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Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan
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 påbörjar sin utbildning eller annan
pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta om bidraget
omgående.
Grundbelopp 2019 för grundskolan
Grundbeloppet är lika för alla elever oavsett huvudman, men ersättningen är på
olika nivåer för olika årskurser och verksamheter.
Ersättningen för elever inom grundskolan 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 tabellen. I ersättningen till annan regi
som inte är kommun tillkommer bidrag för mervärdesskatt om 6 procent.
Ersättningsnivåerna fördelad per kostnadsslag 2019
Grundbelopp
Undervisning
Läromedel
Elevhälsa
Måltider
Lokaler
Administration (3%)
Utbetalas till annan regi (kommun)
Bidrag för mervärdesskatt
Utbetalas till annan regi (ej kommun)

F-klass

18 499 kr
2 865 kr
2 243 kr
5 353 kr
18 092 kr
1 412 kr
48 463 kr
2 908 kr
51 371 kr

Åk 1-3

33 575 kr
3 338 kr
2 575 kr
5 353 kr
18 092 kr
1 888 kr
64 820 kr
3 889 kr
68 709 kr

Åk 4-6

37 699 kr
4 318 kr
3 254 kr
5 353 kr
18 092 kr
2 061 kr
70 777 kr
4 247 kr
75 024 kr

åk 7-9

52 532 kr
4 475 kr
3 371 kr
5 353 kr
18 092 kr
2 515 kr
86 337 kr
5 180 kr
91 517 kr

Fritids 6-9 år Fritids 10-12 år

28 417 kr
3 196 kr
- kr
4 734 kr
- kr
1 090 kr
37 437 kr
2 246 kr
39 683 kr

13 663 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
410 kr
14 073 kr
844 kr
14 917 kr

Ersättning för skolbarnomsorg 10-12 år utgår upp till maximalt 30 % av totala
elevantalet i åldersgruppen.
Bidraget (grundbelopp) avser ersättning för:
1. undervisning,
2. läromedel och utrustning
3. elevhälsa
4. måltider
5. lokalkostnader
6. administration
7. mervärdesskatt.
Bidrag ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten.
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Lokalersättning
Skollagens bestämmelser om offentliga bidrag på lika villkor innehåller krav på att
kommunerna ska ersätta fristående skolor för lokalkostnader med ett bidrag per
elev som motsvarar kommunens genomsnittskostnad för verksamheten i egen regi.
De beräkningar som ligger till grund för förvaltningens lokalersättning bygger på
budgeterade lokalkostnader och volymer för år 2019. Vid beräkningen av
kommunens genomsnittskostnad av verksamheten i egen regis lokalkostnader har
vissa lokalytor inte medräknats. De ytor som inte medräknats är sådana lokaler som
endast förekommer inom verksamheten i egen regi. Genom att räkna bort ytor som
avser olika specialgrupper blir den genomsnittliga lokalkostnaden jämförbar med
lokalkostnaden i fristående verksamhet.
Följande verksamheter/lokaler ingår inte i lokalpengsystemet:
- Stadshuset, central administration
- Gymnasieskola
- Avställda lokaler som kommunala verksamheterna inte kan/får använda.
- Gymnastiksalar administreras av kultur- och fritidsnämnden, eftersom dessa
nyttjas av såväl kommunala som fristående aktörer.
Kommunövergripande verksamheter
- Modersmål
- Grundsärskolan
Lokalersättning 2019 till annan regi, grundskola
Budgeterad lokalkostnad enligt internbudget 2018
Netto justeringar varav gymnasieskola med 14,2 mnkr
Beräkningsunderlag för lokalersättningen till annan regi

mnkr
76,90
-11,12
65,78

Antal budgeterade elever i egen regi 3 386 Sbg elever + 250 elever från andra kommun = 3 636

65,78 mnkr/3 636 elever = 18 092 kr/elev. Lokalersättning till annan regi
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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
utvecklingsrapport1 beskriver graden av utveckling i landet baserat bland annat på
läskunnighet, utbildning och livslängd och ligger till grund för viktningen av
ersättningen under de första 24 månaderna.

Ersättning för nyanlända elever 2019
Från land med lågt eller medel HDI

Årskurs vid
invandring

Åk F-3
ÅK 4-6
ÅK 7-9
Från land med högt eller mycket högt HDI ÅK F-3
ÅK 4-6
ÅK 7-9

Kommunal regi
bidrag per/år kr
månad 1-24

36 000
48 000
60 000
12 000
18 000
24 000

Fristående
skolor bidrag
per/år kr månad
1-24

38 160
50 880
63 600
12 720
19 080
25 440

Human Development Index (HDI) hämtat från FNs utvecklingsrapport beskriver graden av
utveckling i landet baserat bland annat på läskunnighet, utbildning och livslängd.

I ersättningen till annan regi som inte är kommun är mervärdesskatt om 6 procent
inkluderat.
Ersättningen beräknas på årsbasis. Förutsättningen för att erhålla bidrag är att
eleven är folkbokförd i Sundbyberg och går i en av Sundbybergs skolor eller i en
friskola i annan kommun. Eleven ska vara nyanländ till Sverige, inskriven via
Sundbybergs mottagningsenhet Globala och elevuppgifterna inrapporterade till
förvaltningens elevsystem.
Grundbelopp för grundsärskola
Grundbeloppet för grundsärskolan ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg,
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.
Lokalkostnader avser kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är
läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader
för amortering. Bidrag utgår med ett fast belopp per elev utifrån fem nivåer. För
grundsärskolan utgår ingen strukturersättning och inte heller ersättning för
nyanlända elever.
Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp i samband med mottagandet eller efter
behov av hemkommunen.
1

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table
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Bedömningen av vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov. Det
är beroende dels på graden av utvecklingsstörning och dels på eventuella övriga
funktionsnedsättningar och omfattningen av dessa. För elever med extraordinära
komplicerade svårigheter finns en femte behovsgrupp där belopp fastställs enligt
särskild handläggning.
Vilken behovsgrupp eleven tillhör ska framgå av den individuella överenskommelsen.

I ersättningen till annan regi som inte är kommun är mervärdesskatt om 6 procent
inkluderat.
Gymnasiet
Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån det programpris för det yrkesprogram som
det programinriktade individuella valet är inriktat mot för kommunala skolor (17
kap 23-25 §§ skollagen) och för fristående anordnare (17 kap 35-36 §§ skollagen).
Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogram.
Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg
gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.
Ersättningen till annan regi inom gymnasieverksamheten utgår enligt gemensam
länsprislista.2

GGN-0504/2018 Rekommendation från Storsthlm om uppräkning av programpriser och strukturtillägg för
nationella program i gymnasieskola 2019
2
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Sundbybergs priser 2019
IMIND - Individuellt alternativ
IMIND - Indivuduellt alt. Särskilda behov
IMSPR - Språkintroduktion
IMSPR - Språkintroduktion nyanlända & särskilda behov
IMPRE - Preparandutbildning

133 771
174 282
133 771
152 972
111 300

IMPROHV - Hantverk - Frisör
IMPROHV - Hantverk - Textil design
IMPROHV - Hantverk - Finsnickeri
IMPROBP - Byggprogram måleri
IMPROFT - Fordonsprogram Personbil

110 362 länsprislista
110 362 länsprislista
110 362 länsprislista
110 362 länsprislista
138 897 länsprislista

IMYRK - Yrkesintroduktion (eller pris enl överenskommelse)

132 385

Tilläggsbelopp
Tilläggsbelopp 2019
Modersmål grundskola
Lovskola årkurs 8-9

Bidrag per elev/år kr
7 113
3 000

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.
Utifrån lagstiftningens reglering blir ersättningen baserad på bidrag på lika villkor
för alla huvudmän. I ersättning till annan regi som inte är kommun tillkommer
mervärdesskatt om 6 procent.
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