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Grundbelopp 2017 för förskolan samt pedagogisk 
omsorg 

 
Bakgrund 
Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag 
till enskilda huvudmän för grundskola ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska 
grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas 
före kalenderårets början. För barn/elever som börjar i utbildning eller annan 
pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget 
omgående.  

Grundbelopp 2017 för förskolan samt pedagogisk omsorg  
Grundbeloppet är lika för alla barn oavsett huvudman, men ersättningen är på olika 
nivåer för olika åldrar. 

Ersättningen för barn inom förskolan följer reglerna om bidrag på lika villkor. Detta 
innebär att de resurser som tillförs den egna verksamheten även betalas ut till annan 
regi. 

Bidrag till annan regi framgår av tabell. I ersättning till annan regi som inte är 
kommun tillkommer även ett bidrag för mervärdesskatt om 6 procent. 
 
Bidraget (grundbelopp) avser ersättning för: 
1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. Barnhälsa 
4. måltider, 
5. lokalkostnader, 
6. administration, och 
7. mervärdesskatt. 
 
Bidrag ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten i form av förskola. 
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Lokalersättning 

Skollagens bestämmelser om offentliga bidrag på lika villkor innehåller krav på 
kommunerna att ersätta fristående förskolor för lokalkostnader med ett bidrag per 
barn som motsvarar kommunens genomsnittskostnad för egenregiverksamheten.  
 
De beräkningar som ligger till grund för förvaltningens lokalersättning bygger på 
budgeterade lokalkostnader och volymer för år 2017. Vid beräkningen av 
kommunens genomsnittskostnad av egenregiverksamhetens lokalkostnader har 
vissa lokalytor inte medräknats. De ytor som inte medräknats är sådana lokaler som 
endast förekommer inom egenregiverksamheten. Genom att räkna bort ytor som 

Ersättningsnivåerna fördelad per kostnadsslag 2017

Förskola
Grundbelopp 1-2 år 3-5 år

Omsorg och pedagogisk verksamhet 104 074 kr    77 780 kr      

Pedagogiskt material och utrustning 2 210 kr        2 210 kr        

Barnhälsa 800 kr           800 kr           

Måltider 9 243 kr        9 243 kr        

Tillkommer lokalbidrag 22 871 kr      22 871 kr      

Administration (3%) 4 176 kr        3 387 kr        

Utbetalas till annan regi (kommun) 143 374 kr    116 291 kr    

Bidrag för mervärdesskatt 8 602 kr        6 977 kr        

Utbetalas till annan regi (ej kommun) 151 976 kr    123 269 kr    

Pedagogisk omsorg
Grundbelopp 2017

1-2 år 3-5 år 1-2 år 3-5 år

Omsorg och pedagogisk verksamhet 104 074 kr    77 780 kr      104 074 kr    77 780 kr      

Pedagogiskt material och utrustning 2 210 kr        2 210 kr        2 210 kr        2 210 kr        

Omkostnadsersättning 10 193 kr 10 193 kr 5 560 kr 5 560 kr

Avdrag kulturersättning -100 kr -100 kr -100 kr -100 kr

Utbetalas till egen regi 116 376 kr 90 083 kr 111 744 kr 85 450 kr

Kulturersättning 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr

Administration 3 % 3 494 kr 2 705 kr 3 355 kr 2 567 kr

Utbetalas till annan regi (kommun) 119 971 kr 92 888 kr 115 199 kr 88 117 kr

Bidrag för medrvärdesskatt (6%) 7 198 kr 5 573 kr 6 912 kr 5 287 kr

Utbetalas till annan regi (ej kommun) 127 169 kr   98 461 kr     122 111 kr   93 404 kr     

Heltidsersättning Halvtidsersättning
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avser olika specialgrupper blir den genomsnittliga lokalkostnaden jämförbar med 
lokalkostnaden i fristående verksamhet.  
 
Följande verksamheter/lokaler ingår inte i lokalpengsystemet: 

- Stadshuset, central administration 
- Avställda lokaler, kommunala verksamheterna inte kan/får använda. 

Kommunövergripande verksamheter 
- Öppen förskola 

- Heldygnsomsorg 
- Finskavdelning på grund av finskförvaltning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalersättning 2017 till annan regi, förskola mnkr

Budgeterad lokalhyror enl. internbudget 2017 51,9

Netto justeringar med 2,4

Beräkningsunderlag för lokalersättningen till annan regi 54,3

Antal budgeterade barn i egen regi  2 374

54,3 mnkr / 2 374 barn = 22 871 kr / barn.  Lokalersättning till annan regi
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