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Till förskolor och skolor med
barn/elever folkbokförda i Sundbyberg

Information om beslut av bidragsbelopp 2019 till andra
kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och
skolor
Utifrån grundskole- och gymnasienämndens beslut om grundbelopp 2019 den 11
december 2018 (GGN-0522/2018-2) och förskolenämndens beslut om
grundbelopp 2019 den 13 december 2018 (FN-0204/2018-2) har bidraget fastställts.
Bidragsbelopp
Ersättningen består av ett bidragsbelopp för barn i förskolan och elever i
grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Bidragen beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten.
Grundbeloppet till grundskola innefattar ersättning för undervisning, utrustning och
läromedel, elevvård, hälsovård, måltider, administration samt 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.
Grundbeloppet till förskola innefattar ersättning för omsorg och pedagogisk
verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, barnhälsa, måltider, administration
samt 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.
I bidragsbeloppen till fristående förskolor och skolor ingår en momskompensation
med 6 procent.
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
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utvecklingsrapport 1 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.
Extra satsningar fördelade enligt en socioekonomisk
resursfördelningsmodell
Utöver ovanstående ersättningsnivåer i det som utgör grundbelopp, så tillkommer
extra satsningar till barn i förskolor och elever i förskoleklass samt årskurs 1-9.
Dessa extra satsningar fördelas till förskolor och skolor i Sundbybergs stad utifrån
en socioekonomisk resursfördelningsmodell.
Under 2018 har grundskole- och gymnasienämnden och förskolenämnden beslutat
om en ny socioekonomisk resursfördelningsmodell (se Dnr GGN-0226/2018, FN0369/2017) för att fördela de extra satsningarna. Det kommer att på ett bättre och
mer effektivt sätt fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar
och behov, i enlighet med skollagen (2010:800) 2 kap. 8a§.
Tilläggsbelopp
Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever med omfattande behov av
extraordinärt stöd. Ansökan ska skickas till barn- och utbildningsförvaltningen (se
DNR GGN-0269/2016-2).
Utbetalning av grund- och tilläggsbelopp
Sundbyberg tillämpar utbetalning av ersättning, detta innebär att inga fakturor
skickas. Underlaget beräknas mellan den 2:e och den 5:e varje månad. Sedan har
utförare fem arbetsdagar att kontrollera underlaget genom att logga in i ”Visa
ersättning”. Om underlaget inte stämmer ska detta meddelas till handläggare.
Korrigering sker månaden efter. Varje månad utbetalas en preliminär ersättning för
innevarande månad och en slutlig med korrigeringar från föregående månad.
Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten
den 15:e varje månad. Om mätdatum infaller på en helgdag räknas antalet inskrivna
barn/elever måndagen därefter.
Undantag från principen:
•
•

1

För juni månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn som vid
mätdatumet 15 maj.
För juli månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn/elever som
vid mätdatumet 22 augusti.

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table
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Ersättningen utbetalas senast den 23:e varje månad. I bidragsbeloppen till fristående
skolor ingår en momskompensation med 6 procent som särredovisas vid
utbetalning av ersättningen.
Ansvariga handläggare:
Förskolan

Grundskolan
Gymnasiet
Grundsärskolan/
Tilläggsbelopp
Grundskolan & Förskolan

bou@sundbyberg.se
Josefin Almberg
Anne-May Pettersson
bou@sundbyberg.se
Lotta Zetterman
maud.palonen@sundbyberg.se
Maud Palonen
philip.jarbo@sundbyberg.se
Philip Jarbo

Korrigeringar sker endast en månad bakåt.
Faktura skickas endast vid överenskommelse till följande adress:

Sundbybergs stad
Box 950
831 29 Östersund
På fakturan ska framgå aktuell månad, vilka barn/elever som fakturan avser samt
särredovisning av beloppen.
Referenskod anges enligt nedan
B1210 förskolan utanför Sundbyberg
B1220 förskolan i Sundbyberg
B1200 grundskolan
B1700 grundsärskolan
B1600 tilläggsbelopp grundskolan
B1800 tilläggsbelopp förskolan
B1400 gymnasium
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Grundbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

I bidragsbeloppen till fristående förskolor ingår en momskompensation med 6
procent.
Bidraget till pedagogisk omsorg fördelas mellan heltidsersättning och
halvtidsersättning (25 timmar eller mindre per vecka).
Ersättning januari till och med juni 2019

Barn 1-2 år är födda 2018, 2017 och 2016 för bidrag januari t.o.m. juni.
Barn 3-5 år är födda 2015, 2014 och 2013 för bidrag januari t.o.m. juni.
Ersättning juli till och med december 2019

Barn 1-2 år är födda 2018 och 2017 för bidrag juli t.o.m. december.
Barn 3-5 år är födda 2016, 2015 och 2014 för bidrag juli t.o.m. december.
För att utbetalning ska ske för juli månad krävs att förskolan under första delen av
året bedrivit verksamhet i motsvarande omfattning för barn folkbokförda i
Sundbyberg.
Barnomsorgsavgift betalar vårdnadshavarna direkt till Sundbybergs stad.
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Grundbelopp för förskoleklass grundskola, fritidshem, fritidsklubb och
modersmål

Svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet. Ersättning för fritidsklubb 10-12 år
utgår upp till maximalt 30 % av totala elevantalet. I bidragsbeloppen till fristående
förskolor och skolor ingår en momskompensation med 6 procent.
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. Ersättningen betalas under de första 24 månaderna.
Ersättningen beräknas på årsbasis. Förutsättning för att erhålla bidrag är att eleven
är inskriven i en skola i Sundbyberg (fristående eller kommunala) eller att eleven är
folkbokförd i Sundbyberg och går i en skola i annan kommun. Eleven ska vara
nyanländ till Sverige, inskriven via mottagningsenheten Sundbybergs Globala och
elevuppgifterna inrapporterade till förvaltningens elevsystem.
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I ersättning till annan regi som inte är kommun är mervärdesskatt om 6 procent
inräknat.
Extra satsningar fördelade enligt en socioekonomisk
resursfördelningsmodell
Extra satsningar gäller för årskurs F-9. Medel från extra satsningar fördelas utifrån
en socioekonomisk fördelningsmodell. Alla förskolor med verksamhet i Sundbyberg
får del av ett socioekonomiskt bidrag. Sundbybergs stad betalar ut ersättning
terminsvis utifrån inskickad faktura.
För budgetåret 2019 fördelas sammanlagt:
• 8,8 mkr till förskolor (extra satsning)
• 14,5 mnkr till grundskolor årskurs F-9, extra satsning.
• 8 mnkr till grundskolor årskurs F-3, tidiga insatser, extra satsning.
• 7 mnkr till grundskolor årskurs 7-9, högstadielyftet, extra satsning.
Tillägget betalas ut till förskolor och grundskolor med verksamhet i Sundbyberg och
på samma villkor till både fristående och kommunala förskolor/skolor.
Bidraget/extra satsningar betalas inte ut till specialskolor.
Tilläggsbelopp för särskilt stöd
För att kunna söka tilläggsbelopp krävs att barnet/eleven uppfyller följande krav:
a) Behovet är betingat av en varaktig och omfattande funktionsnedsättning
b) Kräver extraordinära insatser.
I ansökan ska följande uppgifter finnas med:
• Förskolans/Skolans namn
• Ansvarig förskolechef/rektor
• Datum för ansökan
• Period som ansökan avser
• Barnets/Elevens namn och personnummer
• Barnets/Elevens grupp/klassplacering
• Pedagogisk utredning
• Individuell utvecklingsplan
• Åtgärdsprogram för elev
• Uppföljning/utvärdering av tidigare insats

6 (9)

Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskola/Gymnasium
Maria Rindefors Dufva

2018-12-11
DNR/Dokid GGN-0558/2018-1

Tilläggsbelopp för lovskola åk 8-9
Från augusti 2017 är det, enligt skollagen, obligatoriskt att erbjuda elever i årskurs 89 lovskola. De nya reglerna för obligatorisk lovskola regleras i skollagen 1 kap. 3 §
samt 10 kap. 23 a-23 f §§. Lovskolan som erbjuds ska omfatta minst 50 timmar och
anordnas under sommarlovet, eller under andra lov. Om en elev under läsåret
deltagit i lovskola under annat lov än sommarlovet kan denna tid avräknas från de
50 timmar som eleven har rätt till.
Tilläggsbeloppet för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9 utbetalas för högst 2
veckor, motsvarande 50 timmar/elev och läsår för såväl fristående som kommunala
huvudmän. Tilläggsbeloppet är 1 500 kr per vecka eller 300 kr per dag. För
fristående huvudmän tillkommer 6 procent momsersättning.
Administrationen av tilläggsbeloppet för lovskola hanteras enligt följande:

Sista dag för att ansöka om medel för lovskola avseende elever i grundskolans
årskurs 8 och årskurs 9 för läsåret 2018/2019 är den 31 augusti 2019. 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.
Grundbelopp för grundsärskola
Grundsärskolan 2019
Behovsgrupp 1
Skola
Fritidshem
Behovsgrupp 2
Skola
Fritidshem
Behovsgrupp 3
Skola
Fritidshem
Behovsgrupp 4
Skola
Fritidshem

Kommunal regi

Fristående skolor

Bidrag per/år kr

Bidrag per/år kr

245 578
139 967

260 313
148 365

306 973
146 966

325 391
155 784

422 940
188 956

448 317
200 293

545 729
237 945

578 473
252 221

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.
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Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp i samband med mottagandet eller
efter behov av hemkommunen.
Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov. Det är beroende
dels på grad av utvecklingsstörning och dels på eventuella övriga
funktionsnedsättningar och omfattningen av dessa. För elever med extraordinärt
komplicerade svårigheter finns en femte behovsgrupp där belopp fastställs enligt
särskild handläggning. Vilken behovsgrupp eleven tillhör ska framgå av den
individuella överenskommelsen.
Ersättning gymnasieskola
Sundbyberg har antagit Storsthlm:s förslag till gemensamma priser 2för
gymnasieprogrammen i länet och även övriga länsgemensamma betalningsrutiner.
Ersättningen till annan regi inom gymnasieverksamheten utgår enligt den
gemensamma prislistan som finns på www.storsthlm.se.
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.
Pengen gäller per elev och månad under förutsättning att utbildningen genomförs på tre
år. För elever som studerar fyra eller fler år på gymnasiet gäller individuella
överenskommelser.

2

GGN-0504/2018 Rekommendation från Storsthlm programpriser strukturtillägg gy 2019
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Hur du överklagar
Du kan överklaga det här beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. I så fall ska du
skicka överklagandet till Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg. Överklagandet
måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet.
I ditt överklagande skriver du:
- vilket beslut du vill ha ändrat
- hur du vill att beslutet ska ändras
- datum för beslutet
- namn
- personnummer
- adress
- telefonnummer.
Skriv under överklagandet.
När Sundbybergs stad har fått in ditt överklagande kan kommunen antingen ändra
beslutet enligt ditt önskemål eller lämna ärendet vidare till Förvaltningsrätten i
Stockholm.

Marie Truedsson
Förvaltningschef
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