
HÅBO 
KOMMUN 

Ledamöter 

Pyry Niemi (S), ordf 
Johan Tolinsson (S) 
Sofie Bergengren (MP) 
Helene Cranser (S) 
Catherine Öhrqvist (M), vice ordf 
Björn Hedö (M) 
Anders Nilfjord (FP) 

skolnämnden kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 8 december 2014, kl.18.00 
Förmöten från kl. 17.00 i lokal för mötet 

KALLELSE 
Datum 

2014-12-02 

Ersättare 

Sven-OlofDväring (S) 
Ariel Pardo (S) 
Ann Björkman (BÅP) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Gunilla Alm (FP) 

Efter sammanträdet samlas vi för att äta jultallrik tillsammans! 

Plats Matsalen, Fridegårdsgynmasiet, Bålsta 

Ärenden 

l. 

2. 

3. 

Upprop 

V al av justerare 

' 
'5)d 'S 

'd ? 51 c-•-_.:.> 

Information från fårvallningsledningen 

4. Anmälan av delegationsbeslut 5 1' J.. 7·-

5. Anmälningsärenden ') 1' d 1 ) 

6. Ekonomisk uppfåljning oktober 2014, Skolnärnnden '5\ d l) 

7. Förslag till åtgärder 2015 utifrån handlingsplan fårskola och skola 2013-2015 S'\c 2 'j 

8. Slutrapport projektet Framgångsrik skolkommun •_; i, .. \ C-( c;· 

9. Revidering av gällande regler får verksamheten omsorg på obekväm arbetstid 

l O. Revidering av gällande regler får val av skola i Håbo kommun ) 1' d g C 

Il. Revidering av gällande regler får utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo c; i J_ q ( 
kommun 

12. Plan får tillsyn över fristående verksamheter år 2015 S ; d_ l l t' . 

13. Uppdragslista 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2014-12-02 

skolnämnd 

Ärenden forts. 

13. Remitterade motioner och medborgarfcirslag 

------
PyryNiemi 
Ordfårande 

~~'- 2 
_' ____ ~~--

Helena Johansson 
sekreterare 



f"'l1 HÅBO 
"-' KOMMUN 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE 1 

Upprop 

ÄRENDE2 

Val av justerare 

Förslag: Björn Hedö 

FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) 

Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2014/1 nr 2014.5057 

Förslag: Måndagen den 15 december, kll6.30 

3 





HÅBO 
FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( 1) 

KOMMUN 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE 3 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

Datum 

2014-12-01 

Information från planering av bygget av Gröna Dalens förskola 

Information inför invigning av slottsbackens förskola, Skokloster 

Rapportering efter partsamverkan i Skolsam 

Förslag till beslut 

l. Skolnämnden noterar informationen. 

Vår beteckning 

SKN2014/2 nr 2014.5058 





FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( 1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2014/3 nr 2014.5059 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson 1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-11-17, SKN2014/3 nr 2014.4882 (finns i akt) 

- Sammanställning av delegationsbeslut, 2014-11-17 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 





Håhokommun 
Ba~n- och utbildningsförvaltningen 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Skolnämnden 2014-12-08 

skriftlig redovisning över vidtagna åtgärder i 
ärende om anmälan av kränkande behandling 
vid Futurwn (dnr 45-2013:6732) 

2014.1091 SKN 2014-06-17 

Anmälan om kränkande behandling 
Futurumskolan, (Barn och elevombudet 
dnr:45-2013:6732) 

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

Anmälan angående skolsituationen för en 
grundskoleelev vid Futurum 

JO kap 32-33 §§ SL nr 397, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fardvägcns längd (anvisade skola) För<< 
Pulskydd >>,Björn T ideman 

Il kap 25 § SL nr l, Beslut om mottagande av 
barn från a1U1an kommun, som med hänsyn till 
sina personliga fårhållanden har särskilda skäl. 
Upplands Bro<< Pulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

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

Redovisning av skolsituationen fOr en elev i 
gtundskolan vid Futnrwn, dnr 41-2013:5482 
daterad 2014-08-28, Pyry Niemi 

2013/269 

2014/117 

Utredning angående särskilt stöd för en elev vid 2013/220 
Futurumskola 

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

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

14 kap 14 § SL m 7, Beslut om placering i 
fritidshem för elever som är folkbokfOrda i 
annan kommun (interkommunal ersättning) < < 
Pulskydd>>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2014.2079 

2014.3308 

2014.3436 

2014.3469 

2014.3682 

2014.3776 

2014.3801 

2014.3815 

2014-12-08 PYNIE 

SKN 2014-06-03 

2014-12-08 PYNIE 

SKN 2014-10-10 

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

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

2014-12-08 vs 
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 



Håbokommun 

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

10 kap 37-38 §§ SL nr 65, Beslut om 
grundbelopp till fristående verksamhet 2014 
utanför Håbo kommun. Sigtuna Humanistiska 
Läroverk., Vivcca Ejnc:fjäll Strömberg 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamhet 2014 utanfår Håbo kommun. 
14 kap 14 § SL ur 8, Beslut om grundbelopp till 
fristående verksamhet 2014 utanfår Håbo 
kommun.Stiftelsen Islamska skolan i Spånga., 
Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Beslut om grundbelopp till fristående 
verksamhet 2014 utanfår Håbo kommun. 
Stiftelsen Islamiska Skolan 

10 kap 32-33 §§ SL nr 453, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola)<< Pulskydd 
>>,Björn Tideman 

lO kap 32 och 40 §§ SL m 179, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) får 
<< Pulskydd >>, Björn Tideman 

skolskjuts för<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 
l O kap 32 och 40 §§ SL m 180, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
får d vägens längd (annan skola än anvisade) < < 
Pulskydd >>,Björn T ideman 

Skolskjuts för<< Polskydd >> läsåret 
2014/2015 
l O kap 32 och 40 §§ SL nr 181, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade)<< 
Polskydd >>,Björn Tideman 

skolskjuts får<< Polskydd >> Läsåret 
2014/2015 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Skolnämnden 2014-12-08 

2014.4153 

2014/563 

2014.4187 

2014/565 

2014.4308 

2014.4315 

2014/483 

2014.4317 

2014/575 

2014.4318 

2014/574 

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 BJTID 
SKN 2014-10-30 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-06 

2014-12-08 BJTID 

SKN 2014-10-06 

2014-12-08 B J TID 



Håbokommun 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
_---~~fet u:-:-~::?~~:~_y:r;:;:;}~:_:-1::~~X_>i--;;-i;{ -
. AreliÖefitehiiigiliJ@Ieg~(; 

l O kap 32 och 40 §§ SL nr 182, Omprövning av 
beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (annan skola än 
anvisade) får<< Pulskydd >>,Björn T ideman 

Skolskjuts får<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 
Beslut om skolskjuts med hänsyn till 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller annan särskild omständighet samt vid 
avslag av fårdvägens längd (anvisade skola) För 
<< Pulskydd>>, Björn Tideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd>> 
Beslut om tilläggsbelopp till kommunal 
verksamhet extraordinära stödåtgärder < < 
Pulskydd > > , Hans Elmehed 
Tilläggsbelopp extraordinära stödåtgärder 
kommunal verksamhet 2014 Annehills fårskola 
< < Pulskydd > > 

Beslut i tillsynsärende får fristående verksamhet 
Täppans fårskola, Annika Ekblom 
Tillsyn Täppans förskola 2014 
l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 87, 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag för<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 183, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (annan skola än anvisade) F är 
<< Pulskydd >>,Björn T ideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd>> 
lO kap 32-33 §§ SL nr 454, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Pulskydd >>, Bjöm Tideman 

skolskjuts får<< Pulskydd >> läsåret 
2014/2015 
l O kap 32 och 40 §§ SL nr 184, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annau 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade) För 
<< Pulskydd >>, Bjöm Tideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Pulskydd» 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Skolnämnden 2014-12-08 

Nol er@( •··· ·· 
Di~efu_,-' 

2014.4319 SKN 2014-10-13 

2014/163 2014-12-08 BJTID 

2014.4675 SKN 2014-10-30 

2014/547 2014-12-08 BJTID 

2014.4328 SKN 2014-10-16 

2014/534 2014-12-08 HAELM 

2014.4426 SKN 2014-10-24 

2014/124 2014-12-08 ANEKB 
2014.4461 SKN 2014-11-13 

2014-12-08 HEJ OH 
2014.4462 SKN 2014-10-15 

2014/546 2014-12-08 B J TID 

2014.4463 SKN 2014-10-15 

2014/567 2014-12-08 BJTID 

2014.4465 SKN 2014-10-15 

2014/532 2014-12-08 BJTID 

1/ 



Håbokommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

lO kap 32 och 40 §§ SLm 185, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägcns längd (annan skola än anvisade) För 
<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 
Fulskydd>> 
l O kap 32 och 40 §§ SL nr 186, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (annan skola än anvisade)<< 
Pulskydd >>, Björn Tidcman 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Skolnämnden 2014-12-08 

'•:t<oteri}lg • c' · 
--pia#_e&-:/);-:--, --

2014/523 

2014.4476 

2014.4478 

Ansökan om skolskjuts läsåret 2014/2015 << 2014/525 
Pulskydd>> 
8 kap 13 § 2 st SL nr 14, Beslut om mottagande 2014.4535 
av barn från annan kommun (fria valet)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

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

10 kap 32-33 §§ SL nr 455, Beslut om 2014.4537 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhåll anden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Pulskydd >>, Björn Tideman 

Skolskjuts för<< Fulskydd >> läsåret 2014/576 
2014/2015 
8 kap 13 § 2 st SL nr 16, Beslut om mottagande 2014.4551 
av barn från annan kornmun (fria valet)<< 
Fulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

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

lO kap 27 § SL nr 39, Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun (fda skolvalet) << 
Pulskydd>>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

2014.4563 

2014.4571 

SKN 2014-10-15 

2014-12-08 BITID 

SKN 2014-10-15 

2014-12-08 B J TID 

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 



DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Skolnämnden 2014-12-08 

Håbokommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

dnf<A>.i:;c .. : •. ·.· .. ·· .. .. ... ;:·.·.Nat~J;illg·: :• 
&~~aefi:!~j@g;i>e1egat ·· ···· > b!in\'ebis• 
10 kap 32-33 §§ SL m 458, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafiklårhåll anden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
fårdvägens längd (anvisade skola) För<< 
Pulskydd >>, Björn Tidernarr 

skolskjuts för<< Pulskydd>> läsåret 2014/616 
2014/2015 

Hi d 
· ... ····.•· DiplaPrcod 

2014.4600 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 187, Beslut om 2014.4601 
skolskjuts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan 
särskild omständighet samt vid avslag av 
färdvägens längd (annan skola än anvisade)<< 
Polskydd >>,Björn T ideman 

Skolskjuts för<< Polskydd >> läsåret 2014/588 
2014/2015 

10 kap 27 § SL nr 40, Beslut om mottagande av 2014.4628 
elev från annan kommun (fria skolvalet) << 
Polskydd >>, Vivcca Ejnefjäll Strömberg 

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

Yttrande till fårvattningsrätten i överklagat 
ärende om skolskjuts for<< Pulskydd >>, 
Förvaltningsrätten i Uppsala 

Överklagat skolskjutsärende 
Beslut om utbetalning av tilläggsbelopp for 
simresor höstterminen 2014, Raoul 
Wallenbergskolan 

Tilläggsbelopp for simresor Raoul 
Wallenbergskolan höstterminen 2014 

l § Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 88, 
Beslut om kommtmalt vårdnadsbidrag<<. 
Pulskydd >> , Helena Johansson 

2014.4629 

2014.4645 

2014/614 
2014.4653 

2014/631 

2014.4704 

I:S 

Besl.insf 
Sanuntr.dat 
SKN 

2014-12-08 

SKN 

2014-12-08 

SKN 

Datum 
Hand! 
2014-10-24 

BJTID 

2014-10-30 

BJTID 

2014-10-28 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-28 

2014-12-08 vs 
SKN 2014-10-29 

2014-12-08 HA ELM 
SKN 2014-11-10 

2014-12-08 HAELM 

SKN 2014-11-06 

2014-12-08 HEJOH 





FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2014/4 nr 2014.5060 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE 5 

Anmälningsärenden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2014-11-17, SKN2014/4 nr 2014.4885 (finns i akt) 

- Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-11-17 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

l. Skolnärnnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 





Håbokommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
~iktiiing'' · 
Jhfo·•····· 
Noi~ring' ··-· 
In 
Beslut ärende dnr 411-2014:4256, 
skolinspektionen 

In 
Remittering av motion med förslag om 
kartläggning av och åtgärdsprogram mot 
skadliga kemikalier i forsko lan, 
motlionsställare Fred Rydberg (KD), 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ut 
Utredning med anledning av anmälan 
om skolsituationen för en grundskoleelv 
vid Vibyskolan 

Ut 
Utredning med anledning av anmälan 
om skolsituationen får en elev vid Gröna 
Dalen skolao, dnr 4I-2014:5223 

MEDDELANDEN (händelser) 
Skolnämnden 2014-12-08 

-: :Ai~~deh1~~ib:i;-;::__:'i_--::: '::-_', 
Haridläggai<l 

Anmälan om kränkaode behandling 
Futurumsko lan, (Bam och elevombudet 
dnr:45-2013:6732) 

Ewa J chansson 

Remitteling av motion med fårslag om 
kartläggning av och åtgärdsprogram mot 
skadliga kemikalier i fårskol an, 
motionsställare Fred Rydberg (KD) 

Hans E1mehed 

skolsituationen för en grundskoleelev vid 
Vibyskolan. 

Lennart Eriksson 

Anmälan om skolsituation för elev vid 
skolan Gröna Dalen i Håbo kommun, Dnr 
41-20I4:5223 

Lennart Eriksson 

Il 

llid 
> Diäfieint: _ 

2014.3110 
2013/269 SKN 

2014.4349 
2014/578 SKN 

2014.4549 
2014/313 SKN 

2014.4759 
2014/569 SKN 

........ Besl.inst 
· :SaJlllntr•WJt l 

SKN 
2014-12-08 

SKN 
2014-12-08 

SKN 
2014-12-08 

SKN 
2014-12-08 





HÅBO 
FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( 1) 

KOMMUN 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson1 @bildning. habo.se 

ÄRENDE G 

Datum 

2014-12-01 

Ekonomisk uppföljning oktober 2014, Skolnämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-11-18, SKN2014/7 m 2014.4896 

- Månadsuppfoljning oktober 2014, Skolnämnden 

Arbetstutskottets förslag till beslut 

l. Skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppfoljning får 
oktober 2014. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

Vår beteckning 
SKN2014/7 nr 2014.5061 





HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Mats Ehrning, Controller 
0171-52616 
mats.ehrning@bildning.habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2014-11-18 SKN2014/7 nr 2014.4896 

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 delårs bokslutet. 

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 
- Månadsuppföljning oktober 2014, skolnämnden 

Förslag till beslut 

l. Skolnämnden godkänner redovisningen av månadsuppföljning får 
oktober 2014 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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1 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. 

Den egna fårskolan fårväntas redovisa underskott beroende bland annat på extraöppnade 

avdelningar under kortare tid. Dessa måste öppnas får att kunna klara garanti av plats inom fyra 

månader och innebär högre personalkostnader. 

Den egna grundskolan fårväntas redovisa underskott. Elevantalet i flera skolor är får lågt med 

får små klasser vilket ger får låga elevintäkter samtidigt som personalkostnaden är får stor. På 

alla skolor finns även barn med väldigt stora svårigheter vilket innebär att kostnaden får extra ej 

budgeterad resurspersonal blir hög. 

I en separat handlingsplan beskrivs de åtgärder som planerats och genomfårs under perioden 

2013-2015 får att successivt komma i balans. 

1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Åtgärd 

Minskning av personal till vikariepool 

Besparings
effekt detta år 

1 500 tkr 

I en separat handlingsplan beskrivs de åtgärder som planerats och genomfårs under perioden 
2013-2015 får att successivt komrna i balans. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Bokslut Budget Utfall Prognos AV· okt Not 2013 2014 
2014 2014 vikels e 

Skolnämnd -253 -333 -208 -278 55 

Nämndadministration -314 -344 -264 -322 22 

Övergripande och myndighetsutövning -9 411 -1 o 851 -8 671 -10609 242 1 

E/evhä/soenhet, övergripande -815 -719 -782 -887 -168 2 

Öppen förskola -1 344 -1 554 -1 278 -1 554 o 
Pedagogisk omsorg, egen regi -870 -796 -339 -340 456 3 

Omsorg under OB-tid -367 -2 000 -725 -1 739 261 4 

Pedagogisk omsorg, köp och sälj -863 -896 -837 -987 -91 

Förskola, egen regi -78 899 -73 312 -62 954 -77 864 -4 552 5 

Förskola, köp och sälj -15 955 -18 822 -13 478 -16 171 2 651 6 

Vårdnadsbidrag -851 -891 -557 -664 227 7 

Grundskola, egen regi -192 368 -187 797 -160 -194 827 -7 030 8 739 

Grundskola, köp och sälj -38 823 -42 364 -35 216 -41 246 1 118 9 
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Bokslut Budget Utfall 
okt 

2013 2014 2014 

Grundsärskola, egen regi -11 310 -11 743 -9 371 

Grundsärskola, köp och sälj o 813 591 

Elevhälsoenhet, gymnasieskola -1 022 -1 190 -892 

Summa -353 465 -352 799 -295 
720 

2.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Övergripanden och myndighetsutövning(+ 242tkr) 
Lägre kostnader for kapitaltjänst och for personal. 

2. Elevhälsoenhet, övergripande(- 168tkr) 

Prognos Av- Not 
2014 vikelse 

-11 323 420 10 

2 283 1 470 11 

-1128 62 

-357 656 -4 857 

Under denna rubrik redovisas endast barn- och elevhälsans övergripande administration, 
där utfall for inköpta datorer och skrivbord redovisas. Enhetens budget for detta 
redovisas under verksamheterna Förskola, egen regi samt Grundskola, egen regi. 

3. Pedagogisk omsorg, egen regi(+ 456 tkr) 
Ingen verksamhet i egen regi finns efter sommaren. 

4. Omsorg under O B-tid ( + 261tkr) 
Omsorg under O B-tid har heltidsverksamhet på en forskola sedan september. 
Uppstarten av verksamheten beräknas kosta lägre än budgeterat. 

5. Förskola, egen regi(- 4 552tkr) 
Den egna forskolan forväntas redovisa underskott beroende bland annat på 
extraöppnade avdelningar under kortare tid. Dessa måste öppnas for att kunna klara 
garanti av plats inom fyra månader och innebär högre personalkostnader. Under hösten 
har alla fårskolor inte knnnat anpassa personalkostnaden efter minskade barngrupper. 
Antalet barn på helårsbasis har ökat järnfort med budget, delvis på grund av en 
avvecklad fristående forskola i Håbo. I skokloster är verksamheten ännu inte samlad 
efter branden på Junibacken vilket gör det svårare for personalen att arbeta effektivt. Ett 
tydligt mönster visar att foräldrar väntar med att sicriva in sina barn i Slcokloster tills nya 
forskolan är fardig, antalet barn är lägre i Skokloster under hösten än budgeterat. 
Förskolepersonalens andel av vikariepoolens kostnader ingår i underskottet. 

6. Förskola, köp och sälj (+ 2651) 
Köp av forskoleplats fi"ån fristående och interkommunala huvudmän forväntas visa 
överskott beroende framforallt på att en fristående forskola i Håbo har avvecklats. Ä ven 
kostnaden for barn i annan kommun blir lägre än budgeterat och kommer att redovisa 
överskott. 

7. Vårdnadsbidrag(+ 227tkr) 
Trots upprepade informationstillfållen är utnyttjandet av vårdnadsbidrag fortsatt låg. 

8. Grundskola, egen regi (- 7 030tkr) 
Den egna gtundskolan forväntas redovisa underskott. Elevantalet i flera skolor är for 
lågt med for små Idasser vilket ger for låga elevintäkter samtidigt som 
personalkostnaden är for stor. På alla skolor finns även barn med väldigt stora 
svårigheter vilket innebär att kostnaden for extra ej budgeterad resurspersonal blir hög. 
Grundskolepersonalens andel av vikariepoolens kostnader ingår i underskottet. 

9. Grundskola, köp och sälj (-1118tkr) 
Färre dyra elever. 

10. Grundsärskola, egen regi(+ 420tkr) 
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skolskjuts får grundsärskoleelever berälmas redovisa överskott om 300 tkr. 

11. Grundsärskola, köp och sälj (+l 470tkr) 
Ökat antal sålda platser till andra kommuner. 
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KOMMUN 

Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2014/121 nr 2014.4993 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elrnehed, förvaltningschef 
0171-526 10 
hans.elmehed@bildning.habo.se 

L, 

A V~ t,u~k 'f.-

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

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

Åtgärder har genomforts och riktade medel har tillfOrts ramen, men 
kostnadsutvecklingen och behoven av insatser infor 2015 gör att underskott 
finns kvar, enligt preliminära rapporter. Förvaltningen har i handlingsplanen 
forslag på möjligheter att till fora och omfordela medel så att det 
prognostiserade underskottet kan beräknas till ca 6 miljoner kronor. 

För att åtgärda dessa underskott minskas anslag till särskilda 
undervisningsgrupper och forberedelseklasser med ca l ,5 miljoner kronor 
och administrativa overheadkostnader med ca 500 000 kronor. 

Skolornas organisation från att vara F-6 och F-9 skolor fåreslås forändras. 
Resurserna samlas successivt till större F-6 och 4-9 -skolor vid 
Gransäterskolan (F-6) och Västerängsskolan (4-9). Intaget till forskaleklass 
erbjuds till 10 Idasser i Bålsta tätort, mot nuvarande 13 st. De tre klasserna 
minskas vid Futurumskolan (l st) och Västerängsskolan (2 st). Ett skolval 
infors infår åk 4 och åk 7 for att kunna anpassa organisationen till ett 
lämpligt antal elever i klasserna. 

Inriktningen är att dessa forändringar inom skolområdet ska leda till en 
minsirning av antalet personal rnastavarande ca 4 miljoner kronor. 

Det centrala forskaleområdet har under 2015 fårre barn, framforallt till 
hösten då avdelningar minskas med ca 35 barn, vilket leder till att antalet 
personal måste minskas infor och under 2015. 

Beslutsunderlag 
F örslag - Handlingsplan med åtgärdsforslag avseende forskola och 
g~undskola 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 skolnämndens sammanträde (§ 7), 2013-03-04 
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Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2014/121 nr 2014.4993 

Förslag till beslut 

l. Skolnämnden ger forvaltningen i uppdrag att genomfora forändringar 
enligt handlingsplan som ska leda till en budget i balans 2015. 

2. Skolnämnden står bakom inriktningen att forändra skolorganisationen 
vid Gransäterskolan och Västerängsskolan. Ett mer omfattande 
beslutsunderlag med konsekvensanalyser och riskbedömning ska lämnas 
till den nya nämnden i januari. 

3. Skolval infor lå 2015/16 genomforsinfor forskoleldass, skolår 4 och 
skolår 7. 

Beslutsexpediering 
Skolforvaltningens ledningsgrupp 
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Vår beteckning 

SKN2014/121 nr 2014.5074 

Förslag • Handlingsplan med åtgärdsförslag avseende förskola 
och grundskola 2013-2015 

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

De kommunala fårskoloma och grundskoloma visar också infår 20 14 ett 
prognosticerat ekonomiskt underskott. Förvaltningen har lagt ut alla centrala 
medel till skoloma så att underskott inte uppstår på grund av en 
övergripande buffert. När budgetprocess infår 2014 på enhetsnivå startade i 
oktober 2013 saknade grundskole-och fårskaleenheterna ca 11 miljoner 
kronor. 

Prognosen får 2014 visar i oktober ett underskott på ca 9 miljoner kronor får 
fårskola och grundskola. Åtgärder har genomforts och riktade medel har 
tillforts ramen, men kostnadsutvecklingen och behoven av insatser infår 
2015 gör att underskott finns kvar, enligt preliminära rapporter. 

För att nå en budget i balans är omfattande åtgärder nödvändiga. För att 
minska kostnaderna måste antalet personal i verksamheten minskas och 
organisationen ändras får att kunna anpassas till den beräknade skolpengen 
och den ersättning som bygger på antalet elever. En konsekvens av detta är 
att nuvarande klassorganisation med ett lågt genomsnittligt antal elever höj s 
till ett snitt på ca 24-25 elever/ldass, vilket i sin tur leder till en minskning 
av antalet lärare och ldasser. Skolval i fler årskurser kommer att styra till en 
fårändrad klassorganisation får att nå ett högre genomsnitt. 

Handlingsplanen inför 2015 
En handlingsplan får fårskola och grundskola i Håbo kommun omfattar 
utvecklingsarbete inom följande områden har beslutats i början av 2013 och 
infår 2015 är läget fåljande: 

Barn- och utbildningsfårvaltningen har genomfort en rad åtgärder inom 
områden i handlingsplanen och som beskrivits i fåregående rapport. Detta 
gäller: 

• Barn- och elevprognoser samt omvärldsbevakning 

• Övergripande lokalplanering fårskola/grundskola i kommunen 

• Ledningsorganisation 
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• Barn- och elevhälsan i fårhållande till rektor/fårskolechef 

• Hantering av tilläggsbelopp 

• Kompetensutveckling 

• Ekonomiskt stöd 

Budgetområden 2014 
skolnämndens totala ram har åren 2014 och 2015 fårdelats enligt nedan: 

2014 2015 

skolnämnd och myndighetsansvar 
Politisk verksamhet 
Förvaltningscentrala OH-kostnader 

3 554 tkr 4 559 tkr 

Centrala reserver som stöd, budget i balans etc 
IT-stöd 
Facklig övergripande verksamhet 
Länshälsa 
Vårdnadsbidrag 
Omsorg O B-tid 
Kapitaltjänstkostnader 
Lokaler 
Individanpassad ersättning, tilläggsbelopp 
Elevpeng netto, alla verksamheter 
Elevhälsa och skoldatatek 
Kompetensutveckling 
Modersmål och tolkstöd 
skolskjutsar 
NTA, Vattunöden, läsa-skriva-rälrna 
Anslag särskild undervisningsgrupp mm 
Öppna fårskolor 

677 
4 662 
8 507 
l 639 

836 
100 
891 

2 000 
561 

44253 
3 000 

217 866 
13 897 

l 823 
l 234 
6 399 
1442 

37 781 

731 
5 390 
l 000 
l 915 

864 

891 
2 500 
lOll 

49 701 
4 880 

230 368 
14 414 
2 708 
l 391 
5 619 
l 224 

33 611 
1419 

Totalt: 352 799 364196 tkr 

Kostenheten-ej skolnämnden-budgeterar år 2015: 

Förskola: 
Grundskola : 
Totalt: 

8 949 tkr 
17 774tkr 
26 723 tkr 

Lokalvårdskostnader-ej skolnämnden-budgeterar år 2015: 

71,4% av lokalvårdens kostnader hänfårs till fårskola och skola dvs 
9 046 tia: 
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Stöd- och kontrollfunktioner inom förskola /grundskola /förvaltning 
Genomförs 2014-15 
I samband med att två nämnder blir en till årsskiftet sker en fortsatt 
granskning och avstämning av det administrativa stödet till den nya 
nämnden och till samtliga verksamheter. 

Anvisningsområden 
Genomförs 2014-15 
En uppdatering av nuvarande anvisningsområden sker inför skolvalet för att 
stämma av antalet elever som ska bölja i respektive skola. En ändring av 
skolomas organisation innebär att nya rutiner för skolval kan bli nödvändiga 
att införa inför årskurs 4 och 7. Förslag till beslut läggs till nämnden i 
december 2014. 

Organisations och lokalöversyn avseende kommunens förskolor och 
grundskolor 
Bakgrund 
I handlingsplan anges att skoloma måste nå ett genomsnitt på ca 24-25 
elever i sina klasser för att nå en budget i balans. 

Insatser mot elever med särskilda behov 

Utgångspunkten för denna siffra är att av den totala ersättningen till 
grundskola går ca 129 elever motsvarande ca 5,5 %av alla 2 340 elever i 
särskilda undervisningsgrupper och förberedelseklasser. Budgeten får dessa 
insatser är ca 22,5 miljoner kronor. Av skolnämndens totala budget på ca 
353 miljoner leronor läggs drygt 6% på dessa grupper. Till detta kommer 
alla insatser som sker via barn- och elevhälsan med en budget på 13,5 
miljoner kronor. Totalt läggs inom dessa områden ca 36 miljoner laonor 
eller ca l O % av budget. 

Följande resurser styrs mot olika insatser inom grundskolan 2015: 

Barn- och elevhälsa totalt (även förskola och gymnasiet) 
Slcoldatatek 
Aspen (Gransäter), 33 elever 
Förberedelseklass, Gransäter 
Förberedelseklass, Gröna Dalen+ SVA 
Förberedelseklass, Västerängen, 30 i alla fule 
Solrosen (Gröna Dalen), 4 elever 
Galaxen (Resursskolan- Gröna Dalen), 16 elever 
Lila (Resursslcolan- Futurum), Il elever 
Språkklassen (Västerängen), 29 elever 
Lilla gruppen (Skokloster), 6 elever 
SV A- Svenska som andraspråk, Skokloster o Futurum 
Totalt: 129 elever 

13 473 tkr 
943 tkr 

4460 tia 
l 068 tkr 
2 849 tia 
l 341 tkr 
l 204 tkr 
2 983 tkr 
2 575 tia 
4 530 tia 
l 148 tia 

575 tkr 
36 499 tkr 

Vid sidan av särskilda undervisningsgrupper har skoloma insatser riktade 
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mot enskilda elever, i fårsta hand elevassistenter. Kostnaden får detta 
beräknas till ca Il miljoner kronor. 

Det innebär att sammanlagt ca 47,5 miljoner kronor läggs på olika insatser 
inom grundskolan i Håbo. Förvaltningen har i dessa beräkningar inte tagit 
med skolornas egna specialpedagoger och speciallärare. Dessa 47 miljoner 
kronor utgör drygt 13 % av den totala budgetramen 2015. 

Klasstorlekar och en kostnadsöversikt 

För att budgetmässigt klara ovanstående insatser laävs en genomsnittlig 
klasstorlek på ca 24-25 elever. Det innebär att om de lägre åldrarna ska ligga 
på ett lägre snitt får att underlätta läsinlärning mm, måste eleverna i de 
högre skolåren ha ett högre genomsnitt. 

Ingen av kommunens skolor når detta genomsnitt. Gröna Dalenskolan och 
Gransäterskolan har det lägsta antalet elever i sina klasser, men Gröna 
Dalenskolan har samtidigt får små skollokaler får att klara en tänkt 
genomsnittlig klasstorlek. Detsamma gäller får delar av Futurumskolan. 
Skollokalerna är i många fall byggda får en pedagogik med mindre 
elevgrupperingar- Sicola 2000 - där elever i viss utsträckning handleddes att 
arbeta på egen hand och där resurserna inte las på ett antal särskilda 
undervisningsgrupper i samma utsträckning. 

Västerängsskolan renoveras under 2013-2014 där också fårändringar i 
klassrum har genomförts och skolan kan därmed klara större klasser. 

Inför 2015 planeras får ombyggnad av Futurumsko lan, de delar som 
fortfarande har små klassrum. 

Under 2016 planeras sedan Gröna Dalenskolan att byggas om i samma 
syfte. 

Det innebär att hösten 2016 kan samtliga skolor inrynuna klasstorlekar som 
bygger på nuvarande skolpeng per elev. 

Höstterminen 2014 har skolorna i snitt följande klasstorlekar, fårutom 
särskilda undervisningsgrupper: 

Futurumskolan inldusive Vibyskolan: 
Gröna Dalenskolan: 
Västerängsskolan 
Gransätersko lan: 
slottsskolan 

22,4 elever 
19,6 
22,5 
19,6 
21,4 

Det bör påpekas att elever i språkklass och fårberedelseklass också tillhör 
sin klass på t ex Västerängsskolan vilket ger ett högre genomsnitt på vissa 
lektioner. Rummens storlek har en avgörande betydelse får hur många 
elever som kan tillhöra klasserna. 
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Totalt har de kommunala grundskoloma 2 340 elever med 104 klasser i sin 
organisation samt särskilda grupper. Skulle elevtalet i snitt vara 25 borde 
organisationen rent matematiskt bestå av 94 klasser. Det innebär att en stor 
del av underskottet beror på en organisation och insatser som inte 
överensstämmer med budget utifrån tillgänglig skolpeng. Organisationen är 
i princip l O klasser större än vad budget medger. Utifrån ett 
intäktsperspektiv innebär detta att nuvarande organisation saknar ca 250 
elever för att nå en budget i balans. 

Under böJjan av 2000-talet fram till år 2008 kunde de kommunala skoloma 
planera sin organisation utifrån det totala antalet elever i kommunen. I stort 
sett alla elever fanns i den kommunala organisationen. År 2008 sker en 
förändring i och med att fristående skolor startar i Håbo kommun. Alltfler 
elever börjar hos och går över till annan huvudman. Från början i mindre 
skala, men de kommunala skoloma har inte kunnat anpassa sin organisation 
till denna förändring. 

Successivt har friskoloma i Bålsta framgångsrikt lyckats fylla sin 
organisation och kunnat maximera denna. Totalt går ca 380 elever i de två 
friskoloma i centrala Bål sta. Under denna tid har övergångar skett i alla 
årskurser och elever står på kö till friskolomas lediga platser. En 
klasstruktur som från början varit kostnadsmässigt rimlig har sedan med 
elevtapp inte kurniat bära sig rent ekonomiskt med minskade klasser. 

Enligt senaste statistik har Håbo kommun ca 11,6 elever per lärare, d v s 8,6 
lärare per l 00 elever. Eftersom den kommunala organisationen i princip 
saknar 250 elever för att budget ska gå ihop, innebär det rent matematiskt att 
grundskoloma har ca 22 lärare mer är vad budget medger. 

I SCB statistik anges för 2013 att den totala kostnaden per elev är 97 500 
kronor för grundskolan i Håbo, att jämföra med rikets samtliga kommuners 
snittleosmad på 92 600 kr/elev. Skillnaden är ca 5 000 kr/elev, d v s för 2 
340 elever motsvarar detta en merkostnad på ca 11,7 miljoner laonor. Håbos 
skolor skulle behöva komma till en kostnadsnivå som riket i övrigt för att 
klara budgetirraven 2015 och framöver. 

Samtidigt har de kommunala skoloma successivt kunnat höja sina resultat 
vilket är mycket positivt. En orsak till detta är de insatser som sker mot 
olika elever med behov av stödinsatser och förmodligen påverkar också det 
högre antalet lärare och mindre klasser de förbättrade resultaten. 

Skolorna länmar årligen tydliga underlag för sina behov av extra insatser; en 
lång rad elever i de kommunala skoloma har stora behov vilket styrks av 
dessa underlag. Det innebär att åtgärder för att komma i balans 2015 med 
effektiviseringar på ca 8,5 miljoner kronor måste riktas så att effekterna för 
elever med särskilda behov, så långt det är möjligt, minimeras. 
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Aren 2013-2014 

För att fårbättra det ekonomiska resultatet har förvaltningen och 
grundskoloma genomfort fårändringar i skolomas organisation och de 
insatser som riktas mot enskilda elever, s k tilläggsbelopp. År 2012 använde 
skoloma ca 10,7 miljoner kronor får dessa extraordinära stödåtgärder, År 
2013 beviljades 8,6 miljoner kronor och år 2014 beviljades 2,4 miljoner 
kronor inom detta område. Som beskrivits ovan är insatserna i skoloma ca 
Il miljoner kronor får elevassistenter och resurspersoner år 2014, d v s 
miljoner kronor 8,6 miljoner kronor mer än de anslag som beviljats. 
Skolorna har inte kunnat anpassa insatserna utifrånbeviljade anslag. Detta 
har blivit en stor del av det underskott som finns inom grundskolan. 

En minskning av personalen på skoloma har också skett under de senaste 
åren vilket lett till att bl a det administrativa stödet minskats, skolbibliotek 
och SYV-verksamhet ligger på ett minimum i fårhållande till behoven. 

Dessa åtgärder har inte räckt får att fårbättra prognosen 2014 och 2015. 

Inför 2015 visar skolenheterna följande underskott när egna 
effektiviseringar är borträknade: 

Futurum 
Gransäterskolan 
Gröna Dalenskolan 
Västerängsskolan 
Slottsskolan 
Totalt 

-3,5 mnkr 
-3,2mnkr 
-1,8 mnkr 
-1,5 mnkr 
-0,5 mnkr 
-10,5 mnkr 

Förvaltningen kan med stöd av barn- och elevhälsan fårdela ca 2 miljoner 
kronor inför 2015 vilket reducerar ovan nämnda prognos till ca -8,5 miljo
ner kronor. De ovan nämnda underskotten handlar i stort sett om elever i 
behov av omfattande stödinsatser. Förvaltningen har gjort en förnyad 
analys av antalet elever inom rubriken köp och sälj. Bedömningen är att 
miljoner kronor ca 2 miljoner leronor kan fåras från denna verksamhet till 
skolpengen. Av dessa medel tillfaller annan regi ca 0,5 miljoner kronor och 
de kommunala skoloma ca 1,5 miljoner honor. På samma sätt bör drygt ca 
l miljoner kronor kunna fåras från detta konto inom bildningsnämnden till 
skolnämndens budget, när en ny gemensam nämnd hanterar en samlad ram. 
Medel som kan tillfalla skolpengen och minska underskott. 

Inför 2015 måste åtgärder motsvarande ca 6 miljoner kronor genomfåras 
inom grundskolan får att nå en budget i balans detta år. Som nämnts tidigare 
är det personalkostnaderna som måste minskas. 

Förskolan inför 2015 

När det gäller fårskolans ekonomi inför 2015 har förskolans tre områden 
olika fårutsättningar att klara sin ekonomi utifrån beslutad bampeng. 
Antalet barn är lågt i kommlmen och lediga platser får nya barn finns i 
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SKN2014/121 nr 2014.5074 

högre utsträckning i centrala området än i det södra. Många av de boende i 
södra området hänvisas därfår till fårskolor i centrum. Det innebär att 
föräldrar som önskar plats i södra området står på kö och flyttar sina barn dit 
när lediga platser finns tillgängliga. Resultatet av detta är att Södra 
färskoleområdet kontinuerligt fyller sina barngrupper under året och når en 
ekonomi i balans. Det centrala området tappar barn i fårhållande till 
planerade grupper, har tomrna platser och får svårigheter att klara sin 
ekonomi. 

I Skokloster planeras får det antal barn som bor där och som anmält behov 
av förskola. Vid övergången till den nya fårskolan slottsbacken saknar dock 
verksamheten ca 200 000 kronor får att klara budget 2015. 

Åtgärder motsvarande ca 2-3 miljoner kronor måste genomfåras inom 
framfår allt centrala fårskolområdet får att antalet personal ska stämma med 
antal barn i verksamheten 2015. 

Atgärdsförslag inför 2015 
Förskola 
Förvaltningen påböljar en övertalighetsprocess före årsskiftet 2014-2015 
inom förskolan, en process som tar några månader att genomfåra. Detta ska 
leda till en budget i balans inom fårskolans område år 2015. 

Gnmdskola 
På sikt måste omfattande fårändringar ske om verksamheten ska följa 
beslutad budget. Vid intaget till fårskoleldass måste skolorna säkerställa att 
antalet elever är tillräckligt stort så att organisationen går att genomfåra 
utifrån budget och att antalet elever på sikt skapar tillräckligt stora ldasser. 
På detta sätt byggs successivt en hållbar organisation. En fårändring byggt 
underifrån, med bara ett år i taget, tar dock upp till ca 8-1 O år att genomfåra. 

För att nå ett högre genomsnitt på klasserna måste det ske en fårändring på 
flera stadier. Det innebär att ett antal elever måste göra nya val under 
skoltidens gång och därmed byta skola. 

Lagstiftningen ger elever rätt att fortsätta på den skolenhet där man är 
intagen. Det innebär att en skola inte kan minska antalet klasser och hävda 
att det bara finns plats får ett mindre antal elever. Har elever blivit intagna i 
en F -9 skola så innebär det att de ska tillfårsäkras rätten slutfåra sin 
skolgång där. En fårändring kan enbart ske om det inte finns följande 
årskms på skolan. Om en skola inte har åk 4-6 eller 7-9 så måste man göra 
nytt skolval och byta till en annan skola. Det naturliga är att skolor har F-3, 
4-6 eller 7-9 som samlade stadier. En fårändring av skolomas organisation 
får att simpa stöne klasser innebär att de kommunala skolorna om de inte 
har F-6 eller F-9 i så fall fårändras till F-3, 4-6, 4-9 eller 7-9 skolor. 

Med det hyressystem som tillämpas i Håbo sker ingen minsirning av 
kostnaderna för skolorna när lokalytorna minskas, budget minskas i samma 
utsträckning, det ilmebär att det i stort sett endast är 

7 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2014/121 nr 2014.5074 

personaleffektiviseringar som påverkar utfallet i budget. Alla fårändringar 
och effektiviseringar innebär i uppsägningar av personal. 

Inför övergången till en gemensam nämndorganisation bör barn- och 
utbildningsförvaltningen på samtliga nivåer inom den administrativa 
organisationen ses över. De totala overheadkostnaderna ska kunna minskas 
med ca 500 000 kronor. 

Anslagen till de särskilda undervisningsgrupperna per elev ska kunna 
minskas där ersättningen per elev är alltfår hög. Elever i fårberedelseklass 
bör i högre utsträckning kunna gå i in klasserna. Detta system används redan 
idag vid Gransäterskolan. På detta sätt avser förvaltningen att minska 
ersättningen och antalet personal med ca l ,5 milj o ner honor. 

Antalet barn som ska börja i fårskaleklass erbjuds idag 13 klasser inom 
samtliga skolor. De kommunala skolorna i Bålsta tätort är ca 209 barn. 
Förvaltningens analys ger vid handen att det räcker med l O klasser inför h t 
2015. Det innebär att Futurum föreslås minska organisationen med en F
klass och Västerängen med 2 st F-klasser. 

Det innebär att Västerängsskolan successivt föreslås bli en 4-9 skola. Skolan 
har goda studieresultat och bör kunna fungera som en större 
senaredelssko la. Skolan saknar dock salar får hem- och konsumentkunskap 
vilket måste imättas framöver. 

Gransäterskolan övergår successivt till att bli en F -6 skola. Elever som 
tidigare sökt åk 7 eller hänvisats dit t ex från skokloster ges därmed 
möjlighet att söka till Västerängsskolan. 

I samband med dessa fårändringar inom skoloma kommer förvaltningen att 
arbeta får en organisation med ett högre snittantal elever i klasserna som 
utgår från tillgänglig elevpeng. Det innebär att antalet personal minskas 
inom samtliga berörda skolor. 

Ett skolval kommer därfår att ske inför fårskoleklass, inför skolår 4 och 
inför skolår 7. Inför skolår 4 sker en fårändring då elever vid Patentia 
Education påbörjar sin skolgång där. De kommunala skoloma tappar detta 
antal elever och kan via skolval ges möjlighet att göra justeringar i sin 
organisation. 

Utifrån uppdraget att bygga en organisation utifrån beslutad ram är 
bedömningen att en mer hållbar ekonomi på sikt tillskapas med dessa 
fårändringar. 

Utifrån att skolnämnden beslutar att gå vidare med detta fårslag kommer 
förvaltningen att göra riskbedömningar och analyser får att fårändringarna 
ska kunna ske så smidigt som möjligt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 45 SKN 2014/121 

Uppdaterad handlingsplan avseende förskola och grundskola 
2013-2015 

Sammanfattning 
Skolförvaltningen har under 20 l3 upprättat en handlingsplan för att under 
åren 2013-2015 kornrna till rätta med de underskott som finns inom Håbos 
förskole- och skolenheter. 

De kommunala förskoloma och gnmdskolorna visar också inför 2014 ett 
prognosticerat ekonomiskt underskott. Förvaltningen har lagt ut alla centrala 
medel till skolorna så att underskott inte uppstår på grund av en 
övergripande buffert. När budgetprocess inför 20 14 på enhetsnivå startade i 
oktober 2013 saknade grundskole-och färskoleenheterna ca l l miljoner 
laonor. 

Förvaltningen har genomfört budgetmöten med varje budgetansvarig chef 
och med alla chefer under en heldag där också nämndens ordförande deltog 
under del av dagen. Separata djupgående gransirningar av skolenheters 
planeringsunderlag och budgetar har också genomförts. Under 2014 sker en 
minsirning av personalen inom förskola/skola och vikariepool införs för att 
undvika uppsägningar. En naturlig minskning av personal sker inför varje 
läsår och de som är övertaliga kan därmed finna ett nytt uppdrag där 
vakanser uppstår. 

Trots detta finns under maj månad ett prognostiserat underskott på ca 7,2 
miljoner laonor 2014. I planen anges hur detta ska kunna reduceras 
2014-2105. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnärnnden godkänner förvaltningens förslag till 
uppdaterad handlingsplan avseende förskola och grundskola 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, SKN2014/l2l m 2014.2271 

Tjänsteskrivelse, 2014-05-13, SKN2014/l2l nr 2014.1903 

Uppdaterad handlingsplan avseende förskola och grundskola 2013-2015 

Beslut 

l. Skolnärnnden godkänner förvaltningens förslag till uppdaterad 
handlingsplan avseende förskola och grundskola 2013-2015. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens lednings grupp 

EXPEDIERAD 

i(( 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2621 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-04 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN§ 7 SKN 2013/95 

Handlingsplan avseende förskola och skola 2013-2015 

Sammanfattning 
Håbo kommuns kommunala förskolor och grundskolor visar infor 2013 ett 
omfattande ekonomiskt underskott. Det är delvis ett inbyggt underskott i 
nuvarande organisation vid årsskiftet 2012/2013. Till detta kommer ökade 
lönekostnader 2013 och ökade behov av individuella tilläggsbelopp. 

Enligt skolforvallningens forslag upprättas en handlingsplan där 
skolenheterna kommer i balans budgetmässigt och där inga beslut ska fattas 
utanfor beslutad budget. 

En handlingsplan for forskola och grundskola i Håbo kommun omfattar 
utvecklingsarbete inom foljande områden: 

Barn- och elevprognoser 

Övergripande lokalplanering forskola/grundskola i kommunen 

Lokalöversyn när det gäller kommunens grundskolor 
Övergripande organisation inom grundskola 

Stöd- och kontrollfunktioner inom forskola l grundskola/ forvallning 

Ledningsorganisation 
Barn- och elevhälsan i fh till rektor/forskolechef 

Hantering av tilläggsbelopp 

Anvisningsområden 

Kompetensutveckling 
Ekonomiskt stöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: Handlingsplanen godkänns med uppdraget till forvaltningen 
att utifrån planen nå en budget i balans. Skolenheterna presenterar lokala 
handlingsplaner utifrån denna övergripande plan som anger hur enheten ska 
nå målen utifrån resultat och ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2013-02-19 

- Tjänsteskrivelse, 2013-02-18 

Beslut 

l. Handlingsplanen godlcänns med uppdraget till forvallningen att utifrån 
planen nå en budget i balans. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ir ·~_.; 

Nr 2013.834 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 7 SKN 2013/95 

2. skolenheterna presenterar lokala handlingsplaner utifrån denna 
övergripande plan som anger hur enheten ska nå målen utifrån resultat 
och ekonomi. 

Forts. 

Handlingsplan avseende förskola och skola 2013-2015 

Beslutsexpediering 
Förvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.634 



FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2013/160 nr 2014.5063 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson 1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE 8 

Slutrapport projektet Framgångsrik skolkommun 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-11-18, SKN2013/m 2014.4895 

slutrapport från projektet Framgångsrik skolkommun 2010-2014, 
SKN2013/160 m 2014.4862 

- Prioriterade aktiviteter Framgångsrik skolkommun, 2014-02-21, 
SKN2013/160 m 2014.851 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

Beslutsexpediering 
Skolfdrvaltningens ledningsgrupp 
Kommunfullmäktige 





T JÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-11-18 

Vår beteckning 

SKN2013/160 nr 2014.4895 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Lennart Eriksson, kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171-526 13 
lennart.eriksson@bildning.habo.se 

slutrapport från 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 aktiviteterprioriterats 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 vmje område 
presenteras konstaterade effekter av aktiviteterna. 

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

Prioriterade aktiviteter Framgångsrik skolkommun, 2014-02-21, 
SKN2013/160 nr 2014.851 

Förslag till beslut 

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

Beslutsexpediering 
skolförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunfullmäktige 





T JÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-18 
Vår beteckning 

SKN2013/160 nr 2014.4895 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Lennart Eriksson, kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171-526 13 
lennart.eriksson@bildning.habo.se 

Slutrapport från projektet Framgångsrik skolkommun 

Sammanfattning 

Skolnämnden beslutade i ett reviderat projektdirektiv den 5 december(§ 82) 
2011 att ge förvaltningen i uppdrag att fram till och med 2014 lyfta 
skolresultaten i Håbo kommuns skolor inom ramen för projektet 
Framgångsrik skolkommun. 

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

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

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

Prioriterade aktiviteter Framgångsrik skolkommun, 2014-02-21, 
SKN2013/160 nr 2014.851 

Förslag till beslut 

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

Beslutsexpediering 
Skolförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunfullmäktige 
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"-'KOMMUN 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Lennart Eriksson, kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171-526 13 
lennart.eriksson@bildning.habo.se 

Rapport 
Datum 

2014-11-17 

1 (1 O) 

Vår beteckning 

SKN2013/160 nr 2014.4862 

Sintrapport från projektet "Framgångsrik skolkommun" 
2010-2014 

Genomsnittligt meritvärde 

-+-Håbo 
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Rapport 2(10) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-17 
Vår beteckning 

SKN2013/160 nr 2014.4862 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Lennart Eriksson, kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171-526 13 
lennart.eriksson@bildning.habo.se 

Sammanfattning 

Rapporten går igenom de prioriterade aktiviteter som planerats och 
genomförts huvudområde för huvudområde. För valje område presenteras 
konstaterade effekter av aktiviteterna. 

Några viktiga effekter av projektet är: 

Att det politiska samarbetet över partigränser i skolfrågor ökat kraftigt och 
att enigheten kring skolfrågor varit dominerande under perioden. 

Att skolnämnden ökat sitt fokus på uppföljning inte minst när det gäller 
kunskapsresultaten. 

Att kommunikationsvägarna mellan politiker och 1jänstemän utvecklats och 
att samarbetet mellan förvaltningar förbättrats. 

Personal har stimulerats att bredda sin behörighet genom deltagande i 
Lärarlyftet, Färskolelyftet och V AL-utbildningar. (Vidareutbildning av 
lärare). 

Samt inte minst att kunskapsresultaten har förbättrats under perioden. 

1. Att leda rätt 

Aktiviteter l tom 4: Under perioden har det varit politisk enighet över parti
och blockgränser i målarbetet Nämnden har över tid mer och mer fokuserat 
på att följa upp måluppfyllelsen. 

Aktivitet 5: Områdes- och skolledarorganisationen har genomgått en 
översyn och organisationen ändrats så att mellanledet områdeschefer tagits 
bort. Rektorer och färskolechefer lyder idag direkt under förvaltningschefen 
och har väl definierade uppdrag. 

Aktivitet 6 tom l 0: Förvaltningsledningsmöten har hållits l gång per vecka 
och "skollyftsmöten" en gång per månad under projekttidens gång. 
skolledarmöten för biträdande rektorer och biträdande färskolechefer har 
hållits en gång per månad. Det administrativa, juridiska och ekonomiska 
stödet till verksamhetscheferna har utvecldats under perioden. Denjuridiska 
kompetensen har förstärkts under samma tid. Coachingen av chefer har inte 
genomförts på det sätt som ursprungligen var tänkt. När det gäller 
utvecldarstödet så har stödet utökats liDder perioden med en tjänst som är 
inriktad på förskolan. Allt detta har lett till att det skapats bättre 
förutsättningar för rektorerna att leda sina verksamheter och för 
möjligheterna att samverka mellan rektorsområdena. Dock kan man 
konstatera att detta är ett område som fortfarande kan utvecklas. 
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2. Lyfta fram kompetenta lärare 

Aktivitet l: Under perioden har kommunen, med hjälp av statsbidrag, 
inrättat 29 fårstelärartjänster. Till dessa tjänster har lärare fått söka enligt ett 
speciellt fårfarande där de fått ange hur de vill arbeta skolutvecklande på sin 
respektive skola. Dessutom har den individuella lönesättningen använts 
aktivt får att fårsöka höja löneläget får duktiga lärare. 

Aktivitet 2 och 3: Något lärarstipendium har inte införts under perioden. 
Däremot finns både matematikutvecklartjänst och språkutvecklartjänst 
numera i kommunen. Dessa arbetar med uppdrag att utveckla matematik
respektive svenskundervisningen så att våra elever på ett bättre sätt når 
måluppfyllese. Goda kunskaper i matematik och med en god 
språkutveckling hos eleverna nås bättre måluppfyllelse inte bara i ämnena 
matematik och svenska utan dessa kunskaper påverkar också 
måluppfyllelsen positiv1 i övriga ämnen. 

Aktivitet 4: Under perioden har implementeringsarbete pågått både av 
läroplanen till grundskolan, fårsko leklassen och fritidshemen (Lp o 11) och 
den reviderade läroplanen får fårskolan (Lpfå 98 rev 2010). Under större 
delen av perioden har skolövergripande ämneskonferenser genomförts. På 
dessa har bland annat bedömning och betygsättning diskuterats. Under 2014 
sätts en stor kompetensutvecklingsinsats igång med målsättningen att 
fårbättra arbetet med elever i behov av stöd och därmed fårbättra arbetet 
med alla elever. 

3. Höga förväntningar oavsett förutsättningar 

Aktivitet l tom 3: Under perioden har olika aktiviteter, på olika nivåer i 
organisationen, genomförts. Målet får dessa har varit att höja 
förväntningarna på alla i våra verksamheter. Allt ifrån att öka 
förväntningarna på att individer på alla nivåer, politiker, tjänstemän och 
pedagoger, kommer att ha hög kvalitet i sitt jobb till att ha höga 
förväntningar på hur våra barn och elever utvecklas och lyckas i fårskola 
och skola. 

4. Systematisk uppföljning och återkoppling 

Aktivitet l: I dag finns ett system, Stratsys, som fungerar som stöd får 
verksamheterna när det gäller att göra sin verlcsarnhetsplanering och 
uppföljning. I systemet följs dels den pedagogiska planeringen i 
arbetsplaner och kvalitetsredovisningar och dels den ekonomiska 
uppföljningen i delårsredovisning, delårsbokslut och bokslut. Inom området 
verksamhetsplanering och uppföljning behöver systemet ytterligare 
utvecklas. 

Aktivitet 2: Från och med ht 2013 följer vi resultaten termin får termin och 
skola får skola i vaJj e ämne. Utvecklingen av genomsnittliga meritvärde n, 
andelen godkända i alla ämnen och behörigheten till gymnasiet kan ses i 
diagrammen nedan. 
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Aktivitet 3 tom 5: En tjänst som läs- och språkutvecklare har inrättats i 
kommunen. Vilket har intensifierat arbetet med att tidigt upptäcka 
barnielever som behöver stöd i sin läs- och språkutveckling. Även 
utformningen av stödet har utvecklats. Vad gäller fritidshemmen har en 
satsning på kompetensutvecklingsinsatser haft som syfte att stärka 
fritidshemmens arbete med att stödja elevernas utveckling mot målen. 

Aktivitet 6 tom 8: Under perioden har själva frågorna i de enkäter som 
används får att följa upp hur elever, vårdnadshavare och personal upplever 
verksamheterna minskats i antal och utvecklats mot mer lättförståeliga 
frågor. Ett utvecklingsområde som däremot kvarstår är att finna metoder för 
att höja svarsfrekvensen, framfårallt på fåräldraenkäterna, där 
svarsfrekvensen fortfarande är mycket låg. 

Aktivitet 9: Elevernas närvaro kan numera följas direkt i vårt 
elevregistreringssystem. En individs eller gmpps närvaro kan avläsas när 
som helst under läsåret. System får att informera vårdnadshavare om 
frånvaro finns i systemet och möjliggör att vårdnadshavare informeras om 
frånvaro samma dag som den inträffar. 

Aktivitet 10: Resultaten från elevhälsoundersökningen Liv och Hälsa Ung 
används i analysen av hur våra elevers hälsoutveckling ser ut. Detta 
kompletteras med hälsosamtal med de enskilda eleverna som elevhälsan 
genomför. 

Aktivitet 11: Under perioden har beslutsmallar anpassats till de nya 
styrdokumenten. Internkontroll moment har böljat implementeras på de 
aktiviteter som verksamheterna beskriver i sitt pedagogiska arbete. 

5. Fungerande relationer 

Aktivitet l tom 3: För att fårbättra kommunikationen och fårhållningssättet 
gentemot vårdnadshavare, politiker, näringsliv och andra förvaltningar har 
en tjänst som kommunikatör tillsatts. Vid årsskiftet 2013/2014 
sammanfårdes alla kommunikatörer i en kommunikationsenhet under 
kommunstyrelsen. Där finns en kontaletperson som har till uppgift att stödja 
barn- och utbildningsfårvaltningen. Som en följd av inrättandet av 
kommunikatörer har utvärderingsresultat, aktiviteter och annan information 
på ett bättre sätt kunna kommunicerats. 

Aktivitet 4: Numera deltar rektorer/fårskalechefer regelbundet vid 
nämndens möten. Detta medfår en snabbare kommunikation mellan 
politiker och verksamhet, vilket ger politikerna bättre underlag från våra 
verksamheter. 

Aktivitet 5 tom 7: Samarbetet med andra förvaltningar har utvecklats under 
projektperioden. Skolnämndens au och miljö- och tekniknänmdens au har 
haft regelbundna gemensamma möten. På tjänstemannanivå har flera 
mötesformer bildats. Lokalfrågor tas dels upp i en lokalgmpp där 
rektorer/fårskolechefer och utvecldingsledare träffar fastighetschef ochfeller 
fastighetsstrateg. Dels träffas förvaltningsledningarna i de bägge 
förvaltningarna regelbundet och diskuterar fastighetsstrategiska frågor. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen träffar fåreträdare får 
planeringsavdelningen där behoven av fårskole- och skolplatser diskuteras i 
fårhållande till de aktuella exploateringsplaner som finns. 

Med socialförvaltningen har fler fårsök till utvecklat samarbete påhölj ats 
under perioden. Bland annat har så kallade" elevsociala team" bildats som 
arbetar får att elever skall delta i och genomfåra sin utbildning med så goda 
resultat som möjligt. I fårsta hand har detta varit inriktat mot elever med 
stor frånvaro och så kallade hemmasittare. Samarbetet har lett till goda 
resultat med bättre närvaro får dessa elever. Samarbete pågår också får att 
fånga upp elever som av olika anledningar inte böljar gymnasiestudier, det 
så kallade informations-/aktivitetsansvaret Framöver kommer dessa insatser 
att alltmer riktas mot åk 8-9 får att undersöka vilka behov och önskemål 
elever i riskzonen har inför gymnasiet. Målet är att förebygga tidig 
utslagning. Möten mellan förvaltningarnas chefer har också genomförts får 
att fårbättra rutiner och former får anmälan. Viktigt är också samarbetet 
avseende ensamkommande flyktingbarn där rutiner, roller och ansvar tas 
fram gemensamt. 

Under projektperioden har Barn- och utbildningsförvaltningen utökat sin 
samverkan med näringslivet. I samarbete med marknadsbolaget genomfårs 
en rad aktiviteter i skolorna, t ex yrkesarbetaren, Upp-fmnar Olle. 
Förvaltningschefen har regelbundet deltagit i marknadsbolaget frukostmöten 
får att kunna sprida information om förvaltningen och dess verksamheter. 

6. Kompetensutveckling 

Aktivitet l: Under hela perioden har deltagande i Lärarlyftet och VAL 
(Vidareutbildning av lärare) uppmuntrats. Deltagande i lärarlyftet syftar till 
att öka behörigheten hos redan verksamma behöriga lärare. Dessa kan då få 
behörighet i fler ämnen än tidigare. Deltagande i V AL möjliggör får lärare 
som saknar formell behörighet att skaffa sig en lärarexamen och bli 
behöriga. Under perioden har l O - 15 lärare per termin deltagit i lärarlyftet 
och ett par lärare per år i V AL. 

Aktivitet 2: En omfattande kompetensutveckling har genomförts i fårskolan 
med utgångspunkt i den reviderade läroplanen får fårskolan med syfte att på 
ett bättre sätt följa läroplanen och tillämpa olika pedagogiska metoder får att 
nå målen. satsningen följ s nu upp med en kompetensutveckling kring 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Ä ven får personalen i fritidshemmen har en motsvarande 
kompetensutvecklingssatsning genomförts. 

Aktivitet 3: I böljan av projektperioden genomfårdes en 
kompetensutvecklingssatsning i bedömning och betygssättning. Professor 
Christian Lundahl var här och föreläste utifrån sin bok "Bedömning får 
lärande". Boken användes sedan i det lokala arbetet med bedömning och 
betyg. För att åstadkomma en likvärdighet i bedömning och betygsättning 
av elevprestationer har skolövergripande ämneskonferenser hållits 2 - 3 
gånger per termin. Där har lärare från olika skolor kunnat diskutera 
undervisningens innehåll i olika stadier och hur elevprestationer kan 
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bedömas och betygsättas. Även skolövergripande gemensam rättning av 
nationella prov har infarts. 

Aktivitet 4: Under projektet har ett arbete med att infora de regler som den 
nya skollagen innehåller kring åtgärdsprogram for elever i behov av stöd 
genomfarts. Sommaren 2014 utkom skolverkets allmänna råd "Arbete med 
extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" som ytterligare 
vägledning i detta arbete. 

Aktivitet 5: I forvaltningen har under perioden flera av våra IT -system 
uppdaterats och kompletterats. Det gäller t. ex. vårt elevregisterprogram IST 
Extens/Dexter. Nya moduler till systemet har också köpts in for att forbättra 
servicen for våra invånare och den undervisande personalen. Förvaltningen 
har också under det senaste året implementerat Office 365 som en 
kommunikationsplattform mellan skoladministration, lärare och elever. 
Plattformsbygget pågår fortfarande och beräknas vara klart under våren 
2015. De "nya" systemen har i sin tur ställt ökade krav på 
kompetensutveckling for alla personalkategorier i forvaltningen. 
Kompetensutveckling har därfor genomforts vid ett flertal tillfållen under 
perioden. 

Aktivitet 6: Under perioden har fler nya verktyg for att underlätta 
uppfoljningar och utvärderingar av resultaten. Hypernet analys möjliggör 
for skolledare, forvaltningsledning och huvudmannen att oftare och säkrare 
analysera studierresultaten. Så fort lärare fort in sina omdömen och betyg 
kan dessa analyseras på individ, klass och skolnivå 

Aktivitet 7: Under 2014 har en omfattande kompetensutvecklingsinsats 
startats med målsättningen att forbättra arbetet med elever i behov av stöd 
och därmed forbättra arbetet med alla elever. Utbildningen genomfors av 
Uppsala universitet och omfattar 7,5 hp for de som önskar att ta poäng. 
Under en fYraårsperiod kommer all personal inom grundsleolan att ha 
genomgått utbildningen. 

Ak1ivitet 8: Skolorna i Håbo kommun deltar med ca 20 lärare per år i det så 
kallade matematiklyftet Kompetensutvecklingen stöds av skolverket med 
statsbidrag och utbildningsinnehålL Den genomfOrs som kollegialt lärande 
under ledning av en handledare. 

Aktivitet 9: Under perioden har de skolledare som saknat rektorsutbildning 
genomgått den statliga relctorsutbildningen. Dessutom har flera av våra 
skolledare gått eller går rektorslyftet som är en påbyggnads utbildning till 
rektorsutbildningen. 

7. Fånga upp barn och elever i behov av särskilt stöd 

Aktivitet l: Under perioden har många stödåtgärder utformats utifrån de 
individuella forutsättningar som finns kring eleverna. Till exempellovskolor 
som fokuserar på respektive elevs behov av stöd, coachande insatser som 
utgår från individen, läxhjälp utformat från individuella behov osv 
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Aktivitet 2: Under projektperioden har riktlinjer får elevhälsans arbete tagits 
fram. Dessa visade sig stännna mycket väl överens med den "Vägledning 
får elevhälsan" som Skolverket och Socialstyrelsen publicerade under 2014. 

Aktivitet 3: Se ovan under pkt 6 kompetensutveckling, aktivitet 4 

Aktivitet 4: Elevhälsans kompetenser har fårstärkts genom statsbidraget får 
att öka antalet tjänster inom elevhälsan. 

Aktivitet 5: satsningen på Skoldatateket har fullföljts, enheten lyder numera 
under Barn- och elevhälsoenheten. De stöder barn och elever som har behov 
av kompensatoriska läromedel. Skoldatateket har utvecklat en metod där 
elever, så kallade ambassadörer, lär andra elever (och personal) hur sådana 
hjälpmedel kan användas. 

Aktivitet 6: Den nya utformningen av modersmålsstödet i fårskolan är 
implementerad. Den innebär att modersmålstödet anordnas på respektive 
fårskola av personalen. Förskolan har hjälp och stöd av kommunens 
bibliotek i form av böcker och filmer som finns eller kan beställas. 

Aktivitet 7: Den tidigare använda läsutvecklingsmodellen (LUS) enligt 
Lundberg har ersatts av Skolverkets modell "Nya språket lyftet". Vår 
språlcutvecldare arbetar med att implementera modellen i alla verksamheter. 

Aktivitet 8: Med hjälp av den kompetensutvecklingsinsats som nämnts ovan 
skall arbetet med barn i behov av stöd förbättras. Detta innebär inte att våra 
kommungemensannna små undervisningsgrupper skall avvecklas utan att 
kvaliteten på arbetet innan man eventuellt kommer fram till ett beslut om 
placering i liten undervisningsgrupp skall förbättras. Kunskapen om de olika 
verktyg man kan använda sig av i arbetet med elever i behov av stöd skall 
öka. 

8. Skapa bättre förutsättningar för ett gott lärande 

Aktivitet l: Under projektperioden har de medel som satsats på fårskolan 
använts till att minska barngrupperna. Andelen fårskollärare i fårskolan 
ligger fortfarande på ca 33 %. Jämfört med rikets 53 %. 

Aktivitet 2: Under hela perioden har deltagande i Lärarlyftet och V AL 
(Vidareutbildning av lärare) uppmuntrats. Deltagande i lärarlyftet syftar till 
att öka behörigheten hos redan verksamma behöriga lärare. Dessa kan då få 
behörighet i fler ämnen än tidigare. Deltagande i V AL möjliggör får lärare 
som saknar formell behörighet att skaffa sig en lärarexamen och bli 
behöriga. Under perioden har 10- 15 lärare per termin deltagit i lärarlyftet 
och ett par lärare per år i V AL. 

Aktivitet 3: De medel som satsats på fårskolan har använts får att minska 
barngruppemas storlek. Mätt i barn per årsarbetare var det 20 l O 5, 7 
barn/årsarbetare och 2013 5,6 barn per årsarbetare 

H åbo Riket totalt 
Variabler 

201Ö~01~2012f2013 2010~0111201212013 
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Variabler 
H åbo Riket totalt 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Personaltäthet, antal 5,7 5,7 5,4 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 

barn/årsarbetare 

Personaltäthet, antal 
barn/årsarbetare, enskild 5,4 5,0 5,2 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2 

regi 

Personaltäthet, antal 
barn/årsarbetare, 5,7 5,8 5,5 5,6 5,4 5,3 5,4 5,4 

kommunal regi 
... 

Matt1llfalle: den vecka som 15/1 O mfaller 1. 

Värdena for 2014 forväntas bli något lägre, mätt i barn per årsarbetare, än 
2013. 

Aktivitet 4: 2011 påhöljades ett omfattande !T-projekt i forvattningen i syfte 
att forbättra tillgängligheten till digitala resurser i form av pedagogiska 
program och en forbättrad tillgång till internet. satsningen omfattar både 
hård- och mjukvara och idag har utvecklingen på hårdvarusidan mer och 
mer övergått från s.k. tunna klienter till användandet av bärbara datorer och 
läsplattor. Projektet omfattar alla barnielever i kommunen från forskola till 
grundskolans årskurs 9. 

Aktivitet 5: Arbetsgruppen for matematikundervisning på grundskola och 
gymnasieskola (AGMA) har äunu inte återstartats men planer finns på att 
göra det. Tankar finns på att även utöka ett sådant sarnarbete mellan 
gymnasieskolan och grundskolan i fler ämnen. 

Aktivitet 6: En socioekonornisk viktning av en del av grundbidraget har 
genomforts i grundskolan. Det infordes i och med 2014 år budget och 
omfattade ca 12% av grundbidraget. I budgeten for 2015 finns planer på att 
infora en sådan viktning även i forsko lan. Där p laneras att ca 4 % av 
grundbidraget skall omfattas av en sådan viktning. F ör närvarande är 
forslaget att infora detta från halvårsskiftet 2015. 

Aktivitet 7: Under projektperioden har flera investeringar gjorts for att 
forbättra lokalemas utformning utifrån de nu rådande pedagogiska tankarna. 
Senast i raden är den ombyggnad av Västerängsskolan som nu pågår. 
Önskemål om att forändra även Gröna Dalen skolan och delar av Futurum 
finns. 

Nämndsärenden med anknytning till projektet: 

2010/51 och 2013/160 Projektet "Framgångsrik skolkommun" 

2009/78 Åtgärdsplan rörande barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

2011/202 Utdelning av stipendier- ännu mer inriktade på att stimulera 
elevers kunskapsutveckling 
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2010/131 utredning av möjligheter att öka andelen högskoleutbildad 
personal inom fårskola och fritidshem 

2013/95 Handlingsplaner avseende fårskola och skola 2013-2015 

2013/123 Revisionsrapport "Elever i behov av särskilt stöd" 

2012/60 skolverksamhetens arbete mot kränkande 
behandling/diskriminering 

2012/251 Utredning av särskilda undervisningsgtupper i Håbo kommun 

2013/167 Riktlinjer får kostnader i fårskola och skola 

2014/93 Handlingsplan efter skolinspektionens gransirning av 
huvudmannens styrning mot nationella mål 

2014/94 Handlingsplan får pedagogiskt arbete i Hå bo kommun 

2014/215 Rapport "Lokalfårsötjning får fårskola och skola 2014-2022" 



~ HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

1.:;Jt~iil~a~ I'~Hr···. 
1. Sträva efter politisk enighet över parti- och blockgränser i 

mål arbetet. Politiska partier ska vara enade om 
övergripande mål och strategier och lyssna in 
verksamheternas behov. 

2. Sätta få men tydliga mål och fokusera på uppföljning. 

3. Definiera och tydliggöra rollerna mellan politiker och 
tjänstemän. 

"""'4. sträva efter tydligare kommunikation mellan politiker och 
- tjänstemän 

5. Se över områdes- och skolledarorganisationen med 
avsikt att åstadkomma bättre möjligheter för rektorer och 
färskolechefer att, enligt ny skollag och nya läroplaner, 
utföra sitt pedagogiska uppdrag. 

6. På förvaltningsnivå arbeta för att skapa goda 
förutsättningar för rektorerna att leda sina verksamheter 
och arbeta för en utökad samverkan mellan 
rektorsområdena. 

7. På förvaltningsnivå arbeta för att skapa goda 
förutsättningar för rektorerna att leda sina verksamheter 
och arbeta för en utökad samverkan mellan 
rektorsområdena. 

8. På förvaltningsnivå arbeta för att skapa goda 
förutsättningar för rektorerna att leda sina verksamheter 
och arbeta för en utökad samverkan mellan 
rektorsområdena. 

'Med lärare menas alla lärarkategorier. 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Aktivitet Ansvar/delprojektledare Tidsplan/notering 

Ta fram nya alt. revidera mål för kommande SkN-ordförande 
budgetår. 

Se "Ta fram nya alt. revidera mål för kommande SkN-ordförande 
budgetår". 

Kommunövergripande utbildningar Kommunledningsgrupp 

Se "Kom munövergripande utbildningar" Kommunledningsgrupp 

Extern utvärdering och analys av nuvarande Förvaltningschef 
organisation samt beslut om eventuell förändring. 

Förvaltningsledningsmöten 1 ggr/vecka (3,5h) Förvaltningschef 
skollyftsmöte med samtliga chefer 1/månad (3,5h) 
med fokus på det pedagogiska uppdraget. 

skolledarmöten för förskolechefer, och biträdande Skolledarna 
rektorer, 1 gång/månad. 

Administrativt, juridiskt samt ekonomiskt stöd till Administrativ chef 
verksamhetschefer. Ekonomichef 

Genomförd 

Genomförd 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 
Löpande 

jul13 
Genomförd 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 
Löpande 



= HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Huvudområde/delområde Aktivitet 

9. På förvaltningsnivå arbeta för att skapa goda Chefscoaching 
förutsättningar för rektorerna att leda sina verksamheter 
och arbeta för en utökad samverkan mellan 
rektorsområdena. 

1 O. På förvaltningsnivå arbeta för att skapa goda Utökat utvecklarstöd med fokus på förskolan. 
förutsättningar för rektorerna att leda sina verksamheter 
och arbeta för en utökad samverkan mellan 
rektorsområdena. 

•Med lärare menas alla lärarkategorier. 2 

2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare Tidsplan/notering 

Förvaltningschef 

Utvecklingsledare 

Ej igångsatt 

Genomförd 
Löpande 



a HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

.. ·.·.·.···2:;LYff~.ft~rit\~()rit~~t~r\.t~rär~@>· · 
1. Uppmärksamma goda prestationer och lyfta fram de som 

gjort en bra insats. 

2. Uppmärksamma goda prestationer och lyfta fram de som 
gjort en bra insats. 

3. Uppmärksamma goda prestationer och lyfta fram de som 
gjort en bra insats. 

4. Sprida kunskaper och erfarenheter till andra inom 
"' organisationen. 
~ 

•Med lärare menas alla lärarkategorier. 

2014-02-21 Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 

skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Aktivitet 

Individuell lönesättning, 8 karriärtjänster 
(Förstelärare) infördes 1 juli 2013. 

Utreda förutsättningar och regelverk kring 
införande av ett "lärarstipendium". 

Ansvar/delprojektledare 

Overordnad chef 

Utvecklingsledare 

Utveckla karriärtjänster, t.ex. matematikutvecklare, Utvecklingsledare 
läs- och språkutvecklare. 

Implementeringsarbetet kring läroplaner och lagar. Utvecklingsledare 
Kommunövergripande ämneskonferenser har 
införts. 

3 

Tidsplan/notering 

Genomförd 
Löpande 
Lönerevision 

dec 13 
Ej igångsatt 

Pågår 

Genomförd 
Löpande 



c HÅBO 
KOMMUN 

skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

·3.•.Högå.JÖrvanir1il19al" oåy~ettt§rlits~nnil'lgår 
1. Arbeta aktivt med attityder och värderingar i syfte att höja 

förväntningarna på verksamheterna. 

2. Ha höga förväntningar på alla i organisationen- elever, 
lärare, tjänstemän och politiker. 

3. Ha höga förväntningar på förskola/skola och aktivt arbeta 
för att alla barn/elever ska lyckas. 

•Med lärare menas alla Järarkategorier. 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Aktivitet 

Verksamhetsuppföljning -förskola, fokus på 
attidyder, förväntningar mm. 1 ggr/år 
Verksamhetsuppföljning - skola, fokus på attidyder, 
förväntningar mm. 1 ggr/termin. 

Verksamhetsuppföljning -förskola, fokus på 
attidyder, förväntningar mm. 1 ggr/år 
Verksamhetsuppföljning - skola, fokus på attidyder, 
förväntningar rnm. 1 ggr/termin. 

Verksamhetsuppföljning -förskola, fokus på 
attidyder, förväntningar mm. 1 ggr/år 
Verksamhetsuppföljning - skola, fokus på attidyder, 
förväntningar mm. 1 ggr/termin. 
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2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
sko/kommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare Tidsplan/notering 

Förvaltningschef 
Utvecklingsledare 

Förvaltningschef 
Utvecklingsledare 

Förvaltningschef 
Utvecklingsledare 

Genomförd 

Genomförd 

Genomförd 



= HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

4 .. s. Y.st~frlati.~Ku. #~tÖIJhi.l'lgi()&li åtätk6~·191i1'1.9.··· 
'" " ' ' •'·'', ,' '• ' ',. ,'-" '• o,'' ' •'n •O•~''' ',,,o',',·,', 'o 

1. Införa verksamhetsstöd för planering och uppföljning. 

2. Genomföra årliga uppföljningar av resultat; 
a) andelen elever med godkänt i alla ämnen, 
b) genomsnittliga meritvärden, 
c) behörighet till gymnasieskolan 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Aktivitet 

Införa Stratsys, en webbaserad plattform för 
verksamhetsstyrning, med syftet att strukturera 
mål arbetet. 

Betyg. Från ht 2013 följer vi resultaten termin för 
termin och skola för skola i varje ämne. 

3. Utveckla uppföljningar i förskola, fritidshem samt i tidigare Se 3. Höga förväntningar oavsett förutsättningar. 
~ skolår i alla ämnen. 

4. Utveckla uppföljningar i förskola, fritidshem samt i tidigare Inrätta en tjänst (20%) som läs- och 
skolår i alla ämnen. språkutvecklare. 

5. Utveckla uppföljningar i förskola, fritidshem samt i tidigare 
skolår i alla ämnen. 

6. Genomföra årliga uppföljningar av hur brukarna 
(elever/föräldrar) upplever verksamheterna. 

7. Genomföra årliga uppföljningar av hur brukarna 
(elever/föräldrar) upplever verksamheterna. 

8. Genomföra årliga uppföljningar av hur personalen 
upplever verksamheterna. 

9. Genomföra terminsvisa uppföljningar av elevnärvaro. 

"Med lärare menas alla lärarkategorier. 

Aktivera fritidshemsgruppen med uppdraget att 
utreda hur fritidshemmen ska följas upp och att ta 
fram en utvecklings- och uppföljningsstrategi. 

Enkätundersökning 

Utveckla insamlingssystemet för våra enkäter, f.a. 
föråldraenkäten med syfte att öka 
svarsfrekevensen. 

Enkätundersökning 

Sammanställa rapporter ur IST/Dexter!Extens 
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2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare 

Utvecklingsledare 

Utvecklingsledare 

Förvaltningschef 
Utvecklingsledare 

Utvecklingsledare 

B kolledare 

Utvecklingsledare 

Utvecklingsledare 

Utvecklingsledare 

Utvecklingsledare 
Systemansvarig IST 

Tidsplan/notering 

Genomförd 

Genomförd 

dec 13 

Pågår 

Genomförd 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 
Löpande 

Pågår 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 
Löpande 



f'l1 HÅBO 
_,KOMMUN 
Skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

1 O. Följa upp elevernas hälsoutveckling. 

11. Internkontroll 

'Med lärare menas alla lärarkategorier. 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Aktivitet 

Analysera resultaten från 
elevhälsoundersökningar, bl.a. Liv och Hälsa Ung. 

Kvalitetssäkring av beslutsmallar och 
informationen om de nya styrdokumenten. 
Utforma internkontrollen av verksamheternas 
pedagogiska processer. 
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2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare Tidsplan/notering 

Chef för Elevhälsoenheten 

Administrativ chef 
Utvecklingsledare 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 



frA HÅBO 
""'KOMMUN 
Skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

s .. ~uhgel'aHc:lerre!~l:i.o~~r 
1. Förändra och förbättra kommunikationen och 

förhållningssättet gentemot vårdnadshavare, politiker, 
näringsliv och andra förvaltningar. 

2. Förändra och förbättra kommunikationen och 
förhållningssättet gentemot vårdnadshavare, politiker, 
näringsliv och andra förvaltningar. 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Aktivitet 

Inrätta en tjänst (75%) som kommunikatör. 

Kommunicera utvärderingsresultat till 
intressegrupperna, t.ex. föräldrar och politiker. 

2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare Tidsplan/notering 

Utvecklingsledare 

Utvecklingsledare 
Kommunikatör 
Mentor 

"~.,>>' 

Genomförd 

Pågår 
Löpande 

3. Förändra och förbättra kommunikationen och Ta fram en kommunikationsplan för förskolan. Utvecklingsledare 
G'::; förhållningssättet gentemot vårdnadshavare, politiker, Kommunikatör 

dec 14 

\ näringsliv och andra förvaltningar. Förskalechef Ej igångsatt 

4. Förändra och förbättra kommunikationen och Skolledare, eller annan person med pedagogiskt SkN-ordförande 
förhållningssättet gentemot vårdnadshavare, politiker, ansvar deltar i skolnämndens möten. 
näringsliv och andra förvaltningar. 

5. Förändra och förbättra kommunikationen och 
förhållningssättet gentemot vårdnadshavare, politiker, 
näringsliv och andra förvaltningar. 

6. Förändra och förbättra kommunikationen och 
förhållningssättet gentemot vårdnadshavare, politiker, 
näringsliv och andra förvaltningar. 

7. Förändra och förbättra kommunikationen och 
förhållningssättet gentemot vårdnadshavare, politiker, 
näringsliv och andra förvaltningar. 

•Med lärare menas alla lärarkategorier. 

Utökat samarbete med Socialförvaltningen. 

Utökat samarbete med Miljö- och 
teknikförvaltningen. 

Utökad samverkan med kommunens näringsliv 
bland annat genom deltagande i 
Marknadsbolagets frukostmöten. Syftet är att 
sprida information om förvaltningens verksamheter 
och aktiviteter. 
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Förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 
Utvecklingsledare 
Skolledare 
Administrativ chef 
Ekonomichef 

Genomförd 
Löpande 

Pågår 
Löpande 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 
Löpande 



~ HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

s. K_ o_.· mpl:!te .. ·.nsutveeklililg·· 
--"" "" •""" ··--·------- ,_ 

1. Oka behörigheten hos vara lärare. 

2. Astadkomma en mer stimulerande undervisning för 
barn/elever genom kompetensutveckling av personalen, 
bl.a. i att använda alternativa pedagogiska metoder. 

3. Kompetensutveckla lärare i bedömning- och 
betygssättning. 

4. UJbilda i det kommungemensamma 
"Atgärdsprogrammet". 

5. Kompetensutveckla den pedagogiska personalen i IT 

6. Oka utvärderings- och uppföljningskompetensen i 
organisationen. 

7. Kompetensutveckling avseende pedagogiskt 
förhallningssätt när det gäller inkludering. 

8. Matematiklyftet 

•Med lärare menas alla Järarkategorier. 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Aktivitet 

2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare Tidsplan/notering 

Lärarlyftet Il samt VAL (Vidareutbildning av lärare). Utvecklingsledare 
skolledare 

Att :;Jenomföra kompetensutveckling med 
utgangspunkt i läroplan för förskolan. 
En kompetensutvecklingsinsats är påbörjad under 
2013. 

Kompetensutveckling i bedömning- och 
betygssättning. 

Genomföra utbildningar. 

Ta fram ett fortbildningsprogram med olika !T
pedagogiska upplägg. Ht 2013 påbörjades en !T
utbildning "Tidsenliga lärverktyg" som fortsätter 
under 2014. 

Kompetensutveckling av nyckelpersoner. l och 
med införande av nya verktyg och metoder 
genomförs fortlöpande utbildningsinsatser. 

Förvaltningen har i kontakt med Special
pedagogiska myndigheten och Uppsala universitet 
ringat in hur en fortbildning för chefer och personal 
kan utformas. 

Skolorna i Håbo kommun deltar med 20 lärare/år 
och en handledare i det s. k. Matematiklyftet En 
satsning från Skolverket som stöttas med 
statsbidrag. 
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Färskolechef 
Utvecklingsledare 

skolledare 
Utvecklingsledare 

Chef för Elevhälsoenheten 
Administrativ chef 
skolledare 

Utvecklingsledare 

skolledare 
Utvecklingsledare 

Förvaltningschef 
Chef för Elevhälsoenheten 
Utvecklingsledare 

Matematikutvecklare 
Utvecklingsledare 
skolledare 

Pågår 
Löpande 

Genomförd 
Pågår 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 

Pågår 

Pågår 

dec 14 

Pågår 

aug 13 jun 17 



a HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

9. Rektorsutbildning 

6"'--. __ )'; 

'Med lärare menas alla lärarkategorier. 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Aktivitet 

Alla skolledare i kommunen som saknar utbildning 
får gå den statliga rektorsutbildningen. 

g 

2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare Tidsplan/notering 

Förvaltningschef 
Utvecklingsledare 

Löpande 



c HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Aktivitet 

. ·. 't• Fal'\ga.cip~ barn och.~IE!v~i';i bel'lov11'flf sarskilt stöd •. · 
. ,,_ . ,,, __ - .... , ·-- ,",, .. ·.• ..... -..,_,,,·,_._,"_ ...•. ;.c . .- .,,_.; .. , .... ,-_ , .. -.. ,,,_,_, __ , .. : ....... ,.: ........... .,-.;-

1. Fortsätta med stödinsatser för elever som riskerar att inte Sätta in individuellt utformade stödåtgärder kring 
nå målen. dessa elever. 

2. Arbeta fram en kommungemensam elevhälsoplan. 

3. Utarbeta ett kommungemensamt åtgärdsprogram. 

4. Förstärka Elevhälsoenheten och säkra en god tillgång till 
"Eievhälsans" kompetenser. 

5. Fortsätta utveckla Skoldatateket (avser bl.a. 
kompensatoriska läromedel/hjälpmedel). 

6. Fortsätta satsningen på modersmålsstöd i förskolan. 

7. Fortsätta satsningen på läsutveckling för skolbarn. 

8. lnkludering. Förskolans och skolans uppdrag ska i 
grunden vila på ett inkluderande förhållningssätt. 

'Med lärare menas alla lärarkategorier. 

Se till att plangruppen slutför sitt arbete med att ta 
fram en gemensam elevhälsoplan. 

Ta fram en kommungemensam mall för 
åtgärdsprogram för barn i behov av stöd. 

Fortsätta den ekonomiska förstärkningen som 
startade 2011. 

Fullfölja den satsning som påbörjades 2011. 
Innebär bl.a. att söka medel från 
Specialpedagogiska myndigheten. 

Att implementera den nya utformningen av 
modersmålsstödet 

Utvärdering av nuvarande "LUS-modell" enligt 
Lundberg. LUS-modellen är numera ersatt av 
skolverkets modell "Nya språket lyfter". 

Arbete med elever som är placerade i särskilda 
undervisningsgrupper och deras möjlighet till 
inkludering. 
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2014-02-21 

Aktiviteter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare 

skolledare 

Chef för Elevhälsoenheten 

Chef för Elevhälsoenheten 
Administrativ chef 
skolledare 

Förvaltningschef 
Chef för Elevhälsoenheten 
Ekonomichef 

Förvaltningschef 
skolledare 

Skolledare 
Färskolesamordnare 

Läs- och språkutvecklare 

Förvaltningschef 
Chef för Elevhälsoenheten 
skolledare 
Färskolechef 
Utvecklingsledare 

Tidsplan/notering 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 
Pågår 

Genomförd 

Genomförd 

Genomförd 
Löpande 

Genomförd 

Genomförd 

dec 14 

Pågår 



~ 
~ 

~ HÅBO 
KOMMUN 

skolförvaltningen 

Huvudområde/delområde 

Framgångsrik skolkommun 
Prioriterade aktiviteter 

Aktivitet 

.. ·a:iska~k llattre~töfi.ltsättfiingår.för•·ett~otttäraride•·.· ' . ·- -- ,- ,, ·- .. : '----"•"' '"' _.- ----"•''- -- ·-·<·-- _,.,_.--. ,--"•':, .• -. - ___ , -,·,.•--- ', '"''" -,.. 

1. Salsa på en större andel utbildade förskollärare, lärare 
och fritidspedagoger. 

2. Salsa på en större andel utbildade förskollärare, lärare 
och fritidspedagoger. 

3. Minska barngruppernas storlek i förskola och fritidshem. 

4. Oka satsningen på modern teknik i förskolor och skolor. 

5. Utveckla samarbetet med gymnasieskolan. 

6. Fördelning av resurser med utgångspunkt från barn- och 
elevers behov. 

7. Lokalanpassning~okalutveckling 

"Med lärare menas alla lärarkategorier. 

Med speciellt riktade medel öka andelen 
högskoleutbildad färskolepersonal vid 
rekryteringar. 

Med hjälp av statsbidrag och speciellt riktade egna 
medel kompetensutveckla lärare till ökad 
behörighet (Lärarlyftet Il, VAL). 

Med speciellt riktade medel öka personaltätheten i 
förskola och fritidshem för att på sikt minska 
barngruppernas storlek. Ytterligare satsningar 
pågår. 

Slutföra datorprojektet med målet 1 datoriförskola 
+ 1 dator/avdelning, 1 dator/5 elever i åk 1-3, 1 
dator/3 elever i åk 4-5, 1 dator/elev i åk 6-9. 

Ateruppta AG MA-gruppens arbete, dvs följa 
matematikundervisningen och resultaten hos 
eleverna från grundskola till gymnasieskola. 

Införa socioekonomisk viktning av skolpeng i syfte 
att göra förutsättningarna likvärdiga för barn med 
olika socioekonomiska förutsättningar. 

Anpassa kommunens skollokaler i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för ett gott lärande. 
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2014-02-21 

Aktivi1eter inom projektet "Framgångsrik 
skolkommun" återrapporteras till Skolnämnd 
enligt kommunikationsplanen, dvs i februari, 
juni och oktober. 

Ansvar/delprojektledare 

Förvaltningschef 
Färskolechef 

Utvecklingsledare 
Skolledare 

Förvaltningschef 
Färskolechef 
skolledare 

Utvecklingsledare 
Skolledare 
Färskolechef 

Utvecklingsledare 
Matematikutvecklare 
Skolledare 

Förvaltningschef 
skolledare 
Utvecklingsledare 
Ekonomichef 

Förvaltningschef 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( 1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2014/636 nr 2014.5064 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE 9 

Revidering av gällande regler för verksamheten omsorg på 
obekväm arbetstid 

Sammanfattning 
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 verksamheten omsorg på obekväm arbetstid, 2014-04-22, 
SKN nr 2014.1438 

Arbetutskottets förslag till bes l ut 

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

2. Reglerna gäller fi"ån och med 8 december 2014. 

3. Om skillnaden mellan behov av omsorg och de resurser som avsatts 
misslämmer stort uppdras förvaltningen att återkomma till nämnden med 
fårslag på åtgärder. 

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

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
Förskalechefen får omsorg på obekväm arbetstid 
Administrativa chefen 





T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-13 
Vår beteckning 

SKN2014/636 nr 2014.4812 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Administrativ chef 
0171-526 09 
viveca.stromberg@bildning.habo.se 

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. 

Enligt nuvarande regler har fårskolan öppet dygnet runt alla dagar om året, 
om behov finns. 

Förvaltningen föreslår 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 
misslämmer stort föreslås att förvaltningen får 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 föreslås gälla från och med 8 december 2014. 

Dokumentansvarig: Administrativa chefen 

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

Regler for verksamheten omsorg på obekväm arbetstid, 2014-04-22, 
SKN ur 2014.1438 



T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-13 
Vår beteckning 

SKN2014/636 nr 2014.4812 

Förslag till 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 
fårslag på åtgärder. 

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

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 
F örskolechefen fcir omsorg på obekväm arbetstid 
Administrativa chefen 



REGLER 1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-17 
Vår beteckning 

SKN2014/636 nr 2014.4861 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Regler för verksamheten omsorg på obekväm arbetstid 

Omsorg på obekväm arbetstid i Håbo kommun 
Kommuner ska enligt skollagen (2010:800) 25 kap 5 §sträva efter att 
erbjuda omsorg får barn under tid då fårskola eller fritidshem inte erbjuds i 
den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars fårvärvsarbete och 
familjens situation i övrigt. Därfår har skolnämnden beslutat att Håbo 
kommun ska erbjuda omsorg under obekväm arbetstid får de föräldrar som 
bedöms ha ett behov. 

Med obekväm arbetstid avses att man har sitt ordinarie arbete fårlagt till 
kvällar, nätter och helger. 

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års ålder till och med 
vårterminen det år då barnet fyller 13 år. 

Barn till fåräldralediga samt arbetssökande har generellt inte rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid. 

Vårdnadshavare rar inte ha sina barn i verksamheten omsorg på obekväm 
arbetstid under egen ledighet/semester eller på sin fritid. 

Förskolan Nyb}'{!{!et och avdelning Nattugglan 
Verksamheten ifirlll~ på avdelningen Nattugglan på fårskolan Nybygget som 
ligger på Dalvägen, Bålsta centrum. Nybygget är en kommunal fårskola 
med sju avdelningar, varav en av avdelningarna ~r öppen på kvällar/nätter 
och helger. 

Barn som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger ska i fårsta 
hand vara inskrivna dagtid på Nybyggets förskola. Det är möjligt att ansöka 
till nattverksamheten på Nybygget även om barnet inte är inskrivet där på 
dagtid, men då måste du som vårdnadshavare själv ansvara får att barnet 
fårflyttas mellan dag- och nattverksamheten. 

Vilka har rätt att söka omsorg på obekväm arbetstid? 
• Barn till föräldrar som båda arbetar under obekväm arbetstid 

samtidigt. 

• Barn med ensamstående föräldrar som arbetar under obekväm 
arbetstid. 

• Om en vårdnadshavare är sammanboende med annan person än 
barnets andra vårdnadshavare, måste även den nya partnern arbeta på 
obekväm arbetstid får att omsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas. 



REGLER 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-11-17 

Vår beteckning 

SKN2014/636 nr 2014.4861 

• Familjens situation i övrigt 1• 

l vilken omfattning erbjuds omsorg på obekväm arbetstid? 
Förskolan har i regel öppet dygnet runt alla dagar om året, om det finns 
behov av det. Vid större helger som till exempel jul-, nyår-, påsk-, och 
midsommarhelgen samt under sommaren görs forfrågan om behov av tillsyn 
ochfeller ledighet. 

Efter avvägning av behov och tillgängliga resurser kan forvaltningschefen 
fatta beslut om att hålla stängt vissa vardagar eller helger, altemativt 
begränsa antalet barn i verksamheten. 

• Omsorg erbjuds under arbetstid samt efterfåljande timmar då rimlig 
sovtid ska tas i beaktande. Detta medfor att foräldrar som exempelvis 
arbetar natt måste ges möjlighet att sova efter arbetspasset. 

• Resor till och från arbetet ska inkluderas i omfattningen av 
omsorgen. 

• Senaste kvällstiden att hämta/lämna sitt barn är mellan ca 19:00-
20:00. Tidigaste morgontiden att hämta/lämna sitt barn är 05:30. 
Behöver man omsorg tidigare lämnas barnet/barnen kvällen innan 
och får sova över på forskolan. Tiderna är ramtider. Avsteg från 
dessa sker i dialog mellan vårdnadshavare och verksamhet. 

• Vid schemaändringar ska vårdnadshavare säga till minst 14 dagar 
innan. Schemat skickas till verksamhetschefen på nattverksamheten. 
Vid tirnarrställning då behov uppstår plötsligt, kontaktas 
verksamhetschefen. Alla schemaändringar ska styrkas av 
arbetsgivaren. 

Avgift 
Avgift for verksamheten tas ut enligt maxtaxa. Vårdnadshavare betalar 
endast en avgift oavsett om barnet endast befmner sig i dagverksamheten 
eller om barnet befinner sig i båda verksamheterna. 

A v gift betalas månatligen under hela året, det vill säga även under 
semestertider och skollov. Avgiften påverkas inte av hur mycket/hur lite 
omsorg på obekväm arbetstid som används. 

Ansökningsförfarande 
Vid ansökan om omsorg på obekväm arbetstid ska intyg från arbetsgivare 
och arbetsschema bifogas ansökan. Ansökningsblanlcetten ska skrivas under 
av båda vårdnadshavarna (av ensamstående vårdnadshavare !aävs endast en 
underskrift). I de fall där behov av omsorg på obekväm arbetstid finns 

1 Som exempel på vad som kan utgöra familjens situation i övrigt kan nämnas 
ensamstående föräldrar samt barn med fåråldrar som gör militärtjänstgöring, är intagen på 
behandlingshem, kriminalvårdanstalt eller liknande, se skollagen (2010:800) 25 kap 5 §. 



REGLER 3(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-17 
Vår beteckning 

SKN2014/636 nr 2014.4861 

utifrån familjens situation ska intyg som styrker behovet bifogas ansökan. 

Beslut 
En ansökan som uppfyller de kriterier som anges ovan beviljas. Om ledig 
plats finns i verksamheten skickas ett placeringserbjudande. Om ledig plats 
inte kan erbjudas direkt placeras barnet i kö till verksamheten. En köbe
kräftelse skickas i sådana fall. Datum för ansökan anger köordningen. Med 
placeringserbjudandet skickas avtal och inkomstförfrågan. Dessa ska fyllas i 
och skickas till kommunen innan första tillfället för omsorg på obekväm 
arbetstid. 

Uppsägning 
Uppsägning av omsorg på obekväm arbetstid ska meddelas kommunen 
genom att en uppsägningsblankett med båda vårdnadshavamas underskrifter 
(med undantag för ensamstående) skickas till Håbo kommun. 
Uppsägningstiden är två månader. 

Om barnet också är inskrivet i dagverksamheten (förskola eller fritidshem) 
fortlöper den månatliga faktureringen, eftersom denna då avser 
dagverksamheten (tidigare avsåg den både dagverksamheten och omsorgen 
på obekväm arbetstid). 

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör kan barnet omplaceras 
till en arman förskola. 

Övrigt 
• Inskolning sker efter överenskommelse med verksarnhetschefen. 

• De barn som har skolgång och som har behov av omsorg på 
obekväm arbetstid j"'a.Jl skjuts med taxi från och till fritids/skola 
och Nybyggets förskola. Kommunen ordnar transporten. 





REGLER 1(3) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-04-22 

Vår beteckning 
SKN nr 2014.1438 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Fastställda av skolnämnden den 16 juni 2014 
(§ 50). Gällande från och med uppstarten av 
verksamheten i september 2014. 

Regler för verksamheten omsorg på obekväm arbetstid 

Omsorg på obekväm arbetstid i Håbo kommun 
Kommuner ska enligt skollagen (2010:800) 25 kap 5 § sträva efter att erbjuda omsorg får barn 
under tid då fårskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 
fåräldrars forvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Därfor har skolnämnden beslutat att 
Håbo kommun ska erbjuda omsorg under obekväm arbetstid får de foräldrar som bedöms ha ett 
behov. 

Med obekväm arbetstid avses att man har sitt ordinarie arbete fårlagt till kvällar, nätter och 
helger. 

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års ålder till och med vårterminen det år då barnet 
fyller 13 år. 

Barn till foräldralediga samt arbetssökande har generellt inte rätt till omsorg på obekväm 
arbetstid. 

Vårdnadshavare får inte ha sina barn i verksamheten omsorg på obekväm arbetstid under egen 
ledighet/semester eller på sin fritid. 

Förskolan Nybygget och avdelning Nattugglan 
Verksamheten kommer att bedrivas på avdelningen Nattugglan på forskolan Nybygget som 
ligger på Dal vägen, Bålsta centrum. Nybygget är en kommunal fårskola med sju avdelningar, 
varav en av avdelningarna kommer att vara öppen på kvällar/nätter och helger. 

Barn som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger ska i fårsta hand vara inskrivna 
dagtid på Nybyggets fårskola. Det är möjligt att ansöka till nattverksamheten på Nybygget även 
om barnet inte är inskrivet där på dagtid, men då måste du som vårdnadshavare själv ansvara for 
att barnet forflyttas mellan dag- och nattverksamheten. 

Vilka har rätt att söka omsorg på obekväm arbetstid? 
• Barn till foräldrar som båda arbetar under obekväm arbetstid samtidigt. 

• Barn med ensamstående fåråldrar som arbetar under obekväm arbetstid. 

• Om en vårdnadshavare är sammanboende med annan person än barnets andra 
vårdnadshavare, måste även den nya partnern arbeta på obekväm arbetstid får att 
omsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas. 

Yl 



REGLER 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-04-22 

Vår beteckning 
SKN nr 2014.1438 

• Familjens situation i övrigt1
• 

l vilken omfattning erbjuds omsorg på obekväm arbetstid? 
Förskolan har öppet dygnet runt alla dagar om året, om det finns behov av det. Vid större helger 
som till exempel jul-, nyår-, påsk-, och midsommarhelgen samt under sommaren görs forfrågan 
om behov av tillsyn ochfeller ledighet. 

• Omsorg erbjuds under arbetstid samt efterfoljande timmar då rimlig sovtid ska tas i 
beaktande. Detta medfor att foräldrar som exempelvis arbetar natt måste ges 
möjlighet att sova efter arbetspasset. 

• Resor till och från arbetet ska inkluderas i omfattningen av omsorgen. 

• Senaste kvällstiden att hämta/lämna sitt barn är mellan ca 19:00-20:00. Tidigaste 
morgontiden att hämta/lämna sitt barn är 05:30. Behöver man omsorg tidigare 
lämnas barnet/barnen kvällen innan och får sova över på forskolan. Tiderna är 
ramtider. Avsteg från dessa sker i dialog mellan vårdnadshavare och verksamhet. 

• Vid schemaändringar ska vårdnadshavare säga till minst 14 dagar innan. Schemat 
skickas till verksamhetschefen på nattverksamheten. Vid timanställning då behov 
uppstår plötsligt, kontaktas verksamhetschefen. Alla schemaändringar ska styrkas av 
arbetsgivaren. 

Avgift 
Avgift for verksamheten tas ut enligt maxtaxa. Vårdnadshavare betalar endast en avgift oavsett 
om barnet endast befinner sig i dagverksamheten eller om barnet befinner sig i båda 
verksamheterna. 

Avgift betalas månatligen under hela året, det vill säga även under semestertider och skollov. 
A v giften påverkas inte av hur mycket/hur lite omsorg på obekväm arbetstid som används. 

Ansökningsförfarande 
Vid ansökan om omsorg på obekväm arbetstid ska intyg från arbetsgivare och arbetsschema 
bifogas ansökan. Ansölmingsblanketten ska skrivas under av båda vårdnadshavarna (av 
ensamstående vårdnadshavare krävs endast en underslaift). I de fall där behov av omsorg på 
obekväm arbetstid finns utifrån familjens situation ska intyg som styrker behovet bifogas 
ansökan. 

Beslut 
En ansökan som uppfyller de laiterier som anges ovan beviljas. Om ledig plats finns i 

1 Som exempel på vad som kan utgöra familjens situation i övrigt kan nämnas ensamstående fåråldrar samt barn 
med foråldrar som gör militärtjänstgöring, är intagen på behandlingshem, kriminalvårdanstalt eller liknande, se 
skollagen (2010:800) 25 kap 5 §. 



REGLER 3(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-04-22 
Vår beteckning 

SKN nr 2014.1438 

verksamheten skickas ett placeringserbjudande. Om ledig plats inte kan erbjudas direkt placeras 
barnet i kö till verksamheten. En köbekräftelse skickas i sådana fall. Datum för ansökan anger 
köordningen. Med placeringserbjudandet skickas avtal och inkomstförfrågan. Dessa ska fyllas i 
och skickas till kommunen innan första tillfåll et för omsorg på obekväm arbetstid. 

Uppsägning 
Uppsägning av omsorg på obekväm arbetstid ska meddelas kommunen genom att en 
uppsägningsblankett med båda vårdnadshavamas underskrifter (med undantag för ensamstående) 
skickas till Håbo kommun. Uppsägningstiden är två månader. 

Om barnet också är inskrivet i dagverksamheten (förskola eller fritidshem) fortlöper den 
månatliga faktureringen, eftersom denna då avser dagverksamheten (tidigare avsåg den både 
dagverksamheten och omsorgen på obekväm arbetstid). 

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör kan barnet omplaceras till en annan 
förskola. 

övrigt 
• Inskolning sker efter överenskommelse med verksamhetschefen. 

• De barn som har skolgång och som har behov av omsorg på obekväm arbetstid 
kommer att få skjuts med taxi från och till fritids/skola och Nybyggets förskola. 
Kommunen ordnar transporten. 





FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-02 
Vår beteckning 

SKN2014/640 nr 2014.5083 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Administrativ chef 
0171-526 09 
viveca.stromberg@bildning.habo.se 

ÄRENDE10 

Revidering av gällande regler för val av skola i H åbo kommun 

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

Reviderade regler får val av skola i Håbo kommun, 2014-11-17, 
SKN2014/640 nr 2014.4871 

Regler får val av skola i Håbo kommun, fastställd av skolnämnden 
2014-01-21 (§ 2), SKN2014/13 nr 2014.97 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

l. skolnämnden antar fårslag till revidering av gällande regler får val av 
skola i Håbo kommtm, gällande från och med l januari 2015. 

2. Skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i reglerna får val av 
skola i Håbo kommun om nya lagar och fårordningar som är 
detaljstyrande träder ileraft eller om behov av redaktionella ändringar 
uppstår. Reglerna anmäls därefter till nämnden får kännedom. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsfårvaltningens stab 
Samtliga skolor i Håbo kommun 





T JÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-17 
Vår beteckning 

SKN2014/640 nr 2014.4870 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Administrativ chef 
0171-526 09 
viveca.stromberg@bildning.habo.se 

Revidering av gällande regler för av skola i Håbo kommun 

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

För 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 förskoleldass och 
årskurs l. 

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

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Beslutsunderlag 
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), SKN2014/13 m 2014.97 

Förslag till beslut 

l. skolnämnden antar förslag till revidering av gällande regler för val av 
skola i Håbo kommun, gällande från 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 
detalj styrande träder ikraft eller om behov av redaktionella ändringar 
uppstår. Reglerna anmäls därefter till nämnden för kännedom. 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsförvaltningens stab 
Samtliga skolor i Håbo kommun 





REGLER 1(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-17 
Vår beteckning 

SKN2014/640 nr 2014.4871 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Regler för val av skola i Håbo kommun 

Rätten att välja skola 
Rätten att välja skola innebär att elever/vårdnadshavare kan välja skolor i 
hemkommunen som drivs i kommunal regi, eller ansöka om plats i en 
fristående skola i kommunen. Eleven/vårdnadshavaren har också möjlighet 
att söka sig till en kommunal eller fristående skola i en annan kommun. 

Alla barn som fyller sex år under året och de barn som inte redan går i en 
fårsko leklass ?ch ska. bö~jaåk l . får en inbjl1da11 o~ attvälja sko la. Fö:t ~~ 
gesko~rn~gö(i~~q~i§.~ttn§il!r attplan~r~ll:i;iii~ilBM'.!~~;tl".l<:llfisiolyl!li ..• 
vid behpy,bli !ll,(bi~Htpifår andra årsk:ut's# äti fårskol~Kll!s:S och årskurs l: 

Val av grundskola 
I Håbo kommun flnns möjlighet att välja mellan sex kommunala och tre 
fristående grundskolor. En elev kan byta skola under hela året men varje år 
genomfårs ett samlat skolval under januari/februari. 

Fristående skolor eller skolor i andra kommuner 
Vill vårdnadshavare söka plats i en fristående skola eller en skola i en annan 
kommun måste de själva kontakta den skolan får en särskild ansökan. De 
fristående skoloma har egna köer till sina skolplatser. Kötiden räknas från 
anmälningsdatum och skolan avgör själv om plats f11ms. Den som väljer en 
fristående skola eller en skola i en aunan kommun ska också fylla i Håbo 
kommuns e-valsblanlcett får skol val, så att vi kan registrera vid villcen skola 
eleven önskar gå. 

Om en elev får plats på en skola i en annan kommun betalar Håbo kommun 
ett bidrag motsvarande kommunens elevpeng till den aktuella skolan. 
Observera att vissa skolor kan ställa krav på en högre ersättning, vilket 
kommunen inte betalar. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-17 
Vår beteckning 

SKN2014/640 nr 2014.4871 

Att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare 
Om man vill att sitt barn ska bölja årskurs l redan när barnet är 6 år har man 
rätt att begära detta hos hemkommunen. Det görs via blankett som finns på 
kommunens hemsida. Denna rätt gäller även om barnet ska gå på en 
fristående skola. Om man istället vill ansöka om att barnet ska få skjuta upp 
sin skolplikt ett år och bölja årskurs l vid 8 års ålder så kan ansökan göras 
om det hos hemkommunen via blankett på hemsidan. 

Fördelning av skolplatser/turordningsregler 
Så långt det är möjligt fårsöker Håbo kornmun tillgodose önskemål om 
skola. Ibland är det fler sökande till en skola än vad det finns platser. 

Om en skola inte har plats for alla som sökt kan andra- eller 
tredjehandsvalet komma i fråga. 

• Närhetsprincipen gäller. 

• Elever som valt en skola på gnmd av särskilda skäl bör fll gå i den 
önskade skolan. 

• Syskonfortur 

Vårdnadshavarens önskemål kan frångås; om betydande organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter uppstår for kommunen eller om det är nödvändigt 
med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero. 

De fristående skolorna har egna köer till sina skolplatser. Kötiden räknas 
från anmälningsdatum och skolan avgör själv om plats finns. 

Byte av skola 
Byte av skola kan när som helst genomforas via e-valsblankett på 
kommunens hemsida. 

Om inget val görs 
Om barnet ska bölja forsko leklass och foräldrarna inte gör något val händer 
ingenting. Eleven placeras inte på någon skola till hösten. Föräldrar kan i 
efterhand kontakta den skola man är intresserad av om man glömt välja eller 
ändrat sig och vill att barnet ska bölja i forskoleklass. 

När det gäller skolval till andra årskurser så ska eleven enligt lag ha en 
skolplacering och gå i skolan eftersom eleven då har skolplikt. Om inget val 
till ny årskurs har gjorts placeras därfår eleven i en kommunal skola i det 
område där eleven bor. 

Mer information 
Frågor kring skolvalet besvaras av skolorna eller av barn- och 
utbildningskontoret 
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HÅBO 
KOMMUN 
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2013-03-01 

Vår beteckning 
SKN2014/12 nr2014.111 

Rätten att välja skola 

Rätten att välja skola innebär att elever/vårdnadshavare kan välja skolor i 
hemkommunen som drivs i kommunal regi, eller ansöka om plats i en fristående 
skola i kommunen. Eleven/vårdnadshavaren har också möjlighet att söka sig till en 
kommunal eller fristående skola i en annan kommun. 

Alla elever tillhör ett upptagningsområde, vilken vanligtvis, men inte alltid, är den 
skola som ligger närmast där man bor. Sicalan i upptagningsområdet har ansvar får 
skolplikten får eleverna i området. I upptagningsområdet har man alltid en garanterad 
plats. 

Alla barn som fyller sex år under året och de barn som inte redan går i en 
fårskoleldass och ska börja åk l rar en inbjudan om att välja skola. 

Val av grundskola 

I Håbo kommun finns möjlighet att välja mellan sex kommunala och tre fristående 
grundskolor. En elev kan byta skola under hela året men varje år genomfårs ett 
samlat skolval under januari/februari. 

Upptagningsområde 

Håbo kommun är indelat i ett antal upptagningsområden. För vart och ett av dessa 
områden är en kommunal skola anknuten. Detta beror på att de kommlmala skoloma 
enligt lag måste täcka upp så att varje skolpliktigt barn har en placering. 

Tidigare användes begreppen anvisad eller reserverad skola får den kommunala 
skola i upptagningsområdet som eleven tillliör. Numera inbjuds föräldrarna att helt 
fritt välja mellan alla skolor i Håbo kommun. 

Fristående skolor eller skolor i andra kommuner 

Vill vårdnadshavare söka plats i en fristående skola eller en skola i en annan 
kommun måste de själva kontakta den skolan får en särskild ansökan. De fristående 
skoloma har egna köer till sina skolplatser. Kötiden räknas från anmälningsdatum 
och skolan avgör själv om plats finns. Den som väljer en fristående skola eller en 
skola i en annan kommun ska också fylla i Håbo kommuns e-valsblanl(ett får 
skolval, så att vi kan registrera vid vilken skola eleven önskar gå. 

Om en elev får plats på en skola i en annan kommun betalar Håbo kommun ett 
bidrag motsvarande kommunens elevpeng till den aktuella skolan. Observera att 
vissa skolor kan ställa laav på en högre ersättning, vilket kommunen inte betalar. 

Att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare 

Om man vill att sitt barn ska börja årskurs l redan när barnet är 6 år har man rätt att 
begära detta hos hemkommunen. Det görs via blankett som finns på kommunens 
hemsida. Denna rätt gäller även om barnet ska gå på en fristående skola. Om man 
istället vill ansöka om att barnet ska få skjuta upp sin skolplikt ett år och bölja 
årskurs l vid 8 års ålder så kan ansökan göras om det hos hemkommunen via 
blanl(ett på hemsidan. 
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Fördelning av skolplatser/turordningsregler 

Så långt det är möjligt fårsöker Håbo kommun tillgodose önskemål om skola. Ibland 
är det fler sökande till en skola än vad det fmns platser. Om en skola inte har plats får 
alla som sökt kan andra- eller tredjehandsvalet komma i fråga. 

o Närhetsprincipen gäller. De elever som har valt skolan i sitt 
upptagningsområde prioriteras fårst. I upptagningsområdet har man alltid 
plats. 

o Elever som valt en skola på grund av särskilda skäl bör få gå i den önskade 
skolan. 

o Syskonfårtur 

Vårdnadshavarens önskemål kan frångås; (l) om en annan elevs rätt till placering i 
upptagningsområdet åsidosätts, (2) om betydande organisatoriska och ekonomiska 
svårigheter uppstår får kommunen eller (3) om det är nödvändigt med hänsyn till 
andra elevers trygghet och studiero. 

De fristående skolorna har egna köer till sina skolplatser. Kötiden rälmas från 
anmälningsdatum och skolan avgör själv om plats finns. 

Byte av skola 
Byte av skola kan när som helst genomfåras via e-valsblankett på kommunens 
hemsida. 

Om inget val görs 
Om barnet ska bölja fårskaleklass och föräldrarna inte gör något val händer 
ingenting. Eleven placeras inte på någon skola till hösten. Föräldrar kan i efterhand 
kontakta den skola man är intresserad av om man glömt välja eller ändrat sig och vill 
att barnet ska bölja i fårskoleklass. 

När det gäller skolval till andra årskurser så ska eleven enligt lag ha en skolplacering 
och gå i skolan eftersom eleven då har skolplikt. Om inget val till ny årskurs har 
gjmis placeras därfår eleven i en kommunal skola i det område där eleven bor. 

Mer information 
Frågor kring skolvalet besvaras av skoloma eller av barn- och utbildningskontoret 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-27 
Vår beteckning 

SKN2012/127 nr 2014.5007 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Administrativ chef 
0171-526 09 
viveca.stromberg@bildning.habo.se 

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

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att skolnämnden godkänner föreslagna regler får 
utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun från och med l januari 
2015. 

Revideringarna gäller bland annat ändrade dattun efter skolnämndens beslut 
från den 9 december 2013 (§ 98) om att från och med september 2014 göra 
avläsning och utbetalning får samma 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 
och med 31 december 2018. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

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

Gällande regler får utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun, 
2013-11-12, SKN2012/127 m 2013.4558 

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

Förslag till beslut 

l. skolnämnden godkänner foreslagna regler for utbetalning av barn- och 
elevpeng i Håbo kommun från och med l januari 2015. 

Beslutsexpediering 
Administrativa chefen 
Handläggare, interkommunala barn och elever 
Kommunala forskolor och grundskolor utanfår Håbo kommun 
Fristående fårskolor inom och utanfår Håbo kommun 
Fristående grundskolor inom och utanfår Håbo kommun 
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2014-11-27 
Vår beteckning 

SKN2012/127 nr 2014.5008 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Administrativ chef 
0171-526 09 
viveca.stromberg@bildning.habo.se 

Regler för utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun 

Bakgrund 
Från och med den l januari 2010 ställs i skollagen (1985:1 100) och 
(20 l 0:800) 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. 

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget fcir det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn och elever som 
böljar i verksamheten under kalenderåret ska kommunen besluta om 
bidraget omgående. En kommun har dock under löpande budgetår möjlighet 
att minska ersättningen till kommunala likväl som fristående verksamheter. 
Om ersättningen minskas till verksamhet i egen regi, kan bidragen till 
fristående verksamhet minskas i motsvarande mån, genom att återstående 
utbetalningar under budgetåret minskas. Om ytterligare resurser ges till den 
kommunala verksamheten under budgetåret, ska också motsvarande tillskott 
ges till den fristående verksamheten. 1 

I skolnämndens budget fcir aktuellt år, framgår hur Håbo kommun har 
arbetat fram elev- och barnpeng utifrån aktuella fcirfattningslcrav. 

Infcir va1je nytt budgetår måste den fristående verksamheten ansöka om 
grundbelopp fcir barn- och elevpeng, hos kommunen. 

Om verksamheten vid budgetårets start inte har barn/elever placerade från 
Håbo kommun, kan verksamheten under året ansöka om grund- och 
tilläggsbelopp när placering sker. Håbo kommun fattar då ett bidragsbeslut 
vid aktuell tidsperiod. 

Regler och rutiner fcir utbetalning av barn- och elevpeng SKN 2012/127 nr 
2013 .'4558 kommer i och med detta dokument att upphöra gälla. 

1 Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet Den 
23 juni 201 O utf<irdade regeringen kompletterande föreskrifter (SFS 201 0:802) i förordningen 
( 1996: 1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet Se även SKL 
Cirkulär 2010:50. 
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SKN2012/127 nr 2014.5008 

Utbetalning av barn- och elevpeng för kommunala och fristående 
verksamheter 

Avläsningsdatum oGh utbetalningsdatum för ham oGh e!e~'f3eng. 

OBS! Utheta.'ninqen ska \<ara hii.'"R oGh lithi.'dnirmsk9Fitetet tillhanda 
senast den ä: e varie månad. 

Inlämning av Avstämnings-
avstämningslista datum 
~ ~ 

5/1 lO/l 

5/2 10/2 

5/3 10/3 

5/4 10/4 

5/5 10/5 

5/6 10/6 

Utbetalning 
avsermånad 
J8fluari 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

[U,iif, juli, augusti 

Utbetalnings
datum 
-1-A-

'ISY·ii 
·151~ 

ii5B ,_- -~ _, 

1514 
'15!§ 
l5/(j,15D,l5/& 

En preliminär lista ska lämnas in i augusti efter terminens början. 

5/9 10/9 September 15/9 

510 10/10 Oktober 15/10 

5/11 10/ll November lS/ll 

5/12 10/12 December 15/12 

Avläsning sker enligt ovan angivna datum. Om avläsningsdatum infaller på 
en helgdag är det vardagen innan som gäller. 

Om utbetalningsdatum infaller på helgdag är det vardagen efter som gäller. 

Alla barn och elever finns registrerade i kommunens dataregister Extens. De 
registreras av )Ja_rp.::(,c!lifi6Tf@ihgslc~!itöfii~ samt skolornas 
rektorsexpeditioner. 

Avläsning 
Varje fristående verksamhet ska till bir.m_<_ •• ·.~ ~~h\.i~b{filiiifig_sk .. o. rit_ote~. i Håbo - . . -- . - . --
kommun ha inlämnat aktuell avstämningslista per det avläsningsdatum som 
anges här ovan. Listan ska vara W~fui-'6c'4\ltbil~gs~()ptor;;~ tillhanda 
senast den 5 :e vmj e månad. 

Kommunala verksamheter i andra kommuner ska snarast underrätta Håbo 
kommlm om vilka nya barnielever folkbokf<irda i Håbo kommun som är 
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inskrivna i verksamheten. Håbo kommun ska även underrättas snarast när 
ett barnielev slutar. 

Vad gäller kommunala verksamheter i Håbo kommun görs uttag av 
uppgifter i Extens där alla barn finns registrerade. 

Utbetalning 
Bidragen (grundbelopp och ev. tilläggsbelopp) utbetalas med en tolftedel 

. • d 2 varJe mana . 

Retroaktiv peng for de verksamheter som omfattas av maxtaxa (forskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg) utgår inte. 

Utbetalning till fristående och kolllilllll"lala verksamheter inom och utanfor 
Håbo kommun kommer att ske sR~td\fnll5:e innevarande månad fråR oeh 
med september. Detta under forutsättning att avstämningslistan inkommer i 
tid 

Utbetalning av bidrag kan ske forst när fristående verksamhet har gjort en 
ansökan om grundbelopp och fått den beviljad 

P~~nH\~1Mrmg~xtx~~§W@~f~~å-p-r~iiihfr!ät:åv~täiDOinislistil':-ihiäTI.W~s 
.\IJ.di1l@1ji§tj!pl;~J~}~]l'd.~,~ylj\~nfng~(j(l~. för de barn som utbetalRiRg sker 
deR rorsta måRadeR kommer ett avdrag göras med ea måRad då dessa l3am 
slutar i verksamheteR, med aaledaiRg av att utbetalHiHg sker i Rirskett. 

För kommunala verksamheter inom Håbo kommun görs utbetalning av 
ersättning via bokforingsorder varje månad. 

Vid konflikt på arbetsplatsen som innebär att verksamheten måste stängas 
eller på annat sätt begränsas, reduceras barnpengen från och med den dag då 
åtgärden vidtas. 

Korrekta uppgifter 
Verksarnheten ansvarar för att korrekta uppgifter om respektive barn 
kommer in till kommunen vid avläsningsdatumen3

. Det ligger på 
verksamhetens ansvar att anmäla forändringar till kommunen. 

2 Om huvudmannen för den fristående verksamheten och kommunen inte kommer överens om annat, 
ska bidragen enligt Förordning (1996: 1206) och (20 l 0:802) betalas ut med en tolftedel varje månad. 
3 Felaktigt inlämnade uppgifter kan enligt brottsbalkens regler anses vara bedrägeli alternativt 
bedrägligt beteende och kan polisanmälas. 



REGLER 4(7) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-27 
Vår beteckning 

SKN2012/127 nr 2014.5008 

Barnpeng till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Barnpeng utbetalas for barn som är folkbokforda i Håbo kommun, vars 
foräldrar forvärvsarbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är 
foräldralediga. Barnpengen betalas ut till forskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 

Verksamhet som bedrivs i form av pedagogisk omsorg 4, forskola och 
fritidshem5 ska av hemkommunen ha fått ett beslut om godkännande att 
bedriva verksamhet och rätt till bampeng, for att ha rätt till bidrag. 

Barnpengen innehåller kompensation for löner och personalomkostnader 
samt maxtaxans varierande avgifter på grund av allmän forskola, 
syskonrabatter och familj einkomst. Bidraget innefattar medel till den 
pedagogiska verksamheten samt till den dagliga serveringen av ett lagat mål 
mat, frukost, mellanmål och frukt inom forsko lan. F ör fritidshem gäller 
servering av frukost, mellanmål samt frukt. 

Barnpengen kan inte lämnas for fler egna barn än det antalet andra barn som 
tagits emot i verksamheten. 

Avläsning och uppsägningstid 
Samma avläsningsdatum som for skolor och forskoleklass, gäller for 
forskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Retroaktiv avstämning förjali 
eeh a'ugust\ sker vid avläsningen den l 0/9.6 Bidrag lämnas endast for hela 
månader. För de barn som lämnar forskolan for fritidshemsplacering får 
forskolan ersättning till och med 31 juli då barnet flyttas till fritidshem. 

En preliminär avstämningslista ska lämnas in i augusti efter terminens 
böljan. 

Den nya verksamheten ska ta reda på av den avlämnande verksamheten 
vilket uppsägningsdatum som gäller, då Håbo kommun betalar ut peng till 
den avlämnande verksamheten så länge barnet är inskrivet. Föräldraavgift 
och bidrag går till den avlämnande verksamheten under hela 
uppsägningstiden. Mottagande verksamhet ska inte ta emot barn under 
uppsägningstiden. 

Håbo kommun har en uppsägningstid om två månader från och med 
blankettens ankomstdatum tillkommunen7

. De fristående forskolorna, 
fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen har uppsägningstider som 
varierar, men verksamheterna bör inte ha en uppsägningstid som överstiger 

4 Begreppet gäller all verksamhet som inte drivs i fmm av fårskola, fritidshem, öppen fOrskola eller 
öppen fritidsverksamhet, exempelvis dagbarnvårdare och flerfamiljslösningar. 
5 I och med införandet av den nya skollagen från och med den 1 juli 2011, så ska Statens 
skolinspektion och inte hemkommunen ha godkänt fritidshem som ligger i samma verksamhet som en 
friskol a. Hemkommunen ansvarar fOr tillsyn och godkännande fOr helt friliggande fritidshem. 
6 Förskola, fritidshem och pedagogisk ollls?~gfä,r_inte re_tr()alctiy_ersättning från juli månad. 
7 Uppsägningsblanketten inlämnas ti11_~affi~:-:0_~6--:-ui~Hdii!_iig-Sl9~~!oJ~f. 
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två månader. Ersättning från kommunen utgår enbart för en uppsägningstid 
om två månader. 

På avstämningslistan ska tydligt anges avläsningsdatum. Listan ska vara 
undertecknad av firmatecknare eller verksamhetsansvarig. Listan ska vara 
sorterad efter barnens personnunnner, det äldsta barnet ska stå överst. 

Kopior på avtal och uppsägningsblanketter bifogas avstämningslistan 
Vad gäller förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska de fristående 
verksamheterna med avstämningslistan bifoga kopior på samtliga 
nytillkomna avtal och uppsägningsblanketter som är underskrivna av 
vårdnadshavarna. Kopia på avtal ska också bifogas vid förändring av 
omsorgstid som påverkar pengen. 

För kommunala verksamheter i andra kommuner ska 
beslut/avtal/uppsägningar bifogas underrättelsen om nytillkomna eller 
uppsagda barn/elever. 

På avstämningslistan ska det tydligt framgå datum då barnet böljar eller 
slutar på förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg samt att dattlm ska 
anges om barnet ändrar tid i verksamheten, 100 procent närvaro (maxtaxa) 
eller reducerad närvaro ( föräldraledig eller om barnet enbart går inom 
Allmän förskola). 

Verksamhetens öppethållande i förhållande till ersättningen 
Enligt skollagen (2010:800) har verksamheterna en skyldighet att erbjuda 
verksamhet efter föräldrarnas förvärvsarbete, studier, eller om barnet har 
behov utifrårl familjens situation i övrigt. Verksamheten får inte informera 
eller föreskriva villkor för vårdnadshavare om att de till exempel måste ta en 
placering i maj/juni månad när behovet eller önskan om placering är augusti. 

Verksamheten ska hålla öppet under arbetstid. Normal arbetstid räknas som 
06.00-18.30. Verksamheten ska även hålla öppet under semesterperioder 
såsom jul och sommar samt planeringsdagar, om behov finns. 8 

Om en huvudman väljer att inte hålla öppet enligt förvärvsarbete, studier 
eller barnets behov (se regeringsrättens dom daterad 2007-02-05, Mål nr 
1848-05) är verksamheten således inte tillgänglig för alla barn9

, vilket inte 
är förenligt med gällande lagstiftning. 

Annan pedagogisk verksamhet ex. pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) har 
inte samma krav enligt skollagen. 

8 Prop. 2009/10:165 s 716,775 &356. Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU13 s.50 2007-
02-05, Mål m 1848-05. 
9 VårdnadshavamalfOräldrarna har rätt att kräva att verksamheten är öppen mellan dessa tider om de 
har ett behov av omsorg. 
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2014-11-27 
Vår beteckning 

SKN2012/127 nr 2014.5008 

Kommunens skyldighet att dela barnpengen mellan två huvudmän 
Verksamheten kan i vissa fall få en halv barnpeng. Då kommunen har 
skyldighet att dela barnpengen mellan två aktörer om vårdnadshavaren så 
önskar. Delning av ~engen gäller enbart forskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, inte skolan °. Det är upp till hemkommunen att avgöra dels vad 
som är rimligt ur administrativ och ekonomisk synpunkt och dels vad som 
är barnets behov när placering och fordelning av peng beslutas.11 

Elevpeng till grundskola och förskolaklass 

Elevpeng betalas ut till alla fristående och kommunala verksamheter som 
har elever folkbokforda i Håbo kommun. Verksamheten ska ha blivit 
godkänd av Statens Skolinspektion. 

Retroaktiv ersättning 
Verksamheten erhåller for juli augusti månad ett bidrag baserat på det antal 
elever som är inskrivna i forskaleklass och grundskola i juni månad. För nya 
elever i forskaleklass och grundskola som påbörjar sin skolgång under 
augusti månad, kornmer verksamheten att få ersättning for de eleverna från 
och med juli månad. En retroaktivjustering av elevantalet i juli och augusti 
sker vid avläsningsdatum 10/9. Bidragjusteras endast for hel månad. Har 
verksamheten fått bidrag for ett for stort antal elever, korrigeras bidraget 
nedåt och tvärtom, ifall verksamheten har fått ersättning for ett for lågt antal. 

En preliminär avstämningslista ska lämnas in i augusti efter terminens 
böljan. 

Avläsning 
Nya elever som böljar i försko leklass eller grundskola under augusti får 
bidrag från och med juli månad. Elever som slutar åk 9 får bidrag till och 
medjuni månad. 

På avstämningslistan skall tydligt anges avläsningsdatum. Listan ska 
undertecknas av firmatecknare/verksamhetsansvarig. Eleverna ska redovisas 
årskursvis och på efternamnet i bokstavsordning. 

Om en elev böljar eller slutar i skolan ska det tydligt anges på 
avstämningslistan från vilket datum ändringen sker.12 Vid skolbyte eller 
avslut av skolgång anges vilken skola som tar emot eleven. 

Skolpeng for en elev som är inskriven i forskoleldass till år 9 på fristående 
eller kommunal skola vid läsårsstart i augusti, foljer med eleven och skolan 
hela läsåret Uuli-juni), om inte eleven byter skola, flyttar och folkbokfor sig 
i annan kommun. 

10 Skolan har alltid 100 procent åtagande. Seskollagen (2010:800) fr. l juli 2011. 
11 2 a kapitel 17 a skollagen (1985:11 00). Nya skollagen (20 10:800) 25 kapitel Il§ 
12 Enligt skoHagen har fristående skolor en skyldighet att snarast lämna uppgift till elevens 
hemkommun, om elev börjar eller slutar. 
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För elever som under pågående läsår flyttat och inte längre är folkbokförda i 
Håbo kommun, utbetalas ingen skolpeng. 

1 Oe och 11 e skolår 
En ansökan inklusive fullständigt underlag måste inlämnas till barn- och 
utbildningskontoret i Håbo kommun för att få bidrag för elever som går ett 
IO:e eller ll:e skolår. Ansökan måste inlämnas senast 15 juni för 
nästkommande läsår. 

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp kan sökas för modersmål e±lef och för barnielev med 
omfattande behov av särskilt stöd- extraordinära stödåtgärder. 
TilläggslleleJ3J3 Det kan även sökas för simresor ffif a~ skolor inom Håbo 
kommun som har elever i förskoleklass och ~ skolår 1.13 

Om verksamheten har barn eller elever i behov av tilläggsbelopp ska separat 
ansökanem tilläggs!Jele]3]3 inlämnas för varje barn/elev. En fristående 
verksamhet måste dock ha fått ett beslut om grundbelopp för hela 
verksamheten för budgetåret innan tilläggsbeloppet kan beviljas. 

13 Reglemente fOr simresor inom Håbo kommun 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-11-12 

Vår beteckning 

SKN nr 2013.4558 

Skolförvaltningen Fastställd av skolnämnden 2013-12-09 (§ 98) 
Gällande från och med 1 januari 2014 
Dokumentansvarig: Administrativa chefen 

Regler för utbetalning av barn- och elevpeng i H åbo kommun 

Bakgrund 

Från och med den l januari 201 O ställs i skollagen (1985: l l 00) och 
(2010:800) krav på att kommunen ska utforma ett bidragssystem till de 
fristående verksamheterna bestående av ett grundbelopp och ett 
tilläggsbelopp. Systemet ska grunda sig på att kommunala och fristående 
verksamheter ska få bidrag på lika villkor. 

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets böljan. För barn och elever som 
böljar i verksamheten under kalenderåret ska kommunen besluta om 
bidraget omgående. En kommun har dock under löpande budgetår möjlighet 
att minska ersättningen till kommunala likväl som fristående verksamheter. 
Om ersättningen minskas till verksamhet i egen regi, kan bidragen till 
fristående verksamhet minskas i motsvarande mån, genom att återstående 
utbetalningar under budgetåret minskas. Om ytterligare resurser ges till den 
kommunala verksamheten under budgetåret, ska också motsvarande tillskott 
ges till den fristående verksamheten.1 

I skolnämndens budget för aktuellt år, framgår hur Håbo kommun har 
arbetat fram elev- och barnpeng utifrån aktuella författningskrav. 

Inför valje nytt budgetår måste den fristående verksamheten ansöka om 
grundbelopp för barn- och elevpeng, hos kommunen. 

Om verksamheten vid budgetårets start inte har barnielever placerade från 
Håbo kommun, kan verksamheten under året ansöka om grund- och 
tilläggsbelopp när placering sker. Håbo kommun fattar då ett bidragsbeslut 
vid aktuell tidsperiod. 

Regler och rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng SKN 2012/127 nr 
2013.867 kommer i och med detta dokument att upphöra gälla. 

1 Förordning (1996:1206) om fristående skoloroch viss enskild verksamhet inom skolområdet Den 
23 juni 20 l O utfårdade regeringen kompletterande fOreskrifter (SFS 2010:802) i fårordningen 
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skol området. Se även SKL 
Cirkulär 2010:50. 
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Datum 

KOMMUN 2013-11-12 

Utbetalning av barn- och elevpeng för kommunala och fristående 
verksamheter 

Avläsningsdatum och utbetalningsdatum för barn- och elevpeng. 

OBS! Utbetalningen ska vara skolkontoret tillhanda senast den 5:e 
varje månad. 

2(7) 

Vår beteckning 

SKN nr 2013.4558 

Inlämning av Avstämnings- Utbetalning Utbetalnings-
avstämningslista datum avsermånad datum 
5112 10/12 Januari 111 

511 10/1 Februari 112 

5/2 10/2 Mars 1/3 

5/3 10/3 April 1/4 

5/4 10/4 Maj 1/5 

5/5 10/5 Juni 1/6 

5/6 10/6 Juli, augusti 1/7, 1/8 

En preliminär lista ska lämnas in i augusti efter terminens böljan. 

5/9 

510 

5111 

5/12 

10/9 

10/10 

10/11 

10/12 

September 

Oktober 

November 

December 

15/9 

15/10 

14111 

15/12 

Avläsning sker enligt ovan angivna datum. Om avläsningsdatum infaller på 
en helgdag är det vardagen innan som gäller. 

Om utbetalningsdatum infaller på helgdag är det vardagen efter som gäller. 

Alla barn och elever finns registrerade i kornmunens dataregister Extens. De 
registreras av skolkontoret samt skolomas rektorsexpeditioner. 

Avläsning 
Varje fristående verksamhet ska till skolkontoret i Håbo kommun ha 
inlämnat aktuell avstämningslista per det avläsningsdatum som anges här 
ovan. Listan ska vara skolkontoret tillhanda senast den 5:e varje månad. 

Kornmunala verksamheter i andra kommuner ska snarast underrätta Håbo 
kommun om vilka nya barnielever folkbokforda i Håbo kornmun som är 
inskrivna i verksamheten. Håbo kornmun ska även tiDderrättas snarast när 
ett barnielev slutar. 
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Vad gäller kommunala verksamheter i Håbo kommun görs uttag av 
uppgifter i Extens där alla barn finns registrerade. 

Utbetalning 
Bidragen (grundbelopp och ev. tilläggsbelopp) utbetalas med en tolftedel 

. , d 2 va!Jemana . 

Retroaktiv peng får de verksamheter som omfattas av maxtaxa (förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg) utgår inte. 

Utbetalning till fristående och kommunala verksamheter inom och utanfår 
Håbo kommun kommer att ske den fårsta vardagen innevarande månad 
under våtierminen samt den 15:e innevarande månad från och med 
september. Detta under förutsättning att avstämningslistan inkommer i tid 

Utbetalning av bidrag kan ske först när fristående verksamhet har gjort en 
ansökan om grundbelopp och fått den beviljad 

Vid nyetablering av verksamhet ska preliminär avstämningslista inlämnas 
vid närmast föregående avläsningsdatum. För de barn som utbetalning sker 
den fårsta månaden kommer ett avdrag göras med en månad då dessa barn 
slutar i verksamheten, med anledning av att utbetalning sker i förskott. 

För kommunala verksamheter inom Håbo kommun görs utbetalning av 
ersättning via bokföringsorder vatje månad. 

Vid konflikt på arbetsplatsen som innebär att verksamheten måste stängas 
eller på annat sätt begränsas, reduceras barnpengen från och med den dag då 
åtgärden vidtas. 

Korrekta uppgifter 
Verksamheten ansvarar får att korrekta uppgifter om respektive barn 
kommer in till kommunen vid avläsningsdatumen 3. Det ligger på 
verksamhetens ansvar att anmäla fårändringar till kommunen. 

2 Om huvudmannen fOr den fristående verksamheten och kommunen inte kommer överens om annat, 
ska bidragen enligt Förordning (1996: 1206) och (201 0:802) betalas ut med en tolftedel varje månad. 
3 Felaktigt inlämnade uppgifter kan enligt brottsbalkens regler anses vara bedrägeri alternativt 
bedrägligt beteende och kan polisanmälas. 
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Datum 

KOMMUN 2013-11-12 

Barnpeng till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Barnpeng utbetalas för barn som är folkbokförda i Håbo kommun, vars 
föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är 
föräldralediga. Barnpengen betalas ut till förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 

Verksamhet som bedrivs i form av pedagogisk omsorg 4, förskola och 
fritidshem5 ska av hemkommunen ha fått ett beslut om godkännande att 
bedriva verksamhet och rätt till barnpeng, för att ha rätt till bidrag. 

Barnpengen innehåller kompensation för löner och personalomkostnader 
samt maxtaxans varierande avgifter på grund av allmän förskola, 
syskonrabatter och familjeinkomst Bidraget innefattar medel till den 
pedagogiska verksamheten samt till den dagliga serveringen av ett lagat mål 
mat, frukost, mellanmål och frukt inom förskolan. För fritidshem gäller 
servering av frukost, mellanmål samt frukt. 

Barnpengen kan inte lämnas för fler egna barn än det antalet andra barn som 
tagits emot i verksamheten. 

Avläsning och uppsägningstid 
Samma avläsningsdatum som för skolor och förskoleklass, gäller för 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Retroaktiv avstämning för juli 
och augusti sker vid avläsningen den l 0/9.6 Bidrag lämnas endast för hela 
månader. För de barn som lämnar förskolan för fritidshemsplacering f'ar 
förskolan ersättning till och med 31 juli då barnet flyttas till fritidshem. 

En preliminär avstämningslista ska lämnas in i augusti efter terminens 
början. 

Den nya verksamheten ska ta reda på av den avlämnande verksamheten 
vilket uppsägningsdamm som gäller, då Håbo kommun betalar ut peng till 
den avlämnande verksamheten så länge barnet är inskrivet. Föräldraavgift 
och bidrag går till den avlämnande verksamheten under hela 
uppsägningstiden. Mottagande verksamhet ska inte ta emot barn under 
uppsägningstiden. 

Håbo kommun har en uppsägningstid om två månader från och med 
blankettens ankomstdatum till kommunen7

. De fristående förskolorna, 
fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen har uppsägningstider som 
varierar, men verksamheterna bör inte ha en uppsägningstid som överstiger 

4 Begreppet gäller all verksamhet som inte drivs i form av fårskola, fritidshem, öppen fårskola eller 
öppen fritidsverksamhet, exempelvis dagbarnvårdare och flerfamiljslösningar. 
5 I och med infOrandet av den nya skollagen från och med den l juli 2011, så ska Statens 
skolinspektion och inte·hemkommunen ha godkänt fritidshem som ligger i samma verksamhet som en 
friskol a. Hemkommunen ansvarar får tillsyn och godkännande får helt friliggande fritidshem. 
6 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg får inte retroaktiv ersättning frånjuli månad. 
7 Uppsägningsblanketten inlämnas till skolkontoret 

4(7) 

Vår beteckning 

SKN nr 2013.4558 
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SKN nr 2013.4558 

två månader. Ersättning från kommunen utgår enbart får en uppsägningstid 
om två månader. 

På avstämningslistan ska tydligt anges avläsningsdatum. Listan ska vara 
undertecknad av firmatecknare eller verksamhetsansvarig. Listan ska vara 
sorterad efter barnens personnummer, det äldsta barnet ska stå överst. 

Kopior på avtal och uppsägningsblanketter bifogas avstämningslistan 
Vad gäller fårsko la, fritidshem och pedagogisk omsorg ska de fristående 
verksamheterna med avstämningslistan bifoga kopior på samtliga 
nytillkomna avtal och uppsägningsblanketter som är underskrivna av 
vårdnadshavarna. Kopia på avtal ska också bifogas vid fårändring av 
omsorgstid som påverkar pengen. 

För kommunala verksamheter i andra kommuner ska 
beslut/avtalluppsägningar bifogas underrättelsen om nytillkomna eller 
uppsagda barn/elever. 

På avstämningslistan ska det tydligt framgå datum då barnet börjar eller 
slutar på fårskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg samt att datum ska 
anges om barnet ändrar tid i verksamheten, l 00 procent närvaro (maxtaxa) 
eller reducerad närvaro ( föråldraledig eller om barnet enbart går inom 
Allmän förskola). 

Verksamhetens öppethållande i förhållande till ersättningen 
Enligt skollagen (20 l O: 800) har verksamheterna en skyldighet att erbjuda 
verksamhet efter föräldrarnas förvärvsarbete, studier, eller om barnet har 
behov utifrån familjens situation i övrigt. Verksamheten f'ar inte informera 
eller föreskriva villkor får vårdnadshavare om att de till exempel måste ta en 
placering i maj/juni månad när behovet eller önskan om placering är augusti. 

Verksamheten ska hålla öppet under arbetstid. Normal arbetstid räknas som 
06.00-18.30. Verksamheten ska även hålla öppet under semesterperioder 
såsomjul och sommar samt planeringsdagar, om behov finns. 8 

Om en huvudman väljer att inte hålla öppet enligt förvärvsarbete, studier 
eller barnets behov (se regeringsrättens dom daterad 2007-02-05, Mål nr 
1848-05) är verksamheten således inte tillgänglig får alla barn9

, vilket inte 
är fårenligt med gällande lagstiftning. 

Annan pedagogisk verksamhet ex. pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) har 
inte sanunakrav enligt skollagen. 

8 Prop. 2009/10:165 s 716,775 &356. Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU13 s.50 2007-
02-05, Mål m 1848-05. 
9 Vårdnadshavarna/fåräldrama har rätt att kräva att verksamheten är öppen mellan dessa tider om de 
har ett behov av omsorg. 
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Kommunens skyldighet att dela barnpengen mellan två huvudmän 
Verksamheten kan i vissa fall ta en halv barnpeng. Då kommunen har 
skyldighet att dela barnpengen mellan två aktörer om vårdnadshavaren så 
önskar. Delning av ~engen gäller enbart fcirskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, inte skolan °. Det är upp till hemkommunen att avgöra dels vad 
som är rimligt ur administrativ och ekonomisk synpunkt och dels vad som 
är barnets behov när placering och fordelning av peng beslutas. 11 

Elevpeng till grundskola och förskaleklass 

Elevpeng betalas ut till alla fristående och kommunala verksamheter som 
har elever folkbokfcirda i Håbo kommun. Verksamheten ska ha blivit 
godkänd av Statens Skolinspektion. 

Retroaktiv ersättning 
Verksamheten erhåller fcir juli augusti månad ett bidrag baserat på det antal 
elever som är inskrivna i fcirskoleklass och grundskola i juni månad. F ör nya 
elever i fcirskoleklass och grundskola som påböJjar sin skolgång under 
augusti månad, kommer verksamheten att ta ersättning fcir de eleverna från 
och med juli månad. En retroaktiv justering av elevantalet i juli och augusti 
sker vid avläsningsdatum 10/9. Bidragjusteras endast fcir hel månad. Har 
verksamheten ratt bidrag fcir ett fcir stort antal elever, korrigeras bidraget 
nedåt och tvärtom, ifall verksamheten har fått ersättning fcir ett fcir lågt antal. 

En preliminär avstämningslista ska lämnas in i augusti efter terminens 
böljan. 

Avläsning 
Nya elever som böljar i fcirskoleldass eller grundskola under augusti tar 
bidrag från och med juli månad. Elever som slutar åk 9 tar bidrag till och 
medjuni månad. 

På avstämningslistan skall tydligt anges avläsningsdatum. Listan ska 
undertecknas av finnateclmare/verksamhetsansvarig. Eleverna ska redovisas 
årskursvis och på efternamnet i bokstavsordning. 

Om en elev böljar eller slutar i skolan ska det tydligt anges på 
avstämningslistan från vilket datum ändringen sker. 12 Vid skolbyte eller 
avslut av skolgång anges vilken skola som tar emot eleven. 

Skolpeng fcir en elev som är inskriven i fcirskoleklass till år 9 på fristående 
eller kommunal skola vid läsårsstart i augusti, fciljer med eleven och skolan 
hela läsåret (juli-juni), om inte eleven byter skola, flyttar och folkbokfor sig 
i annan kommun. 

10 Skolan har alltid 100 procent åtagande. Se skollagen (20 l 0:800) fr. l juli 20 Il. 
11 2 a kapitel 17 a skollagen (1985:1100). Nya skollagen (2010:800) 25 kapitel Il§ 
12 Enligt skolJagen har fristående skolor en skyldighet att snarast lämna uppgift till elevens 
hemkommun, om elev börjar eller slutar. 
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För elever som under pågående läsår flyttat och inte längre är folkbokförda i 
Håbo kommun, utbetalas ingen skolpeng. 

1 Oe och 11 e skolår 
En ansökan inldusive fullständigt underlag måste inlämnas till skolkontoret i 
Hå bo kommun för att få bidrag för elever som går ett l O:e eller Il :e skolår. 
Ansökan måste inlämnas senast 15 juni för nästkommande läsår. 

Tilläggsbelopp 

Om verksamheten har barn eller elever i behov tilläggsbelopp ska separat 
ansökan om tilläggsbelopp inlämnas för vruje barn/elev. En fristående 
verksamhet måste dock ha fått ett beslut om grundbelopp för hela 
verksamheten för budgetåret, innan tilläggsbeloppet kan beviljas. 
Tilläggsbelopp kan sökas för modersmål eller för barn/elev med omfattande 
behov av särskilt stöd- extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbelopp kan även 
sökas för simresor för skolor inom Håbo kommun som har elever i 
förskoleklass och skolår 1.13 

13 Reglemente för simresor inom Håbo kommun 

Il( 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-12-09 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 98 SKN 2012/127 

Revidering av regler för utbetalning av barn- och elevpeng 

Sammanfattning 
Från ochmed den l januari 2010 ställs i skollagen (1985:1100) och 
(20 l 0:800) krav på att kommunen ska utforma ett bidragssystem till de 
fristående verksamheterna bestående av ett grundbelopp och ett 
tilläggsbelopp. 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 vruje 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. Avläsning 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 skolnärunden 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. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4907 
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Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 98 SKN 2012/127 

Forts. 

Revidering av regler för utbetalning av barn- och elevpeng 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende 16, 2013-12-03m SKN m 2013.4830 

Tjänsteslaivelse, 2013-11-14, SKN m 2013.4579 

Regler for utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun 
(reviderad) SKN 2013.4558. 

Rutiner for utbetalning av barn- och elevpeng i Håbo kommun. 
SKN2013.867 (fastställt av skolnämnden l mars 2013 (§ 23)) 

Beslut 

l. skolnämnden godkärmer foreslagna regler for utbetalning av barn- och 
elevpeng i Håbo kommun från och med l januari 2014. 

Beslutsexpediering 
Administrativa chefen 
Handläggare, interkommunala barn och elever 
Kommunala forskolor och grundskolor utanfor Håbo kommun 
Fristående forskolor inom och utanfor Håbo kommun 
Fristående grundskolor inom och utanfor Håbo kommun 
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Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
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ÄRENDE12 

Plan för tillsyn av fristående verksamheter år 2015 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-22, SKN2014/610 m 2014.4555 
Riktlinjer for tillsyn av fristående verksamheter - förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem, SKN nr 2012.2686. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
l. skolnämnden godkänner forslag till plan for tillsyn av fristående 

verksamheter år 2015. 

Beslutsexpediering 

Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Utvecklingsledaren forskola 
Handläggaren/utredaren av tillsyn for fristående förskola och pedagogisk 
omsorg 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Annika Ekblom, Utvecklingsledare förskola 
0171-526 55 
annika.ekblom@bildning.habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2014-10-22 

Plan för tillsyn av fristående verksamheter år 2015 

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

Vid gransimingen görs en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten 
avviker från de krav och forväntningar som uttrycks i skollagen, läroplan, 
annan forfattillng och övriga styrdokument I tillsyuen ingår att fatta beslut 
om åtgärder som kan behövas for att huvudmannen som driver 
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen, 26kap. 2 § 
skollagen. 

Enligt Håbo kommuns riktlin j er skall två till tre fristående verksamheter 
inspekteras årligen. 

Efter tillsyuen återrapporteras resultatet till den fristående forskolan i form 
av ett tillsyusbeslut. 

Håbo kommuns barn- och utbildningsforvaltning fareslår att Äppelbos 
forskola och Raoul Wallenbergsskolans forskola skokloster ska inspekteras 
under år 2015. 

En återrapportering görs till nämnd under våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer for tillsyu av fristående verksamheter- förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem, SKN nr 2012.2686. 

Förslag till beslut 
l. skolnämnden godkänner forslag till plan for tillsyu av fristående 

verksamheter år 2015. 

Beslutsexpediering 

Förvaltningschefen 
Administrativa chefen 
Utvecklingsledaren forskola 
Handläggaren/utredaren av tillsyu for fristående förskola och pedagogisk 
omsorg 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

SKN nr 2014.4555 





HÅBO 
KOMMUN 

skolförvaltningen 
skolkontoret 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-06-29 

Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter

förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

l l/ 

1 (18) 

Vår beteckning 
SKN nr 2012.2686 



HÅBO 
KOMMUN 

Innehållsförteckning 

INNEHALLSFORTECKNING 

INLEDNING 

Bakgrund 
Syfte 
Tillsynsmyndighetens befogenheter 
Tillsynens struktur 

OM RADEN SOMOMFATTASAV INSPEKTIONEN 

Ekonomi 
Barnperspektivet 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Barns och föräldrars inflytande 
Personal 
Erbjudande av plats 
övriga krav på verksamheten 

GENOMFÖRANDE AV INSPEKTION 

Förberedelsefas 
Genomförandefas 
Analysfas 
Bedömning 
Beslut 
Sanktioner 
Uppföljning av inspektionen 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-06-29 

2(18) 

Vår beteckning 

SKN nr 2012.2686 

2 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
7 
9 

JO 
11 
12 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 



RIKTLINJER 3(18) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-06-29 
Vår beteckning 

SKN nr 2012.2686 

Inledning 

Bakgrund 
Efter att Skollagen (2010:800) trädde i kraft 2011 ses fårskolan som en egen 
skolform i en del av ett sammanhållet utbildningssystem, vilket innebär att 
ytterligare kvalitetskrav ställs på förskolan. Den pedagogiska kvaliteten 
måste därfår tillgodoses och måste ha sin utgångspunkt i läroplanen. Kärnan 
i fårskolans pedagogiska uppdrag är att den ska ge alla barn de 
fårutsättningar de behöver senare i livet. Det är viktigt att förskolan, genom 
att balansera omsorg, trygghet och lärande, ger barnen en god grund inför 
den fortsatta kunskapsutvecklingen i skolan samt en bra start i det livslånga 
lärandet Pedagogisk omsorg ses inte som en egen skolform och därfår ställs 
inte lika höga kvalitetskrav gällande den pedagogiska verksamheten. Dock 
anges i Skollagen att Läroplanen får fårskolan även ska vara vägledande får 
den pedagogiska omsorgen. 

I den nya skollagen ges tillsynsmyndigheten tydligare grund får sin tillsyn 
och det blir tydligare hur tillsynen får genomfåras. Kravet om tillsyn har 
getts framträdande betydelse då området tillskrivits ett eget kapitel. Här 
framgår bland annat att kommunerna ska utöva tillsyn över fårskola och 
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt och över pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen ger bidrag till. Kommunen har dock inte 
tillsyn över sådana frågor som någon annan myndighet har särskilt ansvar 
får, t.ex. Skolinspektionen, Datainspektionen eller Arbetsmiljöverket 
Kommunen har inte heller tillsyn över om verksamheterna följer skollagens 
bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling. 1 

I Håbo kommun finns inget fritidshem vars huvudman kommunen har 
godkänt. Dessa riktlinjer behandlar därfår endast tillsynen av de fristående 
fårskoloma och den fristående pedagogiska omsorgen. 

Syfte 
Tillsynen syftar till att genom en självständig granskning kontrollera om den 
fristående verksamheten uppfyller ställda krav i lag och andra föreskrifter. I 
tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas får att 
huvudmannen som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid 
granslmingen.2 

Det övergripande syftet med tillsynen är således att säkerställa kvalilen i den 
verksamhet som granskas samt att genom stöd och vägledning möjliggöra 
ökad kvalitet. Utgångspunkten får tillsynen är Skollagen, Läroplan får 
fårskola Lp få 98 (reviderad 201 0), Skolverkets allmänna råd och 
kommentarer får kvalitet i fårskolan samt Håbo kommuns reglemente får 

Skollagen 26 kap. 2-5 §§ 
2 skollagen 26 kap. 2, 9 §§ 
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förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Andra mer 
förvaltningsrättsliga perspektiv tillämpas likaså. 

Tillsynsmyndighetens befogenheter 
Kommunen har rätt att på plats granska den verksamhet de har tillsyn över. 
Det betyder att kommunen ska få komma in i verksamhetens lokaler, 
byggnader och andra utrymmen som används i verksamheten, så mycket de 
behöver för att kunna genomföra tillsynen. Den som blir granskad är även 
skyldig att lämna upplysningar samt lämna över handlingar och annat 
material som tillsynsmyndigheten efterfrågar för att kunna genomföra 
tillsynen. 3 

Tillsynens struktur 
Tillsynen berör i första hand fristående förskolor och fristående pedagogisk 
omsorg i Håbo kommun. Inom ramen för tillsynen inspekterar Håbo 
kommun två till tre fristående verksamheter årligen, vilket innebär att 
inspektion av en fristående verksamhet genomförs vart tredje eller vart 
fjärde år. En inspektion innefattar besök i verksamheten, intervju med 
förskolechefen/verksamhetsledaren och attitydundersökningar gällande 
föräldrars och personalens uppfattningar om verksamheten. Tillsynen följer 
ett rullande schema där den som senast var utsatt för inspektion står över 
tills samtliga andra verksamheter har genomgått inspektion. Om kommunen 
får signaler om brister i en fristående verksamhet, kan även detta föranleda 
inspektion. Detta kallas för riktad tillsyn och tillsynen kan då genomföras på 
ett specifikt uppmärksammat område. 

Inför varje år fastställer skolnämnden en plan för tillsyn där de 
verksamheter som kommer att inspekteras anges. I denna plan anges också 
ett tema som tillsynen kommer att lägga särskild vikt vid. Temat består av 
ett visst område som Håbo kommun önskar undersöka mer djupgående. 
Valet av temat görs vanligtvis i samråd med förskalechefer för de 
kommunala verksamheterna och kan vara ett specifikt område där stöd och 
vägledning önskas, ett område som har uppmärksammats av 
skolinspektionen i deras inspektioner eller som är aktuellt i 
samhällsdebatten. Samtliga förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen, 
både fristående och kommunala ingår i en enkätstudie som berör det 
specifika temat. Detta ger kommunen en helhetsbild av förskolomas och den 
pedagogiska omsorgens kvalitet beträffande det berörda mmådet och det ges 
även möjlighet att undersöka eventuella skillnader mellan fristående och 
kommunala verksamheter. 

Vid slutet av vmje år delger skolförvaltningen Skolnämnden en rapport med 
en sammanfattande analys av vad tillsynen resulterat i, det vill säga hur den 
har genomförts, vilka intryck som getts, vilka åtgärder som genomförts till 
följd av tillsynen et cetera. I rapporten återfinns enskilda kapitel som 

3 
skollagen 26 kap. 6-7 §§ 
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redogör for vad inspektionen resulterat i respektive vad undersökningen av 
årets tema resulterat i. 

Områden som omfattas av inspektionen 

Håbo kommun granskar vid inspektion verksamheterna ur ett 
helhetsperspektiv. En inspektion av en forskola och pedagogisk omsorg 
fokuseras alltid på nedanstående områden. Men även andra områden kan 
kommenteras och bedömas av tillsynsmyndigheten om det finns skäl for 
detta. I fokus for granskningen ligger i forsta hand de frågeställningar som 
anges nedan. Frågeställningarna granskas utifrån det som finns skrivet i 
styrdokumenten Skollagen, Läroplanen for forskola (reviderad 20 l O) och 
skolverkets allmänna råd for kvalitet i förskolan. 

I texten nedan framkommer vad som anges i styrdokumenten beträffande 
frågeställningarna. Av texten framgår oftast vilka direktiv som rör den 
pedagogiska omsorgen, förskolan alternativt båda verksamhetsformerna. I 
de fall då detta är otydligt fortydligas detta genom att verksamhetsformen 
anges i parantes. Eftersom Läroplanen enligt Skollagen ska vara vägledande 
for den pedagogiska omsorgen utgår tillsynsmyndigheten från denna även 
vid tillsyn av den pedagogiska omsorgen. Det som anges i Läroplanen ses 
alltså som gällande även for den pedagogiska omsorgen. De allmänna råden 
grundar sig i sin tur på Läroplanen, varpå de allmänna råden i stor 
utsträckning även tillämpas på den pedagogiska omsorgen vid bedömningen 
av tillsynen. Dock inser tillsynsmyndigheten den pedagogiska omsorgens 
särart och att forutsättningarna skiljer sig från förskolans. 

Ekonomi 
Tillsynsmyndigheten önskar få inblick i verksamhetens ekonomi for att 
säkerställa att denna är sund och i balans. Därfor kommer 
tillsynsmyndigheten att begära in senaste budget och årsbokslut gällande 
berörd verksamhet. 

Barnperspektivet 
Generellt gäller att barnets bästa ska vara utgångspunkten i verksamheten. 
Tillsynsmyndigheten forsöker under inspektionen rent allmänt att skapa sig 
en uppfattning om hur barnet bemöts i verksamheten och om verksamheten 
erbjuder en trygg omsorg utifrån ett säkerhetstänk. Tillsynsmyndigheten 
avser specifikt att undersöka följande frågeställningar: 

• I vilken utsträclrning uppfyller verksamheten lagars och 
föreskrifters krav angående barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling? 

• I vilken utsträckning uppfyller verksamheten lagars och 
föreskrifters krav angående modersmålsstöd? 

• I vilken utsträclrning ger verksamheten barnen den ledning och 
stimulans de behöver for att de utifrån sina egna forutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt? 

Inspektionen sker med utgångspunkt i styrdokumenten som nedan belyses. 

5{18) 

Vår beteckning 
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Detta anges i Skol/agen: 
8 kap. 9 §. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov 
kräver. Om det genom uppgifter från fårskolans personal, ett barn eller en 
vårdnadshavare eller på anuat sätt framkommer att ett barn är i behov av 
särskilt stöd, ska fårskalechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 
stödinsatserna. 

25 kap. 2 §tredje stycket. Barn som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras 
speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den fårbereder 
barnen får fortsatt lärande. (Gäller pedagogisk omsorg) 

8 kap. l O§. Förskolan ska medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 
och sitt modersmål. 

3 kap. 3 §. Alla barn ( ... ) ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling får att de utifrån sina 
egna fårutsättningar ska kunua utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. (Gäller fårskolan) 

Detta anges i Lpfö: 
l. Förskolans värdegrund och uppdrag. Den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas till alla barn i fårsko lan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn 
till egna behov och fårutsättningar. 

l. Förskolans värdegrund och uppdrag. Förskolan ska medverka till 
att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det 
svenska språket och sitt modersmål. 

2.2 Utveckling och lärande. Förskolans verksamhet ska präglas av en 
pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildare en helhet. 
Den pedagogiska verksamheten ska genomfåras så att den stimulerar och 
utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik 
och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, laeativiteten och det 
lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnens intresse får att lära 
och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Detta anges i skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan: 
Behov av särsid/t stöd, sid. 32. Det är viktigt att personalen 

arbetar utifrån ett synsätt på bam i behov av särskilt stöd som innebär att 
stödbehovet ses i relation till den milj ö barnet vistas i 

tillsammans med bamets vårdnadshavare planerar och dokumenterar 
arbetet med särskilt stöd samt kontinuerligt följer upp detta genom 
uppföljningar och utvärderingar 

tydliggör vilka faktorer som har påverkat arbetet med barn i behov av 
särsldlt stöd och om stödresurserna är adekvata och tillräckliga 

En mångkulturell förskola, sid. 34. Det är viktigt att personalen ser 
till att arbetet med att stödja hams modersmål och det svenska språket 
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integreras i den dagliga verksamheten samt att stödet ges så tidigt som 
möjligt. 

Syn på barns utveckling och lärande, sid. 24. Personalen ska skapa 
bästa fårutsättningar får att va1je barn ska utvecklas optimalt. Det är därför 
viktigt att personalen 

återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på 
barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär får det dagliga 
arbetet i fårskolan samt hur verksamheten kan utformas så att omsorg, 
fostran och lärande utgör en helhet 

diskuterar hur läroplanens olika målområden och kunskapsformer kan 
integreras i den dagliga verksamheten på ett sätt som upplevs som 
meningsfullt får barnen och som utmanar deras nyfikenhet och lust att 
lära 

diskuterar hur barns utveckling och lärande kan följ as och synliggöras 
får både barn och personal som stöd får att vidareutveckla det 
pedagogiska arbetet 

Leken och lärandet, sid. 27. Leken utgör grunden i barns utveckling 
och lärande. Det är därfår vikigt att personalen 

organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och 
material får olika former av lek samt ger dem upplevelser som 
stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att leka 

använder leken som ett medel såväl i arbetet med barngruppen som i 
arbetet med enskilda barns utveckling och lärande 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Både i Skollagen, Läroplanen och i skolverkets allmänna råd och 
kommentarer- Kvalitet i fårskola lyfts det systematiska kvalitetsarbetet 
fram. Förskoloma ska genom dokumentation och utvärdering ständigt sträva 
efter att höja verksamhetens kvalitet. Förskolans kvalitet ska systematiskt 
följas upp, utvärderas och utvecklas. Det handlar ytterst om att söka 
fårbättra verksamheten samt att säkerställa att målen i läroplanen 
eftersträvas i det vardagliga arbetet. Gällande den pedagogiska omsorgen 
regleras inte systematiskt kvalitetsarbete i Skollagen, men vägledande 
direktiv finns i Läroplanen och de allmänna råden. Tillsynsmyndigheten 
avser lmder inspektionen att nndersöka: 

• I vilken utsträclming uppfYller verksamheten lagars och 
föreskrifters krav gällande systematiskt kvalitetsarbete? 

• Hur tillämpar verksamheten dokumentation som ett verktyg får 
att utvärdera och utveckla verksamheten? 

Inspektionen sker med utgångspunkt i styrdokumenten som nedan belyses. 

Detta anges i Skol!agen (gäller endast förskola): 
4 kap. 3 §. Va1je huvudman inom skolväsendet ska på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

7(18) 
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4 kap. 4 §. Sådan planering, uppfoljning och utveckling av 
verksamheten som anges i 3 § (se ovan) ska genomforas även på 
fårskolenhetsnivå. Kvalitetsarbete på enhetsnivå ska genomfåras under 
medverkan av fårskollärare och övrig personal. Barn i forskolan och deras 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Färskolechefen 
ansvarar får att kvalitetsarbete vid enheten genomfors enligt styckena ovan. 

4 kap. 5 §. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 
att de mål som finns i skollagen for utbildningen och i andra föreskrifter 
uppfylls. 

4 kap. 6 §. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
4 kap. 7 §. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat 

sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se 
till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

4 kap. 8 §. Huvudmannen ska ha skriftliga mtiner for att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på 
lämpligt sätt. 

Detta anges i Lpfö: 
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. Varje barns utveckling 

och lärande ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp och 
analyseras. Resultatet av dokumentationen, uppföljningarna och 
utvärderingarna ska användas får att utveckla fårskolans kvalitet och 
därmed barns möjligheter tilllärande i enlighet med läroplanens mål och 
intentioner. 

2. 7 Färskolechefens uppdrag. Färskolechefen har ett särsldlt ansvar får 
att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomfåras under 
medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal. Barnens 
vårdnadshavare ska ges möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet. 

Detta anges i Sko/verkets allmänna råd för kvalitet i förskolan: 
Synen på barns utveckling, sid. 24. Det är viktigt att personalen 

diskuterar hur barns utveckling och lärande kan följas och synliggöras får 
både barn och personal som stöd får att vidareutveckla det pedagogiska 
arbetet. 

MåluppfYllelse, sid. 40. Det är viktigt att personalen 

utvärderar måluppfyllelsen genom att bedöma hur fårskolan arbetar i 
relation tillläroplanens mål och intentioner och i forhållande till givna 
fåmtsättningar 

använder olika verktyg och metoder for dokumentation och utvärdering 
som visar hur fårskolan skapar fårutsättningar får alla barns utveckling 
och lärande 

använder barns och föräldrars syupunkter vid utvärdering av 
verksamheten for att på så sätt ge en nyanserad bild av måluppfyllelsen 
- använder resultat från utvärderingar som ett led i det systematiska 
kvalitetsarbetet 
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Barns inflytande lyfts fram som ett eget område i läroplanen men ingår även 
i fårskolans och den pedagogiska omsorgens värdegrundsarbete. För att 
kunna agera demohatiskt behöver barn tidigt delta i demokratiska 
processer. Delaktighet är en grundfårutsättning får barns möjlighet att fåra 
sin egen talan och påverka skeenden i förskolan. Tillsynsmyndigheten avser 
att undersöka följande frågeställningar: 

• Hur vägs barnens intresse in i val av aktiviteter på fårskolan? 
• Finns forum får fåräldrainflytande? 
• Hur informerar fårskolan om föräldrars/barns rättigheter till 

in fl ytan de? 
Inspektionen sker med utgångspunkt i styrdokumenten som nedan belyses. 

Della anges i Skol/agen: 
4 kap. 9 §. Barn ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen 
och formerna får bamens inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
mognad. (Gäller förskolan) 

4 kap. 12 §. Vårdnadshavare får barn i fårskolan ska erbjudas 
möjlighet till inflytande över utbildningen. 

4 kap. 13 §första stycket. Vid vmje fårskolenhet ska det finnas ett 
eller flera forum får samråd med barnen och de vårdnadshavare som avses i 
12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga får enhetens 
verksamhet och som kan ha betydelse får barnen och vårdnadshavarna. 

4 kap. 14 §. Barnen och vårdnadshavarna ska informeras om vad 
som gäller i fråga om inflytande och samråd. De ska också informeras om 
huvuddragen i de bestämmelser som gäller får utbildningen. F örskolechefen 
ansvarar får att sådan information lämnas. 

25 kap. 6 §första stycket. Verksamheten ska utformas med respekt 
får barnens rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänsldiga rättigheterna som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, järnställdhet samt solidaritet mellan människor. Den 
ska fårmedla och fårankra respekt får de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. (Gäller pedagogisk omsorg) 

Detta anges i Lpfö: 
2.3 Barns inflytande. I fårskolan läggs grunden får att barnen ska 

förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling fårutsätter att de 
alltefter förmåga får ta ansvar får sina egna handlingar och får miljön i 
förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 
uttryck får bör ligga till grund får utformningen av miljön och planeringen 
av verksamheten. 

2.4 Förskola och hem. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett 
nära och fårtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha 
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möjlighet att inom ramen får de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att fårskolan är tydlig i fråga om mål och 
innehåll är därfår en fårutsättning får barnens och föräldrarnas möjligheter 
till inflytande. 

Detta anges i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan: 
Barns delaktighet och inflytande, sid. 31. Det är viktigt att 

personalen uppmuntrar och stödjer barns delaktighet och inflytande samt 
stödjer dem i att ta ansvar får sina egna handlingar och fårskolans miljö i 
vardagliga situationer. Förskolan ska utarbeta former får barns delaktighet 
och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om 
vad som är meningsfullt och roligt i förskolan, oavsett ålder, kön, social och 
kulturell bakgrund. 

Samverkan mellanförskola och hem, sid. 37. Det är viktigt att 
personalen tar hänsyn till föräldrars olika möjligheter att delta i och påverka 
fårskolans verksamhet genom att se till att det finns olika former/forum får 
inflytande och samverkan. 

Personal 
Det finns en stor betydelse av att fårskolans personal är välutbildad och har 
möjlighet till kompetensutveckling och annat stöd som krävs får att de 
professionellt ska kunna utfår a sitt arbete. Ä ven i den pedagogiska 
omsorgen ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan 
tillgodoses. Tillsynsmyndigheten avser att undersöka följande 
frågeställningar: 

• Hur stor andel av personalen har en pedagogisk 
högskoleutbildning med imiktning mot barn i förskoleåldern? 

• Har samtliga personallämnat utdrag ur belastningsregi stret? 
• Huruvida ges möjlighet till kompetensutveclding för 

personalen? 
Inspektionen sker med utgångspunkt i styrdokumenten som nedan belyses. 

Detta anges i Skol/agen: 
2 kap 9 §. Det pedagogiska arbetet vid en färskoleenhet ska ledas 

och samordnas av en fårskolechef. 
2 kap Il §. Som färskolechef får bara den anställas som genom 

utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. 
2 kap 13 §. Huvudmännen ska får undervisning använda 

fårskollärare som har en utbildning som är avsedd får den undervisning som 
förskolläraren ska bedriva. 

2 kap 14 §. Utöver fårskollärare som avses i 13 § får det i 
undervisningen i fårskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller 
erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. 

25 kap. 7 §.( ... )För bedrivande av pedagogisk omsorg ska det 
finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av 
omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 
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2 kap 31 §. Den som erbjuds anställning inom forskolan eller i 
pedagogisk omsorg ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag 
ur det register som fors enligt lagen om belastningsregister. Utdraget ska 
vara högst ett år gammalt. Den som inte har lämnat registerutdrag får inte 
anställas. 

2 kap 34 §. Huvudmannen ska se till att personalen vid forskolan ges 
möjlighet till kompetensutveckling. Huvudmannen ska se till att 
forskollärare, lärare och annan personal vid forskolan har nödvändiga 
insikter i de foreskrifter som gäller for skolväsendet. 

Detta anges i Lpfö: 
2. 7 Färskolechefens ansvar. Förskolechefen har ansvaret for 

forskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar for 
att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs for att 
de professionellt ska kunna utfara sina uppgifter. 

Detta anges i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan: 
Personalens kompetens, sid. 18. Huvudmannen bör 

sträva efter att anställa personal med pedagogisk högskoleutbildning 
inriktad mot barn i fårskoleåldern 
ge all personal kompetensutveckling efter behov i fårhållande till 
fårskolans uppdrag 

Erbjudande av plats 
Endast skollagen reglerar beståmmelser kring mottagande av barn samt 
erbjudande av plats i fårskolan och i den pedagogiska omsorgen. 
Tillsynsmyndigheten avser att undersöka fåljande frågeställning: 

• I vilken utsträckning uppfyller verksamheterna skollagens krav 
gällande erbjudande av plats? 

Inspektionen sker med utgångspunkt i det som nedan belyses. 

Detta anges i Skollagen: 
8 kap. 4 §. Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 3 

år erbjudas forskola under minst 525 timmar om året, det vill säga allmän 
fårsko la. 

8 kap. 5 §. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas fårskola i den 
omfattning det behövs med hänsyn till foräldrarnas fårvärvsarbete eller 
studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. 

8 kap. 6 §. Barn vars foräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska 
från och med ett års ålder erbjudas fårskola under minst tre timmar per dag 
eller 15 timmar i veckan. 

8 kap. 7 §. Barn ska även i andra fall än de angivna ovan erbjudas 
rorsko la, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling i form av forskola. 

8 kap. 18 §. Varje fristående forskola ska vara öppen får alla barn 
som ska erbjudas fårskol a, om inte den kommun där fårskolan är belägen 

l 'l\ 
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medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn, 
om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag for ett barn i behov av 
särskilt stöd (se 23 §andra stycket). 

8 kap. 19 §. Om det inte finns plats for alla sökande till en forsko la, 
ska urvalet göras på de grunder en kommun som den kommun där fOrskolan 
är belägen godkänner. 

25 kap. JO§ punkt l och 2. Den kommun där en enskild bedriver 
pedagogisk omsorg ska besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 
(bland annat) huvudmannen har forutsättningar att folja de foreskrifter som 
gäller for motsvarande offentlig verksamhet. Den pedagogiska omsorgen 
måste också i mån av plats vara öppen for alla barn som en kommun ska 
sträva efter att erbjuda forskola, med undantag for barn som hemkommunen 
har beslutat att inte lämna bidrag for. 

Den pedagogiska omsorgen omfattas med andra ord av samma 
bestämmelser som gäller for forskolorna angående erbjudande om och 
place1ing i forsko lan, med undantag for kravet om allmän forsko la. 

Övriga krav på verksamheten 
Förskolorna och den pedagogiska omsorgen har en rad olika krav på sig och 
verksamheten regleras främst genom Skollagen på detta område. Exempel 
på krav som ställs berör lokalernas utformning, öppettider, samverkan 
mellan verksamheten och skolan/fritidshem vid övergång mellan 
verksamheter. Tillsynsmyndigheten avser att undersöka foljande 
frågeställningar: 

• Uppfyller verksamheten skollagens krav gällande 
öppethållande? 

• Uppfyller verksamheten styrdokumentens krav gällande 
lokalernas utformning och säkerhet, både avseende inne- och 
utemiljön? 

• I vilken utsträckning och hur sker samverkan mellan olika 
verksamheter när barnet ska börja forskoleklass och avsluta sin 
tid på fOrskolan/i den pedagogiska omsorgen? 

Inspektionen sker med utgångspunkt i styrdokumenten som nedan belyses. 

Detta anges i Skollagen: 
8 kap. 5 §. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas fcirskola i den 

omfattning det behövs med hänsyn till foräldramas forvärvsarbete eller 
studier eller om bamet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. 

8 kap. 3 §. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, 
veckoslut eller i samband med större helger. 

2 kap. 35 §. För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas 
som behövs for att syftet med utbildningen ska kum1a uppfyllas. (Gäller 
forsko la) 
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25 kap. 7 §. Pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga 
lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

I Sicollagen finns inte krav på att den pedagogiska omsorgen ska ha öppet 
utifrån fåräldrarnas fårvärvsarbete, studier eller om barnet har behov utifrån 
familjens situation. I Reglemente för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i Håbo kommun regleras dock detta. Här framgår att 
de fristående dagbarnvårdarna arbetar 40 timmars arbetsvecka och ska inom 
denna ram tillmötesgå fåräldrarnas behov av omsorg i så stor utsträckning 
som möjligt. Den fristående pedagogiska omsorgen har rätt att stänga 
verksamheten får semester under totalt 25 dagar per år och får fyra 
planeringsdagar per år. 

Inget anges i Sicollagen vad gäller samverkan mellan fårskola och andra 
verksamhetsformer. 

Detta anges i Lpfö: 
l. Förskolans värdegrund och uppdrag. Verksamheten ska ge 

utrymme får barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet tilllek och 
andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. 

2.2 Utveckling och lärande. Miljöns pedagogiska betydelse betonas i 
Läroplanen. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

2.5 Samverkan medförskoleklassen, skolan och fritidshemmet. När 
barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har fårskolan den 
särskilda uppgiften att finna former får att avrunda och avsluta 
fårskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild 
uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Förskollärare ska 
ansvara får att samverkan sker med personalen i fårskoleklass, skola och 
fritidshem får att stödja barnets övergång till dessa verksamheter. 

Inget anges i Läroplanen vad gäller fårskolans/den pedagogiska omsorgens 
öppettider. 

Detta anges i Sko/verkets allmänna råd för kvalitet i förskolan: 
Lokaler och miljö, sid. 20. Förskolans utemiljö och lokaler ska vara 

trygga, sälaa och hälsosamma och utvecklande genom att 

dessa är utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk 
verksamhet som stödjer både enskilda barns utveckling och lärande samt 
gropprocesser 

såväl inne- som utemiljön är utformad så att det är möjligt får 
personalen att ha uppsikt över de barn de har ansvar får 

huvudmannen kontinuerligt fåljer upp och utvärderar om ute- och 
innemiljön är ändamålsenlig 

Lokaler, miljö och material bör möjliggöra ett arbetssätt som bygger på lek 
och temaarbete. Miljön behöver vara utformad får alctiviteter i såväl stora 
som små grupper och får både lugna och livliga aktiviteter. Den måste också 
vara anpassad till barnens behov av en god daglig omsorg. 
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Inget anges i de allmänna råden vad gäller fårskolans/den pedagogiska 
omsorgens öppettider eller samverkan mellan verksamhetsformer då barnet 
avslutar sin tid i fårskolan/i den pedagogiska omsorgen. 
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Genomförande av inspektion 

Tillsynsmyndigheten genomfor inspektionen genom att 

läsa material om verksamheten såsom verksamhetsberättelse, 
handlingsplaner, eventuella stadgar samt annat material från andra källor 
exempelvis Skolverket 

intervjua forskolechefen/verksamhetsansvarig och eventuellledning 

foräldrar och personal svarar på enkäter angående deras uppfattningar 
om forskolans kvalitet 

observera verksamheten genom besök i verksamheten 

Förberedelsefas 
Information lämnas till verksamheten om hur tillsynen kommer att gå till 
och under vilken period tillsynen kommer att äga rum. Information ges även 
om vilka dokument tillsynsmyndigheten kommer att vilja titta på, till 
exempel den senast verksamhetsberättelsen, handlingsplaner, senaste budget 
och årsbokslutet. Verksamhetsberättelsen och de övriga dokumenten 
studeras utifrån styrdokumenten. Enkäter som riktar sig mot personal och 
foräldrar uppdateras varje år. F rågeinnehållet är dock det samma vilket 
möjliggör for järnfåretser över tid och mellan fårskolor. Länkar till 
enkäterna delges fårskolechefen/verksamhetsansvarig per mail i god tid 
innan inspektionen äger rum. Förskolechefen!V erksamhetsansvarig 
uppmanas att aktivt delge foräldrar och personal om vikten att fylla i 
enkäten. 

Genomförandefas 
Tillsynsmyndigheten deltar i fåräldrarnöten och personalmöten for att 
ytterligare påminna om enkäten och for att få inblick relationen mellan dels 
verksarnheten/foräldrar, dels ledning/personaL Under dessa tillfållen lämnas 
också information om tillsynen. Tillsynsmyndigheten deltar i verksamheten 
under två halva dagar for att observera och skapa sig en uppfattning om 
verksamheten. Intryck från inspektionen nedtecknas i ett for inspektionen 
specifikt utformat arbetsdokument En intervju genomfårs med 
forskolechefen/verksamhetsansvarig och eventuell ledning. Underlaget från 
inspektionen sammanställs i ett tillsynsprotokolL 

Analysfas 
Utifrån observationen, intervjun och enkätundersölmingarna görs en 
bedömning av kvaliteten i måluppfyllelsen inom de granskade områdena. 
Alla uppgifter sammanställs i en tillsynsrapport där verksamhetens styrkor 
och svagheter liksom brister gällande lagar och forordningar lyfts fram. I 
tillsynsrapporten anges också fårslag på utvecklingsområden. 
Utvecklingsområdena kan utgå från svagheter men kan lika gärna baseras på 
styrkor eller på bedömningar som varken redovisas som styrkor eller 
svagheter. Beslut om krav på åtgärder vid eventuella brister i verksamheten 
beskrivs i ett separat beslut. 
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Bedömning 
Utgångspllilkten vid bedömningen av tillsynen är att verksamheten ska 
uppfylla skollagens krav på god kvalitet och säkerhet. Vid tillsynen 
granskas verksamheten utifrån de mål och direktiv som anges i 
styrdokumenten Skollagen och Läroplanen. Dessa mål och direktiv har 
brutits ner till ett antal områden med specificerade frågeställningar som 
tillsynsmyndigheten avser besvara. Vid bedömningen av inspektionen söker 
tillsynsmyndigheten skapa sig en så heltäckande bild som möjligt av hur 
man jobbar för att nå måluppfyllelse angående dessa områden. 

I bedömningen av verksamhetens kvalitet utgår Håbo kommun från 
Skolverkets allmänna råd om kvalitetsredovisning. Hög kvalitet innebär 
enligt Skolverkets definition främst att verksamheten utmärks av att den väl: 

Beslut 

• Strävar och uppfyller nationella mål 
• Svarar mot nationella krav och riktlinjer 
• Uppfyller andra mål, krav och riktlinjer vilka är förenliga med 

de nationella (t.ex. lokal arbetsplan) 
• Kännetecknas av en strävan efter förnyelse och ständiga 

förbättringar utifrån de förutsättningar man har 4 

Om det vid en inspektion uppmärksammas att verksamheten brister i lagar 
och förordningars föreskrifter beskrivs detta i tillsynsprotokollet Krav på 
åtgärder och eventuella sanktioner formuleras i ett separat beslut. 
Tillsynsmyndigheten ska först försöka med mildare åtgärder och får sedan 
använda mer ingripande sanktioner vid grövre överträdelser. Med 
överträdelse menas att en verksamhet inte uppfyller kraven i författningarna. 
Det kan handla om att verksamheten gör saker som inte är förenliga med 
bestämmelserna eller att de inte gör sådant som Iaävs för att leva upp till 
bestämmelsen. Huvudmannen har alltid det yttersta ansvaret för 
verksamheten och att den bedrivs enligt bestämmelserna. Därför riktas 
sanktionerna alltid mot huvudmmmen. 

Sanktioner5 

Anmärkning 
Om bristema inte är så allvarliga får tillsynsmyndigheten ge huvudmannen 
en anmärkning i stället för ett föreläggande. Huvudmannen ska rätta till det 
som orsakat anmärkningen inom en viss tid, annars kan tillsynsmyndigheten 
utfärda föreläggande som kan förenas med vite. 

4 Från skolverkets verktyg "Bruk- för kvalitetsarbete i förskola och skola" (2001) 
5 

Skolverket, Mer om tillsyn och sanktioner, s 3-4. För mer information om sanktioner se 
skollagen 26 kap. 10-18 §§ 
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2012-06-29 

Om en huvudman inte uppfyller kraven som gäller för verksamheten enligt 
författningarna får tillsynsmyndigheten förelägga huvudmannen att fullgöra 
sina skyldigheter. För enskilda huvudmän gäller detta dessutom om man 
inte följer de villkor som gällde för beslutet om godkännande eller beslutet 
om bidrag. Tillsynsmyndigheten ska ange i föreläggandet de åtgärder som 
behövs för att avhjälpa de påtalade briserna. 

Föreläggandet får förenas med vite för att förmå huvudmannen att följa 
föreläggandet. Tillsynsmyndigheten kan använda sig av föreläggande och 
vite direkt eller som ett påtryckningsmedel om huvudmannen inte har rättat 
till felen i verksamheten. Tillsynsmyndigheten kan också använda 
föreläggande och vite om huvudmannen inte länmar de uppgifter man vill 
ha i samband med tillsynen. Beslutet om vite går att överklaga hos en 
allmän förvaltningsdomstol. Ett vitesföreläggande gäller omedelbart även 
om huvudmannen överklagar det. 

Aterkallelse 
Samma myndighet som har godkänt en huvudman eller gett rätt till bidrag 
får återkalla ett sådant beslut. Det kan hända om huvudmannen inte följt ett 
föreläggande och om överträdelsen är allvarlig. Huvudmannen kan 
överklaga beslutet om att återkalla godkännandet till allmän 
förvaltningsdomstol. Beslutet gäller inte förrän det vunnit laga kraft eller, 
om beslutet överklagats, när domstolen har avgjort frågan. 
Tillsynsmyndigheten kan dock i vissa fall besluta att dra in godkännandet 
omedelbart trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. Det kan exempelvis 
röra sig om att förhållandena i verksamheten framstår som direkt 
undermåliga eller att barnen eller eleverna far illa. 

Tillfälligt verksamhetsförbud 
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I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet 
med omedelbar verkan. Det handlar om allvarliga situationer där det är 
sannolikt att utredningen i ett tillsynsärende kommer att leda till att man 
drar in huvudmannens godkännande. 

För att ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud ska gälla omedelbart 
måste det vara omöjligt att vänta med hänsyn till barnens eller elevernas 
hälsa eller något annat särskilt skäl. Beslutet f'ar gälla högst sex månader. 
Huvudmannen kan överklaga beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud till 
allmän förvaltningsdomstol. 

Uppföljning av inspektionen 
Inspektionen följs upp ungefår ett halvår efter att inspektionen ägt rum. 
Detta sker på olika sätt beroende på villca typer av brister som 
uppmärksammades nnder inspektionen. Uppföljning kan ske genom 
återbesök, samtal med förskolechefenlverksamhetsansvarig eller genom att 
dokument begärs in. Oavsett hur uppföljningen sker dokumenteras detta i en 
tjänsteanteclming där det framgår hur uppföljningen gick till och humvida 



HÅBO 
KOMMUN 

RIKTLINJER 
Datum 

2012-06-29 

verksamheten åtgärdat brister och i så fall på vilket sätt. Om verksamheten 
inte har åtgärdat bristerna, ska vidare sanktioner beaktas. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson 1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE13 

Uppdragslista 

Beslutsunderlag 

Datum 

2014-12-01 

- Uppdragslista, 2014-11-17, SKN2014/5 m 2014.4888 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Vår beteckning 

SKN2014/5 nr 2014.5066 
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Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-11-17 SKN2014/5 nr 2014.4888 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson1 @bildning.habo.se 

Uppdragslista 

Datum D nr Uppdrag 

SKN 2014/7 Redovisning av aktiviteter utifrån 
140525 handlingsplan förskola och skola 
§ 35 2013-2015 

Förvaltningen får i uppdrag att till 
varje kommande nämnd redovisa 
aktiviteter utifrån Handlingsplan 
forskola och skola 2013-2015 

141103 
Vid nämndens sammanträde 141103 

§ 73 
fick forvallningen i uppdrag att till 
sammanträdet 141208 återkomma 
med åtgärdsforslag for att uppnå en 
budget i balans 2015. 

SKN Sammanträdesplan för år 2015 
141103 skolnämnder överlåter till 
§78 tillträdanden barn- och 

utbildningsnämnd att fastställa 
sammanträdesplan vid sammanträdet 
den 7 januari 2015 

SKN 2014/93 skolinspektionens kvalitetsgransk-
140525 ning av huvudmannens styrning 
§ 37 mot nationella mål i Håbo 

kommun 

skolnämnden uppdrar till 
forvallningen att senast den 12 mars 
2015 redovisa till skolinspektionen 
vika åtgärder som vidtagits eller 
planerats utifrån de 
utvecklingsområden som 
myndigheten har identifierat. 

SKN 2011/58 Långsiktig plan för skol- och 
110404 förskolelokalbehovet 
§ 17 F ärvailningen f'ar i uppdrag att ta 

fram en långsiktig plan for skol- och 
forskolelokalbehovet. 

Ansv .Planerat Kommentar 
slutdatum 

. 

HE 141208 

150107 

LE Februari 
2015 

HE Arendet tas upp då 
kommunens 
bostadsförsörjnings 
plan är framtagen 
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Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-11-17 SKN2014/5 nr 2014.4888 

Uppdragslista forts. 

SKN 2013/248 Regler för utdelning av stipendier LE Ht 2015 
141209 skolnämnden uppdrar åt 
§ 93 förvaltningen att efter 2014 och 2015 

års utdelning utvärdera de regler får 
utdelning av stipendier som antogs 
den 9 december 2013. 

Förslag till beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 
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Datum 

2014-12-01 
Vår beteckning 

SKN2014/6 nr 2014.5067 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE14 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-11-17, SKN2014/6 nr 2014.4889 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

l. Skolnämnden godkänner redovisningen av remitterade motioner och 
medborgarförslag. 
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Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-11-17 SKN2014/6 nr2014.4889 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
hel ena .johansson1 @bildning.habo.se 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Datum D nr Uppdrag An sv 

.. . 

DBKS 2014/578 Remittering av motion med förslag AW 
2014/127 om kartläggning av och 

åtgärdsprogram mot skadliga 
kemikalier i förskola, 
motionsställare Fred Rydberg 
(KD) 
Motion med fårslag om kartläggning 
av och åtgärdsprogram mot skadliga 
kemikalier i fårskolan är remitterat 
till skolnämnden får y1trande. 

Förslag till beslut 

Planerat 
slutdatum 

Våren 
2015 

l. skolnämnden godkänner redovisningen av remitterade motioner och 
medborgarförslag. 

Kommentar 




	Upprop
	Val av justerare
	Information från förvaltningsledningen
	Anmälan av delegationsbeslut
	Anmälningsärenden
	Ekonomisk uppföljning oktober 2014, Skolnämnden
	Förslag till åtgärder 2015 utifrån handlingsplan förskola ochskola 2013-2015
	Slutrapport projektet Framgångsrik skolkommun
	Revidering av gällande regler för verksamheten omsorg påobekväm arbetstid
	Revidering av gällande regler för val av skola i    Håbo kommun
	Revidering av gällande regler för utbetalning av barn- ochelevpeng i Håbo kommun
	Plan för tillsyn av fristående verksamheter år 2015
	Uppdragslista
	Remitterade motioner och medborgarförslag

