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Bidragsbelopp för elever i förskoleklass och grundskola
2021
Bidrag till fristående verksamheter
Grundskole- och gymnasienämndens har den 15 december 2020 fastställt
modellen för fördelning av resurser till kommunala och fristående verksamheter
för år 2021. Resursfördelningsmodellen fastställer de bidragsnivåer som fördelas
för 20211. Detta beslut ges till er i enlighet med 9 kap. 19-20 §§ och 10 kap. 37-38
§§ skollagen (2010:800).
Hemkommunen ska lämna bidrag till er för varje elev vid er skolenhet. Bidraget
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till den egna verksamheten.
Grundbeloppet avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider,
administration, mervärdesskatt, och lokalkostnader. I lokalkostnaderna ingår hyra,
driftskostnader, inventarier som inte är läromedel samt kapitalkostnader i form av
låneräntor. Utgifter för amorteringar ingår ej. Beräkningen av lokalersättningen är
schablonuträknad utifrån stadens faktiska lokalkostnader dividerat med
grundskolornas kapacitet.

Grundbelopp
Det fastställda grundbeloppet är lika för alla elever oavsett huvudman och följer
reglerna om bidrag på lika villkor. Detta innebär att de resurser som tillförs
kommunens verksamhet även betalas ut till er. Beloppet varierar för olika
årskurser och verksamheter.
Fritidsverksamhet för barn 10-12 år, är från och med 2020, inskriven verksamhet i
Sundbyberg. Det innebär att ersättning utgår per elev som är inskriven i er
fritidsverksamhet.
Det bidrag som ni är berättigad till framgår av tabellen nedan. Bidragsbeloppen
visas i tabellerna som årsbelopp. I samtliga bidragsbelopp till er ingår en
momskompensation med 6 procent.
1

"Beslut om grundbelopp 2021" (GGN-0442/2020).
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Beslutat bidragsbelopp för barn inskrivna i årskurs F-9 för
verksamhetsåret 2021.

Grundbelopp

F-klass

Åk 1-3

Åk 4-6

åk 7-9

Fritids 6-9 år

Undervisning

27 417 kr

40 810 kr

42 764 kr

54 083 kr

29 623 kr

16 743 kr

Läromedel

2 922 kr

3 405 kr

4 405 kr

4 565 kr

3 260 kr

1 224 kr

Elevhälsa
Måltider

2 338 kr
5 470 kr

2 684 kr
5 470 kr

3 393 kr
5 470 kr

3 514 kr
5 470 kr

- kr
4 838 kr

- kr
4 838 kr

16 885 kr
1 651 kr

16 885 kr
2 078 kr

16 885 kr
2 188 kr

16 885 kr
2 536 kr

- kr
1 132 kr

- kr
684 kr

56 683 kr

71 331 kr

75 104 kr

87 053 kr

38 853 kr

23 489 kr

3 401 kr

4 280 kr

4 506 kr

5 223 kr

2 331 kr

1 409 kr

60 084 kr

75 611 kr

79 611 kr

92 276 kr

41 184 kr

24 898 kr

Lokaler
Administration (3%)
Grundbelopp exklusive
mervärdesskatt
Bidrag för mervärdesskatt
Grundbelopp inklusive
mervärdesskatt

Fritids 10-12 år

Övriga ersättningar
Extra satsningar fördelade enligt en socioekonomisk resursfördelningsmodell

Utöver ovanstående ersättningsnivåer i det som utgör grundbeloppet, så
tillkommer extra satsningar till elever i förskoleklass samt årskurs 1 till 9. Dessa
extra satsningar fördelas till samtliga skolverksamheter i Sundbybergs stad oavsett
regi utifrån en socioekonomisk resursfördelningsmodell. Bidraget sker på lika
villkor. Den extra satsningen betalas inte ut till specialskolor.
2018 beslutade grundskole- och gymnasienämnden om en ny socioekonomisk
resursfördelningsmodell (se Dnr GGN-0226/2018) för att fördela extra satsningar
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
Är ni berättigade till socioekonomisk bidrag enligt beslutad
resursfördelningsmodell mottar ni separat utskick med uträknat belopp. Bidraget
betalas ut månadsvis tillsammans med grundbeloppet via verksamhetssystemet.

Ersättning för elever nyanlända i Sverige – tillkommande bidrag avseende
förskoleklass och grundskola

För elever som är nyanlända i Sverige tillkommer ersättning beroende på årskurs
samt HDI-index enligt nedan. Ersättningen grundar sig på aktuell årskurs samt det
land invandringen skett ifrån. Human Development Index (HDI) hämtat från
FNs utvecklingsrapport beskriver graden av utveckling i landet baserat bland
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annat på läskunnighet, utbildning och livslängd. Detta ligger till grund för
viktningen av ersättningen under de första 24 månaderna i svensk skola.
Kommunal regi bidrag per/år Fristående regi bidrag per/år
kr månad 1-24
kr månad 1-24

Ersättning för nyanlända elever 2021

Årskurs

Från land med lågt eller medel HDI

Åk F-3
ÅK 4-6
ÅK 7-9

36 000
48 000
60 000

38 160
50 880
63 600

Från land med högt eller mycket högt HDI

ÅK F-3
ÅK 4-6

12 000
18 000

12 720
19 080

ÅK 7-9

24 000

25 440

Ersättningen beräknas på årsbasis. Ni är berättigad ersättning för nyanlända elever
under förutsättningen att eleven är nyanländ och folkbokförd i Sundbyberg och
inskriven i er verksamhet. Bidraget fördelas på samma sätt till Sundbybergs
kommunala verksamheter. För att erhålla bidrag för nyanländ ska eleven vara
registrerad hos barn- och utbildningsförvaltningen. Att vara nyanländ i
grundskolan innebär att eleven inte har gått mer än totalt två år i svensk skola.

Tilläggsbelopp
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt
stöd. I grundskolan ska tilläggsbelopp lämnas även för modersmålsundervisning
och lovskola. Även för tilläggsbeloppet tillkommer 6 procent momsersättning.
Tilläggsbelopp för särskilt stöd

Tilläggsbelopp avseende barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt
stöd prövas och beslutas om i varje enskilt fall efter ansökan från er.
Tilläggsbelopp modersmål

Ni är i enlighet med 10 kap. 39 § skollagen berättigade ersättning för modersmål
för de elever i grundskolan som deltar i modersmålsundervisningen.
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utgår för de elever som deltar under
det aktuella året med 7300 kr per elev och år.
Tilläggsbelopp lovskola

Bidraget för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9 utbetalas för högst två veckor
motsvarande 50 timmar/elev och läsår till ett belopp av 300 kr/dag, 1 500
kr/vecka max 3 000 kr/läsår.
Lovskolan som erbjuds ska omfatta minst 50 timmar och anordnas under
sommarlovet, eller under andra lov. Om en elev under läsåret deltagit i lovskola
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under annat lov än sommarlovet kan denna tid avräknas från de 50 timmar som
eleven har rätt till.
För att erhålla ersättningen måste ni ansöka om medel för lovskola, avseende
elever i grundskolans årskurs 8 och årskurs 9 för läsåret 2021/2022, senast den 31
augusti 2021. Det som ska medfölja ansökan är elevens namn, personnummer,
årskurs, antal dagar eleven deltagit i lovskola, ämne/ämnen, elevens betyg i
ämnet/ämnena före lovskolan respektive efter lovskolan samt undervisande
lärare.

Utbetalning av grund- och tilläggsbelopp
Utbetalningsunderlaget beräknas mellan den 2:e och den 5:e varje månad. Sedan
har ni fem arbetsdagar på er att kontrollera underlaget genom att logga in i ”Visa
ersättning”, därefter betalas ersättningen ut av Sundbybergs stad. Om underlaget
inte stämmer ska detta meddelas till bou@sundbyberg.se. Korrigering sker
månaden efter. Varje månad utbetalas en preliminär ersättning för innevarande
månad och en slutlig betalning med korrigeringar från föregående månad.
Mätdatum

Ni är berättigade till de beslutade bidragen per barn som är inskrivet i er
verksamhet vid varje avläsningstillfälle under det aktuella året. Sundbybergs stad
tillämpar den 15:e varje månad som mätdatum. Om mätdatum infaller på en
helgdag räknas antalet inskrivna barn nästkommande vardag.
Undantag från principen:
•

För juni månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn som vid
mätdatumet 17 maj.

•

För juli månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn/elever
som vid mätdatumet 23 augusti.

Ersättningen utbetalas senast den 23:e varje månad. Momskompensationen till er
med 6 procent särredovisas vid utbetalning av ersättningen.
Korrigeringar sker två månader bakåt
Faktura i vissa fall

Faktura skickas endast vid överenskommelse till följande adress:
Sundbybergs stad
Box 950
831 29 Östersund
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Sundbyberg.stad@recall.se

På fakturan ska framgå aktuell månad, vilka barn/elever som fakturan avser samt
särredovisning av beloppen.

