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Beslut om bidragsbelopp för elever i 
grundsärskola/anpassad grundskola 2023 

 

Bidrag till fristående verksamheter 
Grundskole- och gymnasienämndens har den 20 december 2022 fastställt 
modellen för fördelning av resurser till kommunala och fristående verksamheter 
för år 2023. Resursfördelningsmodellen fastställer de bidragsnivåer som ska 

fördelas för 20231. Detta beslut ges till er i enlighet 11 kap. 36-37 §§ skollagen 
(2010:800).  

Beloppet 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.  

Grundbelopp grundsärskola 
Bidraget utgår med ett fast belopp per elev utifrån fem nivåer. För 
grundsärskolan/anpassad grundskola utgår ingen strukturersättning och inte heller 
ersättning för nyanlända elever. 
 
Bedömningen av vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov. 
Det är beroende på graden av utvecklingsstörning och på eventuella övriga 
funktionsnedsättningar samt 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 "Grundbelopp 2023 för grundskola inklusive förskoleklass" (GGN-0399/2022). 
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Beslutat bidragsbelopp för barn inskrivna i 

grundsärskola/anpassad grundskola verksamhetsåret 2023. 

 

 

Tilläggsbelopp  
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd. I grundsärskolan/anpassad grundskola 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 enlighet med 11 kap. 38 § skollagen. 
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov och beslutas 
om i varje enskilt fall efter ansökan från er. 

Tilläggsbelopp modersmål 
Ni är i enlighet med 11 kap. 38 § skollagen berättigade ersättning för modersmål 
för de elever som deltar i modersmålsundervisningen. Tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning utgår för de elever som deltar under det aktuella året 
med 7500 kr per elev och år. 
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Utbetalning av grund- och tilläggsbelopp 
Utbetalningsunderlaget beräknas runt den 5:e varje månad. Logga in i ”Visa 

ersättning” och kontrollera era barn, senast den 12:e i månaden ska eventuella 

felaktigheter vara rapporterade till bou@sundbyberg.se. Månadens utbetalning är 

en preliminär ersättning för innevarande månad, samt 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 utifrån mätdatum den 8 juni 

• För juli månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn/elever 
som vid mätdatumet 24 augusti. 

Ersättningen utbetalas senast den 23:e varje månad. Momskompensationen till er 
med 6 procent särredovisas vid utbetalning av ersättningen. 

Barnomsorgsavgift 

Barnomsorgsavgift betalar vårdnadshavarna direkt till Sundbybergs stad. 

 

Faktura i vissa fall 

Faktura skickas endast vid överenskommelse. 

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

särredovisning av beloppen.  

 

mailto:bou@sundbyberg.se

