
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 29 januari 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande 
Helén Embretsén (KD) 
Gunilla Alm (L) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Johan Jakobsson (C) 
Anna Larsson (S) 
Inger Wallin (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Petrusson (S), jäv § 6 
Zinaida Belonoshko (SD) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Gabriel Tidestav § 6 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) 

Björn Hedö (M) §§ 1-5, 7-13 
Thomas Moore (SD) 

  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Jill Turtola, nämndsekreterare 
Lena Norrman, tf. administrativ chef 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Susanne Hedström- Johansson, förvaltningsekonom 

  

Justering  

Justerare Anna Larsson (S) 

Dag och plats onsdagen den 29 januari 2020, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer § 6 
  
Ajournering 18:48-18:58, § 5 Budget 2020, Plan 2021-2022 
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Anna Larsson 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-29 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-01-29 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-02-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Innehållsförteckning 
BOU § 6 Dnr 2020/00014 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 6 Dnr 2020/00014  

Beslut gällande grundbelopp och interkommunal ersättning till 
fristående och kommunala verksamheter utifrån Budget 2020 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner prislistan avseende 

grundbelopp och interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola för år 
2020. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att prislistan ska gälla från 1 
januari 2020. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att retroaktivt betala ut 
mellanskillnaden från januari 2020. 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Sammanfattning  
På barn och utbildningsnämnden den 11 december 2019 beslutades att 2019 
år prislista avseende grundbelopp och interkommunal ersättning för 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola skulle förlängas till dess att nämndens budget för år 2020 
färdigställts. 

Årets prislista ska gälla från och med 1 januari 2020 och en retroaktiv 
utbetalning av grundbelopp/interkommunal ersättning kommer att ske i 
samband med februari månads utbetalning.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-01-14, BOU 2020/00014 nr 57815. 
– Prislista 2020 förskola grundskola.  
 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Fristående aktörer inom verksamhetsområdena förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Kommunala aktörer i egen eller annan kommun inom verksamhetsområdena 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 

 
 
 


	Tid och plats
	Beslutande
	Övriga närvarande
	Justering
	Ajournering
	Underskrifter
	Anslag/Bevis
	Underskrift
	Beslut gällande grundbelopp och interkommunal ersättning till fristående och kommunala verksamheter utifrån Budget 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till:




