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Beslut om bidragsbelopp 2020 
 

Vallentuna kommun meddelar härmed beslut om bidragsbelopp till huvudman för fristående 

förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk 

omsorg och fritidshem. Vallentuna kommun tillämpar skolpeng för såväl kommunal som 

fristående huvudman. Skolpengsbelopp inklusive momskompensation 6 % avser huvudman 

för fristående verksamhet. Följande skolpengsbelopp gäller.    

 

Skolpeng Grundbelopp Lokalkostnad Administration 

 3 % 

Moms  

6% 

Total 

Förskola 1-2 112 300 17 938 3 271 6 738 119 038 

Förskola 3-5 112 300 17 938 3 271 6 738 119 038 

Familjedaghem 

1-2 

110 200 17 447 3 210 6 612 116 812 

Familjedaghem 

3-5 

96 100 15 171 2 799 5 766 101 866 

Förskoleklass 73 200 17 518 2 132 4 392 77 592 

Grundskola 1-5 73 200 19 981 2 132 4 392 77 592 

Grundskola 6-9 80 300 19 981 2 339 4 818 85 118 

Fritidshem 36 600 8 928 

 

1 066 2 196 38 796 

Förskola 1-2 år gäller t.o.m. sista juli det år barnet fyller 3 år 

Förskola 3-5 år gäller t.o.m. sista juli det år barnet fyller 6 år 

 

Lagbestämmelse 

Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem 

regleras i skollagen 2010:800, 8 kap. 21-24 §§, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§, 11 kap.  

36-38 §§, 14 kap. 15-17 §§ och 25 kap. 10-16 §§. Redovisning av hur bidraget har beräknats 

regleras i 14 kap 10§ i skolförordningen. 

 

Beslutsmotivering 

I det följande redogörs för uppdelningen mellan grundbelopp och tilläggsbelopp samt de delar 

som ingår i nämndens budget utanför skolpengen.  
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Grundbelopp 

Vallentuna kommun har sedan 2003 tillämpat ett skolpengssystem för att uppnå lika villkor 

för kommunala och fristående huvudmän. Följande förutsättningar gäller för samtliga 

huvudmän:  

Skolpengen skall täcka samtliga kostnadsposter som avser verksamheten för barn och elever. 

Pengen omfattar undervisning, omsorg, skolans normala behov för stöd till barn och elever i 

behov av särskilt stöd, specialpedagoger, elevvård inkl. psykologer, kurator, studie- och yrkes-

vägledning, prao, läromedel, IT, förbrukningsmaterial, lekmaterial, inventarier, utrustning/ 

renovering av innemiljö och utemiljö, avskrivningskostnader, lokalhyror, städning, vakt-

mästeri, skötsel och underhåll, skolvärdar, arbetslagsledning, skolledning, skolexpedition, 

administration knuten till respektive verksamhet, alla måltider och overhead för skol-

restauranger, gemensam personal-, löne- och ekonomiadministration, utbildning/ 

kompetensutveckling, ledarutveckling, personalvård/friskvård och rehabiliteringsåtgärder. 

Ersättning för svenska som andra språk ingår. 

Skolpengen till förskola, familjedaghem och fritidshem innehåller statsbidrag för införande av 

maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i samband med införande av maxtaxa. Nivån på 

pengen till förskola, familjedaghem och fritidshem baseras på att Vallentuna kommun tar ut 

föräldraavgift. 

Skolpengen är lika för alla huvudmän, såväl fristående som kommunal, inom och utanför 

Vallentuna kommun. Vid utbetalning av skolpeng till huvudman för fristående verksamhet 

tillkommer ett påslag med 6 % för momskompensation. 

 

Utbetalning av peng 

Elever i förskoleklass-åk 9 stäms av första vardagen i månaden. Om den första infaller 

en helgdag eller lov så avläses elever påföljande vardag eller första skoldag efter lovet. 

Undantag gäller för sommarperioden juli-september då ersättningen är preliminär 

med slutreglering den första vardagen i oktober. Med andra ord där eleven än 

inskriven den första vardagen i oktober genererar ersättning för juli-september. 

Förskolebarn samt elever inskrivna på fritidshem ersätts per inskriven dag. 

Utbetalning ska finnas på angivet konto senast den 10:e varje månad. 

Utbetalningsunderlag mejlas till angiven e-postadress. 

 

Tilläggsbelopp  

Utöver skolpengen finns en särskild budget avsatt för barn och elever med omfattade behov 

av särskilt stöd. Barn- och ungdomsförvaltningen utbetalar tilläggsbelopp för dessa elever 

utifrån en bedömning av det individuella behovet.  

 

Modersmål 

Tilläggsbelopp för modersmål utgår med 4 000 kr per termin. Ansökningsblankett 

finns på Vallentuna kommuns hemsida. För elever som går i skola i Vallentuna, 

antingen kommunal eller fristående skola, ingår i kommunens 

modersmålsorganisation. För dessa elever betalas ingen ersättning. 
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Lovskola 

Vallentuna kommun ersätter obligatorisk lovskola enligt nedanstående kriterier. 

 Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar/elev och 

läsår för såväl fristående som kommunala huvudmän. 

 Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 3 000 kr/elev och 

läsår. 

Ansökan sker på särskild ansökningsblankett, kontakta handläggare på Barn- och 

ungdomsförvaltningen. Den ska vara förvaltningen tillhanda senast  30 juni, 

utbetalning sker senast  30 september. 

 

Strukturersättning 

Från och med 2016 fördelar Barn- och ungdomsnämnden medel med en 

socioekonomisk fördelningsnyckel utifrån den så kallade riksmodellen, framtagen av 

SCB. Strukturersättningen ska kompensera för elever med sämre socioekonomiska 

förutsättningar att nå skolans mål.  Tilldelning sker med samma principer för både 

kommunala och fristående skolor i skolkommun Vallentuna. Grunden för fördelning 

är utifrån elevsammansättning oktober innan kommande räkenskapsår. 

Genomsnittet för Vallentunas alla elever är index lika med 100. Ett lägre indexvärde 

innebär att enheten har gynnsammare socioekonomiska förutsättningar än 

genomsnittet och ett högre indexvärde innebär att den har mindre gynnsamma 

socioekonomiska förutsättningar. Indexet bestäms en gång per år och bestämmer 

ersättningen för alla skolenheter tills nästa uppdatering oavsett om nya elever börjar 

eller slutar. Alla skolenheter inom Vallentuna kommun med ett indexvärde över 65 

samt fler än 16 elever ersätts enligt modellen. 

Från och med 2020 inför Vallentuna ett treårsindex. Det betyder att innevarande års 

index samt de två tidigare årens index summeras och divideras med tre. Detta görs för 

att minska större svängningar i index. 

Total budget för strukturersättning år 2020 är 16,0 mnkr. 

 

Lokaliseringsersättning 

Lokaliseringsersättning finns för att jämna ut skillnader mellan skolenheter som har 

en lokalisering utanför Vallentuna centrum. Ersättningen ska täcka upp för elevtapp, 

svårigheter vid rekrytering samt utmanande delningstal i form av små klasser. 

Lokaliseringsersättning fördelas till varje skolenhet som uppfyller kriterierna nedan 

och därmed beviljas ersättning baserat på skolenhetens elevantal. 

För att ersättning ska beviljas krävs att följande två kriterier uppfylls. 

 Grundskolan har tillstånd av skolinspektionen att bedriva verksamhet för 

åtminstone årskurserna 4-6 och bedriver sådan verksamhet. 

 Grundskolan är geografiskt belägen i Vallentuna kommun, minst fem km från 

Vallentuna tätorts geografiska centrum. 

Total budget för lokaliseringsersättning år 2020 är 6,0 mnkr. 

 

Barn- och ungdomsnämndens budget utöver skolpengen 

Det som inte ingår i skolpengen är det kommunala ansvaret, dvs. kommunens politiska 

organisation och den centrala förvaltningen som arbetar med utredningar, uppföljning m.m. 
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åt nämnden, kommunens ansvar för tillsyn, uppföljning, skolskjuts, skolpliktsbevakning, 

försäkring av samtliga barn och elever, administration av utbetalning av peng, debitering av 

taxa för förskola och fritidshem för samtliga barn i Vallentuna samt de riktade statsbidragen 

som söks av respektive huvudman.  Barn- och ungdomsnämnden har därtill ett ansvar för 

ban- och elevhälsa, öppen förskola och skolmuseum.   

Överklagandeanvisning 

Beslutet kan överklagas skriftligen till Förvaltningsrätten i Stockholm. I överklagandet ska ni 

ange vilket beslut det gäller (glöm inte uppge diarienummer), vilken förändring ni vill ha och 

varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen med namn och 

namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer.  

 

Överklagandet ska vara ställt till: Förvaltningsrätten i Stockholm  

115 76 Stockholm  

 

men skickas till:   Vallentuna kommun 

Barn- och ungdomsförvaltningen  

Box 29  

186 21 Vallentuna   

 

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna 

kommun inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om ni har överklagat i rätt 

tid kommer kommunen att ompröva ert ärende. Om kommunen kan ändra beslutet enligt er 

begäran, kommer ni att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer er skrivelse att 

skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet 

och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Jonas Hård 

Tf. Förvaltningschef /utbildningschef 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Vallentuna kommun 


