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Bidragsbelopp för barn i förskola 2021 

 

Bidrag till fristående verksamheter 
Förskolenämnden har den 17 december 2020 fastställt modellen för fördelning av 
resurser till kommunala och fristående verksamheter för år 2021. 

Resursfördelningsmodellen fastställer de bidragsnivåer som ska fördelas för 20211. 
Detta beslut ges till er i enlighet med 8 kap. 21-22 §§ 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 
förskolornas kapacitet. Nybyggnationer omfattas ej i uträkningen. Nybyggnation 
ersätts enligt riktlinjer för nybyggnadspeng.   

Grundbelopp  

Det fastställda grundbeloppet är lika för alla barn 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 åldrar 
och verksamheter. 
 

De angivna grundbeloppen baseras på att förskolan tillämpar öppettider som 

motsvarar minst 10-12 timmar om dagen. Grundbeloppet förändras om förskolan 

tillämpar kortare öppettider.  

Ersättning januari till och med juni 2021 

Barn 1-2 år är födda 2020, 2019 och 2018 för bidrag januari t.o.m. juni. 

Barn 3-5 år är födda 2017, 2016 och 2015 för bidrag januari t.o.m. juni.  

Ersättning juli till och med december 2021 

Barn 1-2 år är födda 2020 och 2019 för bidrag juli t.o.m. december. 

 
1 " Beslut om grundbelopp 2021" (FN-0122/2020). 
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Barn 3-5 år är födda 2018, 2017 och 2016 för bidrag juli t.o.m. december. 

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. 

 

Bidragsbelopp för barn inskrivna i förskoleverksamheter för 

verksamhetsåret 2021.  

 

Förskola - Ersättningsnivåer fördelade per kostnadsslag 2021 
Grundbelopp 2021         1-2 år     3-5 år 

Omsorg och pedagogisk verksamhet             106 387 kr         79 509 kr  
Pedagogiskt material och utrustning                 2 243 kr           2 243 kr  
Barnhälsa                    800 kr              800 kr  
Måltider                 9 289 kr           9 289 kr  
Tillkommer lokalbidrag               23 235 kr         23 235 kr  
Administration (3%)                 4 259 kr           3 452 kr  

Grundbelopp exklusive mervärdesskatt            146 213 kr      118 529 kr  
Bidrag för mervärdesskatt                 8 773 kr           7 112 kr  

Grundbelopp inklusive mervärdesskatt            154 986 kr      125 640 kr  

Extra satsningar  

Extra satsningar fördelade enligt en socioekonomisk resursfördelningsmodell 
Utöver ovanstående ersättningsnivåer i det som utgör grundbeloppet, så 
tillkommer extra satsningar till barn i förskolor. 
 
Dessa extra satsningar fördelas till samtliga förskolesverksamheter i Sundbybergs 
stad oavsett regi utifrån en socioekonomisk resursfördelningsmodell. Bidraget sker 
på lika villkor.  
 
2018 beslutade förskolenämnden om en ny socioekonomisk 
resursfördelningsmodell (se Dnr FN-0369/2017) för att fördela extra satsningar 
efter barnens 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. 

Tilläggsbelopp för särskilt stöd  
Inom förskolan finns det, i enlighet med 8 kap. 23 § skollagen, möjlighet att få 
tilläggsbelopp för de barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 
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Tilläggsbelopp prövas och beslutas om i varje enskilt fall efter ansökan från er. 
Även för tilläggsbeloppet tillkommer 6 procent momsersättning. 

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 för två månader bakåt. 

 

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. 

Barnomsorgsavgift 

Barnomsorgsavgift betalar vårdnadshavarna direkt till Sundbybergs stad. 

Faktura i vissa fall  

Faktura skickas endast vid överenskommelse till följande adress: 

Sundbybergs stad 

Box 950 

831 29 Östersund 

Sundbyberg.stad@recall.se 

På fakturan ska framgå aktuell månad, vilka barn som fakturan avser samt 

särredovisning av beloppen.  
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