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BOU § 170 Dnr 2020/00157  

Beslut gällande grundbelopp och interkommunal ersättning till 
fristående och kommunala verksamheter  

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget att förlänga 2020 års 

prislista avseende grundbelopp och interkommunal ersättning för 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola tills dess att budget 2021 antas i barn- och 
utbildningsnämnden den 27 januari 2021.  

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till eleversättning 
inom gymnasieskola i enlighet med Storsthlm:s (kommunförbundet 
Stockholms län) förslag samt de egna priserna för år 2021 för 
introduktionsprogram och programmen inom gymnasiesärskolan för 
Håbo Kommun.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att 2020 års prislista avseende 
grundbelopp och interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola förlängs 
med en månad. Beslut om nämndens budget 2021 har blivit senarelagd till 
sammanträdet den 27 januari 2021 och därför föreslås att ny prislista 
baserad på budgeten 2021 beslutas i samband med att budgeten antas.  

Förvaltningen har upprättat en prislista gällande gymnasieverksamheten 
som bygger på Storsthlms priser inom ramen för samverkansavtalet. Enbart 
priset för introduktionsprogram och gymnasiesärskolan är beräknad av 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-12-01, BOU 2020/00157 nr 59791 
– Prislista 2021 gymnasiet 
– Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 

gymnasieskolan 2021, rekommendation 
– Bilaga Rekommendation prislista för gymnasieskola i 

Stockholmsregionen 2021  
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______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Läraskolan 
Potentia Education 
Raul Wallenbergskolan/förskolan i Skokloster 
Regnbågen förskola 
Solhem förskola 
Täppan förskola 
Äppelbo förskola  
Ströms Slott 
MåBra förskola 
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