaltningen ger förvaltningen i uppdrag att utreda orsakema till 
budgetunderskottet för 2012 och återkomma i ärendet på nämndens 
sammanträde i mars 2014. 

2. skolförvaltningen ger förvaltningen i uppdrag att senast i mars 2014 
återkomma med information om förberedelser inför niornas avslut
ningsfest, uppföljning av dialogen med miljö- och teknikförvaltningen 
kring lokalvården och uppföljning av it-utvecklingen. 

3. skolnämnden noterar övrig information. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4889 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 87 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/5 

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 delegations besluten, däremot kan delegationsrätten återkallas 
av skolnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, ärende 5, 2013-111-28, SKN nr 2013.4787 

- Sammanställning av delegationsbeslut, 2013-10-14 

Delegater: 
Hans Elmehed HAELM 
Björn Tideman BJTID 
Viveca Ejnefjäll Strömberg VS 
Carin Elrman CAEKM 

Maria Cameron MACAM 
Pyry Niemi PYNIE 
Helena Johansson HEJOH 

: Info · 
1 Årend(!mening 

10 kap 32-33 §§ SL nr 220, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola) får<< Pulskydd >> 

11 kap 26 § SL m 2, Beslut om mottagande av 
elev i grundsärskola Håbo kommun, får elev 
folkbokförd i annan korummun (fria valet)<< 
Pulskydd >> 

Beslut gällande ansökan om skolgång på annat 
sätt/utomlands. 

Yttrande överklagat beslut om skolskjuts<< 
Pulskydd >>,Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagan skolsJguts << Pulskydd >> 

Yttrande överklagat beslut om skolskjuts får<< 
Pulskydd >>,Förvaltningsrätten i Uppsala 
Överklagan skolskjuts får<< Pulskydd >> 

Hi d 
Diarie11r 
2013.3025 

2013.3670 

2013.3931 

2013.3936 

2013/203 

2013.3939 

2013/204 

BesLins t 
Sammtr.dat 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

BJTID 
2013-09-24 

vs 
2013-10-24 

HAELM 
2013-10-10 

MA CAM 

2013-11-14 

MA CAM 

Nr 2013.4893 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

8 kap 5 § SL nr 60, Beslut om placering eller 
utökad tid i pedagogisk omsorg på grund av 
familjens situation<< Pulskydd >> 

Utökad tid i förskola på grund av familjens 
situation<< Pulskydd >> 
l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 64, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 102, Beslut om 
skolsJguts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade) För<< Pulskydd >> 

lO kap 27 § SL nr 20, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun (fria skolvalet) << 
Pulskydd» 

lO kap 27 § SL nr 21, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun (fria skolvalet) << 
Pulskydd>> 

25 kap 11-12 § § SL nr 6, Beslut om grundbelopp 
till fristående verksamhet 2013 utanför Håbo 
kommun. Fristående pedagogisk omsorg Carina 
Dahlen Zaghloumi 
Beslut om grundbelopp till fristående verksamhet 
2013 utanför Håbo kommun. Fristående 
pedagogisk verksamhet 

lO kap 32-33 §§ SL nr 264, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 265, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

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

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-12-09 

SKN 2013/5 

2013.3982 

2013/209 

2013.4015 

2013.4136 

2013.4151 

2013.4152 

2013.4197 

2013/224 

2013.4206 

2013.4214 

2013.4289 

SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2013-10-11 

vs 

2013-10-15 

HEJOH 
2013-10-21 

B J TID 
2013-10-24 

vs 
2013-10-22 

vs 
2013-10-28 

MACAM 

2013-10-24 

BJTID 
2013-10-24 

BJTID 
2013-10-28 

vs 

Nr 2013.4893 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

· &kap 13 § SL nr 2, Beslut om mottagande av bam 
från annan kommun (fria valet)<< Pulskydd >> 

8 kap 13 § SL nr 3, Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun (fria valet)<< Pulskydd >> 

l O kap 32-33 §§ SL nr 266, Beslut om skolsJguts 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 267, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

lO kap 32-33 §§ SL nr 268, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 269, Beslut om skolsJguts 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 270, Beslut om skolsJguts 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) För<< Pulskydd >> 

lO kap 32-33 §§ SL nr 271, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) fdr << Pulskydd >> 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/5 

2013.4290 

2013.4291 

2013.4300 

2013.4323 

2013.4327 

2013.4334 

2013.4343 

2013.4344 

SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2013-10-28 

vs 
2013-10-28 

vs 
2013-10-30 

BJTID 
2013-10-30 

BJTID 
2013-10-30 

BJTID 
2013-10-30 

BJTID 

2013-10-30 

BJTID 
2013-10-30 

BJTID 

Nr 2013.4893 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 32-33 §§ SL nr 272, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikfdrhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola) För<< Pulskydd >> 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 32, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning till Sverigefinska skolan 
i Kista höstterminen 2013 < < Pulskydd > > 

Ansökan om Tilläggsbelopp får 
modersmålsundervisning, Fristående verksamhet, 
Höstterminen 2013 Sverigefinska skolan, Finska 
< < Pulskydd > > 

lO kap 37 och 39 §§ SL nr 12, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning finska på Läraskolan i 
Bålsya höstterminen 2013 << Pulskydd >> 

Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 Läraskolan AB Finska 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 14, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska Läraskolan i 
Bålsta höstterminen 2013 << Pulskydd >> 

Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 Läraskolan AB Finska 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 15, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning finska på Läraskolan i 
Bålsta höstterminen 2013 << Pulskydd >> 

Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 Läraskolan AB Finska 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/5 

2013.4345 

2013.4371 

2013/231 

2013.4372 

2013/207 

2013.4374 

2013/207 

2013.4376 

2013/207 

SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2013-10-30 

BJTID 
2013-10-31 

CAEKM 

2013-10-31 

CAEKM 

2013-10-31 

CA EKM 

2013-10-31 

CAEKM 

Nr 2013A893 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

lO kap 37 och 39 §§ SL nr 16, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning finska på Läraskolan i 
Bålsta höstterminen 2013 << Pulsk:ydd >> 

Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 Läraskolan AB Finska 

lO kap 37 och 39 §§ SL nr 17, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning finska på Läraskolan 
höstterminen 2013 << Pulsk:ydd >> 

Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 Läraskolan AB Finska 

lO kap 37 och 39 §§ SL nr 18, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning finska på Läraskolan 
hösttelminen 2013 << Pulskydd >> 

Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 Läraskolan AB Finska 
l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 65, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 66, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 

lO kap 37 och 39 §§ SL nr 19, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning, finska MIUskolan << 
Pulskydd» 
Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 MIU-skolan finska 
lO kap 37 och 39 §§ SL nr 20, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska, MIUskolan << 
Pulsk:ydd » 
Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 MIU-skolan finska 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/5 

2013.4377 

2013/207 

2013.4379 

2013/207 

2013.4380 

2013/207 

2013.4459 

2013.4460 

2013.4487 

2013/222 

2013.4488 

2013/222 

SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 
SKN 

2013-12-09 

SKN 

2013-12-09 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

2013-10-31 

CAEKM 

2013-10-31 

CAEKM 

2013-10-31 

CAEKM 

2013-11-07 

HEJOH 
2013-11-07 

HEJOH 
2013-11-08 

CAEKM 

2013-11-08 

CAEKM 

Nr 2013.4893 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 37 och 39 §§ nr 20, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning, fmska MIUskolan << 
Pulskydd » 
Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 MIU-skolan finska 
10 kap 37 och 39 §§ SL nr 20, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning finska MIUskolan << 
Pulskydd » 
Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 MIU-skolan finska 
10 kap 37 och 39 §§ SL nr 20, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning finska MIUskolan << 
Pulskydd>> 

Ansökan om tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning fristående verksamhet 
budgetår 2013 MIU-skolan finska 

10 kap 32-33 §§ SL nr 273, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av Hirdvägens längd 
(anvisade skola) << Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 274, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av Hirdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 275, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

10 kap 32-33 §§ SL nr 276, Beslut om skolslguts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >> 

EXPEDIERAD 
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Nr 2013.4893 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 87 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

SKN 2013/5 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013A893 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 88 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SKN 2013/6 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för ledamöterna 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 6, 2013-11-28, SKN m 2013.4788 

- Sammanställning av anmälningsärenden, 2013-10-21 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4896 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/149 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Skolnämnden 

Sammanfattning 
Skolnämnden har vid sitt sammanträde den 4 november givit 
skolförvaltningen i uppdrag att ta fram korrigerat förslag på skolnämndens 
internbudget gällande lokalersättning i enlighet med kommunfullmäktiges 
förslag till beslut den 16 december 2013. 

Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på 
lokalersättning till fristående verksamhet för budgetåret 2014, efter 
beaktande av kommunfullmäktiges förslag till beslut den 16 december 2013. 

Skolnämnden beslutade likaså att nyckelindikatorn Samspelet mellan alla 
som möts i förskolan utmärks av respekt och fö1iroende (förskola) höjs från 
90 till 92 procent. 

skolförvaltningen redovisar därför i föreliggande handling korrigerat förslag 
till Budget och mål2014, plan 2015-2016, Skolnämnden, där nämndens 
internhyra och ram är reducerade med 11 l 04 tlcr samt att nyckelindikatorn 
är höjd. 

Beträffande lokalersättning till verksamhet i annan regi regleras detta i 
skolförordningen där det framgår att ersättning ska fastställas per kalenderår 
och grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret 
samt beslutas före kalenderårets bö1jan. 

Ett beslut i kommunfullmäktige den 16 december 2013 om minskad 
internhyreskostnad för skolnämnden skulle utifrån skolförordningen 
innebära sänkt lokalersättning till verksamheter i annan regi från l januari 
2014. 

Eftersom skolnämnden inte kan besluta om motsvarande hyressänlmingar 
till verksamhet i annan regi, skulle en sänlct lokal ersättning, som inte 
föregåtts av diskussion med verksamheterna eller att de givits möjlighet till 
anpassning, få stora negativa konsekvenser. 

Förvaltningen föreslår därför att lokalersättning till verksamhet i annan regi 
kvarstår enligt det ursprungliga förslag om grundbelopp som presenterades 
inför skolnämndens sammanträde 4 november 2013 i handlingen Budget 
och mål2014, plan 2015-2016, Skolnämnden, SKN20131149 m 2013.4046, 
även efter nytt beslut av kommunfullmäktige om sänlcta internhyror till 
kommunal verksamhet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4897 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 89 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/149 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Skolnämnden 

Budgeten förutsätter dessutom, liksom ursprunglig version SKN2013/149 nr 
2013.4046, att kommunfullmäktige tillskjuter l 000 tkr för 
kapital tj änstlco stnader. 

skolnämndens budget skulle därmed minskas med l o l 04 tlcr (-11 l 04 + 
l 000 tlcr) till 352 122 tkr efter beslut av kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 7, 2013-11-28, SKN nr 2013.4791 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-19, SKN nr 2013.4791 
Budget och mål2014, plan 2015-2016, Skolnämnden, SKN nr 
2013.4674 
Protokoll från skolnämndens sammanträde(§ 83), 2013-11-04 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-04, SKN nr 2013.4410 
Föredragningslista, ärende 6, Budget och mål2014, plan 2015-2016, 
Skolnämnden, SKN nr 2013.4227 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-15, SKN nr 2013.4039 
Budget och mål2014, plan 2015-2016, Skolnämnden, SKN nr 
2013.4046 

Beslut 

l. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att skolnämndens 
ram minskar med lO 104 tkr till352 122 tkr i huvudsak beroende på att 
nämnden får lägre kostnader för internhyror år 2014, godkänner 
skolnämnden Budget och mål2014, plan 2015-2016, Skolnämnden samt 
överlämnar handlingen till kommunstyrelsen. 

Bes l utsexped ieri n g 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Rektorer vid fristående för- och grundskolor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4897 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/9 

Månadsuppföljning oktober 2013, Skolnämnden 

Sammanfattning 
skolförvaltningen redovisar månadsuppföljning per oktober 2013, där 
driftredovisningens helårsprognos visar ett underskott om 6 558 tia. 

Underskottet inkluderar förvaltningens beräknade merkostnader för 
ombyggnation av Västerängsskolan och för branden av Junibackens 
förskola. slutregleringen med försälaingsbolaget för branden är avslutad 
och kommer efter intern fårdelning att täcka 2013 års merkostnader och 
även minska underskottet inom förskola något. Resterande del av 
ersättningen kommer att överföras till år 2014. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2013-12-03, SKN nr 2013.4835 

- Månadsuppföljning oktober 2013, Skolnämnden 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning för 
oktober 2013. 

Beslutsexpediering 
Ledningsgruppen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4898 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 91 

Attesträtt för 2014 

Inledning 

SKN 2013/246 

Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2014. Syftet 
med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för dem som ska 
utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 
styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utförs. Reglementet anger bland annat att nämnd 
delegerar till förvaltningschef att besluta om attestarrter samt att nämnd 
ansvarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att skolnämnden ger skolnämndens ordförande 
attesträtt under 2014 med ansvarskodsintervallet 6000-6000 (ordförande 
skolnämnd) kopplat till verksamhetskodsintervallet 1070-1071 (skolnämnd 
och skolnämndens arbetsutskott). 

Förvaltningen föreslår dessutom att skolnämnden ger förvaltningschefen 
attesträtt under 2014 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 al<:tuell attestförteckning vilken kommer att anmälas 
till skolnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2013-11-28 

- Tjänsteskrivelse, 2013-2013, SKN nr 2013.4469 

Beslut 

l. skolnämndens ordförande ges attesträtt under 2014 med ansvarskods
intervallet 6000-6000 kopplat till verksamhetskodsintervallet l 070-
1071. 

2. Förvaltningschefen ges attesträtt under 2014 med ansvarskodsintervallet 
6000-6199 kopplat till verksamhetskodsintervallet 1070-1071, 1380 och 
4000-4999. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4899 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 91 

Forts. 

Attesträtt för 2014 

Bes l utsexped ieri ng 
Ordföranden 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Skolförvaltningen 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/246 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4899 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/247 

Muntlig redovisning av elevers förväntade måluppfyllelse 
läsåret 2013/2014 

Sammanfattning 
Utvecklingsledaren redovisar en komplettering till det underlag nämnden 
fick inför sammanträdet i november. Resultaten för ämnesproven i årskurs 
3, läsåret 2012/2013, har lagts till i underlagen. 

Förvaltningen återkommer till skolnämndens sammanträde i mars 2014 med 
analys av utfallet av betygsresultaten för höstterminen 2013. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2013-11-28, SKN nr 2013.4793 
Ämnesprov årskurs 3, läsår 2012/2013 
Betygsstatistik per skola, årskurs 6-8, vårterminen 2013 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 

2. Förvaltningen återkommer till skolnämndens sammanträde i mars 2014 
med analys av utfallet av betygsresultaten för höstterminen 2013. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingsledaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4900 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 93 

Regler för utdelning av stipendier 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/248 

På skolnämndens sammanträde den 30 september 2013 (§ 65) fick 
förvaltningen i uppdrag att se över reglerna för utdelningen av stipendier 
inför nästa års utdelning. 

Under de senaste åren har, oavsett om medel ur skolsamfonden använts eller 
om medel tagits ur förvaltningens utvecklingsmedel, två stipendier om 
l O 000 kr delats ut. Ett stipendium har tilldelats den undervisningsgrupp i 
årskurs 8 som förbättrat sina resultat mest från hösttermin till vårtermin, 
mätt i ölming av genomsnittligt meritvärde. Ett andra stipendium har 
tilldelats den undervisningsgrupp ur årskurs 8 som har det högsta 
genomsnittliga meritvärdet vid vårterminens slut. 

För att öka effekten på elevernas kunskapsinhämtning föreslår förvaltningen 
att det från och med 2014 delas ut ett stipendium i årskurs 6 och ett i årskurs 
8. Förslaget innebär att bägge stipendier delas ut till den undervisningsgrupp 
om minst l O elever i respektive årskurs som har det högsta genomsnittliga 
meritvärdet vid vårterminens slut. 

Förslaget att stipendiet i årskurs 6 ska gå till den bästa 6:an på vårterminen, i 
stället för att det tilldelas den 6:a som förbättrar sig mest från höstterminen 
till vårterminen, beror på att hösttelminen i sexan är första gången som 
eleverna får betyg. Det kan då finnas en viss osäkerhet i betygssättningen. 
Ölmingen mellan höstterminen och vårterminen skulle i så fall mer bero på 
hur denna osäkerhet hanterats än på en faktisk förbättring hos eleverna. 

Förslaget att i årskurs 8 behålla det stipendium som går till den 
undervisningsgrupp som har det högsta genomsnittliga meritvärdet i stället 
för till den åtta som ökat sitt genomsnittliga meritvärde mest från hösttermin 
till vårtermin är för att förvaltningen bedömer att det har stöne effekt på den 
totala kunskapsinhämtningen. Förhoppningen är att alla klasser försöker nå 
så långt som möjligt jämfört med om de ska förbättra sig så mycket som 
möjligt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, 
med arbetsutskottets tillägg att förvaltningen får i uppdrag att utvärdera 
reglerna för utdelning av stipendier efter 2014 och 2015 års utdelning. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11, 2013-11-28, SKN 2013.4794 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-18, SKN m 2013.4598 
Protokoll från skolnämndens sammanträde§ 65, 2013-09-30 
Protokoll från skolnämndens sammanträde§ 26, 2013-04-08 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4901 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 93 

Forts. 

Regler för utdelning av stipendier 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/248 

l. skolnämnden beslutar att årligen dela ut två stipendier. Det ena till den 
undervisningsgrupp om minst tio elever i årskurs 6 som på vårterminen 
har högst genomsnittligt meritvärde och det andra till den 
undervisningsgrupp om minst tio elever i årskurs 8 som på vårterminen 
har högst genomsnittligt meritvärde. 

2. Reglerna utvärderas efter 2014 och 2015 års utdelning. 

Beslutsexpediering 
Alla undervisningsgrupper i åk 6 och 8 
Rektorer i kommunala och fristående skolor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4901 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/245 

Revidering av gällande regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i Hå bo kommun 

Sammanfattning 
Enligt skollagens (2010:800) 8 kapitel6 §ska barn till föräldrar som är 
arbetslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

Håbo kommun har tidigare beslutat att barn till föräldralediga och arbetslösa 
har rätt till verksamhet om 15 timmar per vecka. 

Fullmäktige beslutade den 23 september 2013 § 70 att föräldralediga och 
arbetslösa föräldrar ska kunna välja upp till25 timmars vistelsetid per vecka 
för barn i forskola och i den pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska 
gälla under hela året. 

Skolnämnden fick också i uppdrag att revidera gällande regler för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg med anledning av fullmäktiges beslut. 

Detta ärende berör endast "Regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i Håbo kommun". Kommunfullmäktige fattar sedan 
beslut om fastställande av ny avgift, för de föräldrar som väljer att ha sina 
barn placerade i verksamheten 16 till25 timmar, på fullmäktiges möte den 
16 december 2013. 

skolförvaltningen har också noterat ett antal andra förtydliganden/tillägg 
som behöver göras i reglerna. Det finns även förslag på justeringar/tillägg i 
reglerna på dessa uppmärksammade områden. 

Föreligger förslag på nya regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i Håbo kommun. 

Reglerna gäller tillsvidare, dock senast till och med december 2017. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden fastställer reviderade regler för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr2013.4902 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 94 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/245 

Revidering av gällande regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i Håbo kommun 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12, 2013-12-03, SKN nr 2013.4826 
Tjänsteslaivelse, 2013-11-11, SKN nr 2013.4503 
Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Håbo 
kommun SKN nr 2013.4503, 2013-11-11 
Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Håbo 
kommun fastställda av skolnämnden 22 juni 2011 (§ 43) 

Beslut 

l. skolnämnden fastställer reviderade regler för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet i Håbo kommun att gälla från och med 
2014-01-0 l. Reglerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 
december 20 l 7. 

2. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i reglerna för 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Håbo kommun 
om nya lagar och förordningar som är detaljstyrande träder ilaaft eller 
om behov av redaktionella ändringar uppstår. Reglerna anmäls därefter 
till nämnden för kännedom. 

Protokollsanteckning 
Björn Hedö (M): Jag känner mig orolig för att den utökade tiden från 15 till 
25 timmar kommer att öka barngruppemas storlek. 

Catherine Öhrqvist (M): Jag känner mig orolig för att den utökade tiden från 
15 till 25 timmar kommer att öka barngruppemas storlek. 

Gunilla Alm (FP): Jag känner mig orolig för att den utökade tiden från 15 
till 25 timmar kommer att öka barngruppernas storlek. 

Beslutsexpediering 
Rektorer 
skoladministratörer 
skolkontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4902 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/253 

Revidering av gällande regler för kommunalt vårdnadsbidrag 

Sammanfattning 
Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag är kompetensutvidgande för landets 
kommuner och ger dessa möjligheter att införa, finansiera och administrera 
kommunala vårdnadsbidrag inom vissa ramar. 

Håbo kommuns kommunfullmäktige fattade den 27 oktober 2008 (§ 122) 
beslut om att från och med l januari 2009 införa kommunalt 
vårdnadsbidrag, som skolnämnden administrerar. 

Fullmäktige beslutade den 23 september 2013 (§ 70) att föräldralediga och 
arbetslösa föräldrar ska kunna välja upp till25 timmars vistelsetid per vecka 
för barn i förskola och i den pedagogiska omsorgen. 

skolförvaltningen föreslår att denna möjlighet också förs in i reglerna för 
kommunalt vårdnadsbidrag i Håbo kommun. 

skolförvaltningen föreslår även ett tillägg i reglema for att förtydliga 
syskons rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem då 
vårdnadshavaren väljer att arbeta eller studera i kombination med 
vårdnadsbidrag. 

Reglerna gäller tillsvidare, dock senast till och med december 2017. 

Dokurnentansvarig: Administrativ chef 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnärnnden fastställer reviderade regler för kornmunalt 
vårdnadsbidrag i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13, 2013-12-03, SKN m 2013.4831 
Tjänsteshivelse, 2013-11-18, SKN m 2013.4614 
Regler för kornmunalt vårdnadsbidrag i Håbo kommun, 2013-11-18, 
SKN m 2013.4612 
Regler för kornmunalt vårdnadsbidrag i Håbo kommun, 2013-04-03, 
SKN m 2013.1112 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4904 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 95 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/253 

Revidering av gällande regler för kommunalt vårdnadsbidrag 

Beslut 

l. skolnämnden fastställer reviderade regler för kommunalt 
vårdnadsbidrag i Håbo kommun att gälla från och med 2014-01-01. 
Reglerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 december 2017. 

2. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i reglerna för 
kommunalt vårdnadsbidrag om nya lagar och fårordningar som är 
detaljstyrande träder i laaft eller om behov av redaktionella ändringar 
uppstår. 

Beslutsexpediering 
Handläggare kommunalt vårdnadsbidrag 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4904 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/254 

Revidering av gällande regler för skolskjuts 

Sammanfattning 
skolnämnden fastställde den 17 juni 2013 (§ 48) reviderade regler för 
skolskjuts: Förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Anledningen var 
att reglerna behövde förtydligas och struktureras på ett annat sätt med 
anledning av att kommunens nyimättade kontaktcenter primärt använder 
reglerna som underlag för att informera allmänheten om skolskjuts. 

skolkontoret har uppmärksammat att elever i vissa utsatta situationer inte 
får den skolskjuts de är i behov av inom skälig tid. Det är asylsökande 
elever eller elever som omfattas av kommunens flyktingmottagande och 
elever som socialförvaltningen övertar ansvaret för. 

Gemensamt för dessa elever är att behovet av skolskjuts uppkommer snabbt 
i samband med ett beslut om plats för boende och/eller att det inte finns 
någon vårdnadshavare som kan ansöka om skolskjuts när ett sådant behov 
föreligger. 

Frågan om elever som är asylsökande eller som omfattas av kommunens 
flyktingmottagande har uppkommit i och med att kommunen från hösten 
2013 ska ta emot lO till20 flyktingbarn samtidigt. Barnen ska bo i 
Ekolslaog och ha sin skolgång i Bålsta. Dessa barn har rätt till utbildning, 
vissa kan ha skolplikt och andra ska senast en månad efter ankomst tas emot 
i skolan (skollagen 2010:800 7 kap 2 §, 29 kap 2 § andra stycket och 
skolförordning (2011:185) 4 kap l a§). 

Till skillnad mot andra grupper av elever kan man med säkerhet veta att 
dessa elever kommer att beviljas skolskjuts med taxi på grund av avstånd, 
trafikförhållanden, frånvara av kollektivtrafik och övriga förhållanden la'ing 
eleverna. 

skolkontoret föreslår därför att ett undantag införs i reglerna för skolskjuts 
enligt lydelsen "En elev som är asylsökande eller som omfattas av 
kommunens flyktingmottagande ska ges skolskjuts med taxi i de fall eleven 
är boende i Ekolslaog och har sin skolgång i Håbo kommun. Skolskjutsen 
ska ske utan laav på ansökan och utan prövning enligt huvudregeln. För 
dess elever gäller i övrigt reglerna för skolskjuts i tillämpliga delar." 

skolkontoret föreslår vidare att reglerna ändras i den del som anger vilka 
som är behöriga att ansöka om skolskjuts till att även omfatta en elevens 
gode man. Skälet är att flyktingbarn som salmar vårdnadshavare initialt ska 
tilldelas en god man. Den gode mannen ska svara för kontakten med 
myndigheter och är därmed den som är mest lämpad att ombesörja en 
ansöka om skolskjuts. 
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Revidering av gällande regler för skolskjuts 

Skolkontoret bedömer att det senare förslaget, för närvarande, inte är 
tillräcklig för de flyktingbarn som ges ett boende i Ekolskrog. Skälet är att 
det kan dröja upp till två veckor innan en god man förordnats, vilket i 
kombination med skolkontorets handläggning och avtalsvillkoren med den 
entreprenör som utför skolskjuts med taxi, kan medföra att kommunen inte 
lever upp till att vissa elever ska vara i skola senast en månad efter ankomst. 
Det kan dock vara bra om de goda männen har möjlighet att ansöka om 
skolskjuts vid ett senare tillfälle, exempelvis i händelse av att eleverna 
placeras vid ett annat boende. 

Frågan om elever som socialförvaltningen öve1iar ansvaret för är 
återkommande och gäller ett fåtal elever per läsår. Det kan exempelvis vara 
fall där vårdnadshavaren av någon anledning inte kan fullgöra sitt ansvar 
eller fall där eleven flyttas från sitt ordinarie hem till andra hem. Dessa 
elever kan hamna i situationer där behov av skolskjuts uppstår och medfår 
ofta oklarheter laing vem som ska ansöka om skolskjuts. 

skolkontoret föreslår att reglerna ändras i den del som anger vilka som är 
behöriga att ansöka om skolskjuts till att även omfatta socialförvaltningen i 
Håbo kommun. Därigenom kan socialförvaltningen ansöka om skolskjuts 
för de elever som de övertagit ansvaret för och berörd elev kan få sitt behov 
av skolskjuts prövat av förvaltningen. 

Med anledning av att en elevs gode man och att socialförvaltningen föreslås 
bli behöriga att ansöka om skolskjuts föreslås följande justering i 
skrivningen om ansvaret för att en elev kommer till skolan: "Det är 
vårdnadshavaren, eller den som i vårdnadshavarens ställe kan anses ha ett 
liknande ansvar för eleven, som ansvarar för att eleven kommer till skolan 
tills dess att kommunen avgjort en ansökan om skolskjuts." 

Reglerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 8 december 2013. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden fastställer reviderade regler för skolskjuts i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2013-12-03, SKN m 2013.4828 

- Tjänsteskrivelse, 2013-11-13, SKN m 2013.4561 
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Regler för skolskjuts: Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
(reviderad), 2013-11-12 
Regler för skolskjuts: Försko1eklass, grundskola och grundsärskola, 
2013-06-17 

Beslut 

l. skolnämnden fastställer reviderade regler för skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola att, gälla från och med 
den 9 december 2013 

2. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i reglerna för 
skolslguts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola om 
nya lagar och förordningar som är detaljstyrande träder ilaaft eller om 
behov av redaktionella ändringar uppstår. 

Beslutsexpediering 
Kommunala och fristående rektorer 
skoladministratörer 
skolkontoret 
Överförmyndaren 
Socialförvaltningen 
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Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2014 

Sammanfattning 
Enligt Sicollagen ska en kommun genomfora tillsyn av fristående 
verksamheter 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. 

Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får ta in de uppgifter 
och de handlingar som krävs för detta. Om brister upptäcks i en verksamhet 
kan kommunen först försöka med mildare åtgärder för att komma till rätta 
med bristerna. Att tilldela en anmärkning är en sådan åtgärd. Kommunen får 
sedan använda sig av mer ingripande sanktioner vid grövre brister. Sådana 
sanktioner kan vara föreläggande och vite. 

Om bristema är allvarliga och kommunens föreläggande inte följs, får 
kommunen ta tillbaka godkännandet och därmed rätten till bidrag. 

Inspektion 2014 
Enligt Håbo kommuns riktlinjer för tillsyn ska två till tre fristående 
verksamheter inspekteras årligen. Detta innebär att en inspektion av en 
fristående verksamhet genomförs vart tredje eller vart fjärde år. Tillsynen 
följer ett rullande schema. Den som senast var utsatt för inspektion står över 
tills samtliga andra verksamheter har genomgått inspektion. 

I en inspektion ingår besök i verksamheten och en intervju med 
förskolchefen eller dagbarnvårdaren. Ä ven undersökningar av personalens 
och föräldrars uppfattningar om verksamheten ingår. 

Vid skolnämndens behandling av ärendet föreslår administrativa chefen att 
Täppans förskola, som har ny huvudman, läggs till i inspektionen for 2014. 
skolförvaltningen kommer sålunda att under år 2014 inspektera Täppans 
förskola, Vikingens förskola och Trollflöjtens förskola. 

Tema för tillsynen 2013/14 
Håbo kommuns riktlinjer för tillsyn anger att ett särskilt tema ska 
undersökas varje år. Alla förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen 
ingår i undersökningen. Detta oavsett om de är kommunala eller fi·istående. 
Syftet är att undersöka ämnet på djupet och ge en möjlighet till jämförelse. 

Temat för tillsynen år 2013/14 är trygghet och säkerhet i förskolan och i den 
pedagogiska omsorgen. Det är givetvis av yttersta vikt att barnen är trygga 
och säkra i verksamheten samt att föräldrar känner sig trygga i att lämna 
sina barn. 
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Plan för tillsyn över fristående verksamheter år 2014 

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

skolförvaltningen avser att fokusera på följande frågeställningar i 
undersökningen; 

• Hur upplevs tryggheten och säkerheten på förskoloma bland 
personal och föräldrar? 

• Hur upplevs tryggheten och säl<:erheten i den pedagogiska omsorgen 
bland dagbarnvårdare och föräldrar? 

• Vilka potentiella risker ser personal och föräldrar i förskolan? 

• Vilka potentiella risker ser dagbrunvårdare och föräldrar i den 
pedagogiska omsorgen? 

Undersökningen kommer att genomföras genom en enkätstudie. Ä ven 
handlingsplaner som tar sikte på barnsäkerhet ska granskas. Sådana 
handlingsplaner är exempelvis rutiner för säkerhet vid utflykter, 
handlingsplan vid barns försvinnande och krisplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner förslag till plan för tillsyn över 
fristående verksamheter år 2014. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 15, 2013-12-03, SKN m 2013.4829 
Tjänsteslaivelse, 2013-11-19, SKN m 2013.4637 
Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter- förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem, SKN 2012.2686 (finns i akt) 

Beslut 
l. skolnämnden godkänner förslag till plan för tillsyn över fristående 

verksamheter år 2014. 

Bes l utsexped ieri n g 
Förvaltningschefen 
Tillförordnade administrativa chefen 
Utvecklingsledaren 
Samordnaren förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg 
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Revidering av regler för utbetalning av barn- och elevpeng 

Sammanfattning 
Från och med den l januari 2010 ställs i skollagen (1985:1100) och 
(2010:800) krav på att kommunen ska utforma ett bidragssystem till de 
fristående verksamheterna bestående av ett grundbelopp och ett 
tilläggs belopp. Systemet ska grunda sig på att kommunala och fristående 
verksamheter ska få bidrag på lika villkor. 

Från den l januari 2014 kommer Håbo kommun att betala ut barn- och 
elevpeng utifrån ett nytt resursfördelningssystem i datasystemet Extens. Det 
innebär att alla fristående verksamheter ska skicka in sina 
avstämningsunderlag senast den femte varje månad istället för den tionde 
som tillämpas i dagsläget. En extra preliminär avstämningslista ska också 
skickas in för augusti månad. Ändringarna behövs göras för att en korrekt 
utbetalning ska kunna göras i tid. 

Detta innebär även att utbetalning kommer ske i rätt period. Under 
vårterminen kommer betalningen att göras första vardagen innevarande 
månad. A v läsning sker som tidigare månaden innan. 

Från och med september 2014 kommer avläsning och utbetalning att göras 
för samma månad vilket innebär att utbetalningen flyttas fram till den 15:e 
innevarande månaden. Nytt är också att de interkommunala verksamheterna 
från och med samma datum inte längre ska fakturera Håbo kommun. 
Förvaltningen kommer istället att göra utbetalningar till dem via 
resursfördelningssystemet, på samma sätt som till de fristående 
verksamheterna. 

Förvaltningen föreslår att skolnämnden godkänner föreslagna regler för 
utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun från och med l januari 
2014. 

Reglerna gäller från och med l januari 2014 och tills vidare. Dock längst till 
och med 31 december 2017. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner föreslagna regler för utbetalning av 
barn- och elevpeng i Håbo kommun från och med l januari 2014. 
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Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 16, 2013-12-03m SKN nr 2013.4830 
Tjänsteskrivelse, 2013-11-14, SKN nr 2013.4579 
Regler för utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun 
(reviderad) SKN 2013.4558. 
Rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun. 
SKN2013.867 (fastställt av skolnämnden l mars 2013 (§ 23)) 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner föreslagna regler för utbetalning av bmn- och 
elevpeng i Håbo kommun från och med l januari 2014. 

Beslutsexpediering 
Administrativa chefen 
Handläggare, interkommunala barn och elever 
Kommunala förskolor och grundskolor utanför Håbo kommun 
Fristående förskolor inom och utanför Håbo kommun 
Fristående grundskolor inom och utanför Håbo kommun 
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Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/7 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 17, 2013-12-03, SKN m 2013.4832 

- Uppdragslista, 2013-11-12, SKN m 2013.4539 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4908 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-09 

SKN 2013/8 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
skolförvaltningen har upprättat en lista som redovisar de remitterade 
motioner och medborgarförslag som skolnämnden fått för beredning. Listan 
gås igenom vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 18,2013-12-03 

- Remitterade motioner och medborgarförslag, 2013-11-12 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen. 
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