
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 17:00 onsdagen den 2 september 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Helene Cranser (S), 1:e vice ordförande, via länk 
Gunilla Alm (L) 
Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Johan Jakobsson (C) 
Gabriel Tidestav (S), tjänstgörande ersättare för Anna Larsson (S), jäv § 95 
Sofie Bergengren (MP), tjänstgörande ersättare för Gabriel Tidestav § 95 
Inger Wallin (S) 
Anders Ekelöf (SD) 
Stefan Petrusson (S), via länk 
Zinaida Belonoshko (SD), via länk 
Helene Zeland Bodin (C) 
Mikaela Klaesson (KD) 

Övriga närvarande  
Ersättare Sofie Bergengren (MP) §§ 90-94, 96-106 

 
  
Tjänstemän Stefan Grybb, förvaltningschef 

Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
Lena Norrman, verksamhetscontroller 
Jill Turtola, nämndsekreterare 
Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef, via länk 
Susanne Johansson- Hedström, förvaltningsekonom, via länk 
Catharina Wakim, verksamhetschef gymnasiet, via länk 
Anne Kulle, verksamhetschef barn- och elevhälsan 
Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 

  

Justering  

Justerare Inger Wallin (S) 

Dag och plats onsdagen den 2 september 2020, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 95,100 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl-Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Inger Wallin 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-02 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-09-02 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-09-24 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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Innehållsförteckning 
BOU § 95 Dnr 2020/00105 

Utbetalning till fristående verksamheter av underskottet 2019 ............................ 4 

BOU § 100 Dnr 2020/00103 
Revidering av Regler för placering i fritidshem ................................................. 5 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 95 Dnr 2020/00105  

Utbetalning till fristående verksamheter av underskottet 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillföra enskilda anordnare 

ytterligare medel avseende nämndens underskott år 2019 med följande 
belopp per inskrivet barn och elev: 

Fritidshem 243 kr/barn 
Förskoleklass 771 kr/ elev 

Grundskola 1 534 kr/elev 
I beloppen ingår ersättning för administration med tre procent och 
moms med sex procent. Totalt belopp att utbetala till fristående 
verksamheter uppgår till 826 796 kr. 

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

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i egen regi gick med 
underskott 2019. Förvaltningen har räknat fram belopp per verksamhet och 
per barn/elev som fristående verksamheter ska kompenseras med. I samband 
med att beslut om ersättning skickas ut till respektive huvudman bifogas en 
specifikation på aktuell totalsumma för huvudmannen samt det elevantal 
som ligger till grund för utbetalningen.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-08-26, BOU 2020/105 nr 58756 
– Beräkningar framgår av Bilaga 1  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.      

______________ 
Beslutet skickas till: 
Läraskolan i Bålsta AB   
Potentiaskolan education AB  
Raoul Wallenbergskolan 
Förvaltningsekonom 
Administrativ chef    
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BOU § 100 Dnr 2020/00103  

Revidering av Regler för placering i fritidshem 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att revidera reglerna för placering i fritidshem så att även barn till 
föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare har rätt till en 
fritidshemsplacering. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår 
att enhetstaxa gäller för samtliga barn placerade på fritidshem. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att beslutet träder i kraft 1 oktober 2020. 

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att vid ekonomiska konsekvenser, ska ärendet åter behandlas av barn- 
och utbildningsnämnden, samt kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning  
Enligt nuvarande regler för placering i förskola och annan pedagogisk 
omsorg har barn som bor i Håbo kommun rätt till plats i 
förskoleverksamheten från ett års ålder om vårdnadshavaren arbetar, 
studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig enligt 
föräldraledighetslagen.  

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande har enligt 
nuvarande regler inte rätt till placering i fritidshem. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser ett behov av att även dessa kategorier av barn 
omfattas av rätten till placering i fritidshem och föreslår därför en 
regelförändring. 

Om beslutet visar sig föranleda extra kostnader i form av en utökad 
bemanning, trots att nuvarande bedömning inte visar att ett sådant behov 
väntas uppkomma, ska ärendet tas upp i nämnden och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse BOU 2020/00103 nr 59065 
– Checklista inför beslut som rör barns fritidshemsregler 2020 
– Bilaga avgifter fritidshem 
– Regler för placering i fritidshem  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Cranser (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.      

 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Handläggare för placering i fritidshem 
Verksamhetschef grundskola 
Rektorer grundskola 
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