Utbildningskontoret

2017-10-13

BILAGA 1

Barn- och ungdomsnämnden, bilaga ersättningar för perioden 2018-01-01 – 201806-30
Observera att eventuell justering av bidragsbeloppen kan komma att göras vid barn- och
ungdomsnämndens sammanträde i december. Det kan exempelvis ske om det blir
förändringar i det generella statsbidraget till kommunerna.
I grundbeloppen ingår ersättning för pedagogisk verksamhet/undervisning, material,
utrustning, måltider, städning mm samt administration om 3 %. Ersättning utges utifrån
antalet inskrivna barn/elever per den 15:e varje månad.
För förskola och fritidshem görs mätning av antal inskrivna barn görs varje månad per
den 15:e. Mätningsperiod för grundskolan, grundsärskolan och förskoleklassen är den
15:e varje månad, med undantag för sommarmånaderna där ersättning i juni baseras på
avläsning 15:e maj och ersättning för juli och augusti baseras på avläsning 15:e
september. De fristående skolorna erhåller en grundresurs lika stor som den till
kommunal förskola/skola. Därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.
Separat ersättning utges för lokaler till fristående förskolor, skolor och fritidshem 6-9 år.
Ersättningen till fristående verksamheter beräknas utifrån kommunens snittkostnad per
barn/elev samt 6 % momskompensation. Lokalersättning utges ej till enskilda utförare
som nyttjar kommunens lokaler.
Grundbelopp

FÖRSKOLEVERKSAMHET
Familjedaghem
Familjedaghem 1-2 år
Familjedaghem arbetslös 1-2 år
Familjedaghem föräldraledig 1-2 år
Allmän familjedaghem 3 år
Allmän familjedaghem arbetslös 3 år
Allmän familjedaghem föräldraledig 3 år
Allmän familjedaghem 4-5 år
Allmän familjedaghem arbetslös 4-5 år
Allmän familjedaghem föräldraledig 4-5 år
Förskola
Förskola 1-2 år
Förskola arbetslös 1-2 år
Förskola föräldraledig 1-2 år
Allmän förskola red. avg.3 år
Allmän förskola arbetslös 3 år
Allmän förskola föräldraledig 3 år
Allmän förskola 3 år
Allmän förskola red. avg. 4-5 år
Allmän förskola arbetslös 4-5 år
Allmän förskola föräldraledig 4-5 år
Allmän förskola 4-5 år
* inklusive momskompensation 6 %

Enskild,
Grundbelopp Enskild, egen
kommunal
per år föräldraavgift* föräldraavgift*
133 102 kr
61 394 kr
61 394 kr
94 561 kr
49 153 kr
49 153 kr
94 561 kr
49 153 kr
49 153 kr

129 852 kr
53 842 kr
53 842 kr
92 190 kr
44 057 kr
44 057 kr
92 190 kr
44 057 kr
44 057 kr

141 088 kr
65 078 kr
65 078 kr
100 235 kr
52 102 kr
52 102 kr
100 235 kr
52 102 kr
52 102 kr

133 919 kr
61 705 kr
61 705 kr
95 181 kr
49 401 kr
49 401 kr
46 605 kr
95 181 kr
49 401 kr
49 401 kr
46 605 kr

130 718 kr
54 171 kr
54 171 kr
92 847 kr
44 321 kr
44 321 kr
41 356 kr
92 847 kr
44 321 kr
44 321 kr
41 356 kr

141 954 kr
65 407 kr
65 407 kr
100 892 kr
52 365 kr
52 365 kr
49 401 kr
100 892 kr
52 365 kr
52 365 kr
49 401 kr

FRITIDSHEM
Fritidshem
Fritidshem 6-9 år
Fritidshem familjedaghem 6-9 år
Fritidshem 6-9 år för elev mottagen i särskola
grupp 1
Fritidshem 6-9 år för elev mottagen i särskola
grupp 2
Fritidshem 6-9 år för elev mottagen i särskola
grupp 3 eller resursskola
Fritidshem 6-9 år för elev mottagen i särskola
grupp 4
Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem/öppen fritidsverksamhet 10-13 år
Fritidshem/öppen fritidsverksamhet 10-13 år för
elev mottagen i särskola grupp 1
Fritidshem/öppen fritidsverksamhet 10-13 år för
elev mottagen i särskola grupp 2
Fritidshem/öppen fritidsverksamhet 10-13 år för
elev mottagen i särskola grupp 3 eller
resursskola
Fritidshem/öppen fritidsverksamhet 10-13 år för
elev mottagen i särskola grupp 4

Enskild,
Grundbelopp Enskild, egen
kommunal
per år föräldraavgift* föräldraavgift*
35 134 kr
34 981 kr

31 495 kr
31 333 kr

37 242 kr
37 080 kr

52 427 kr

49 826 kr

55 573 kr

69 720 kr

68 156 kr

73 903 kr

121 599 kr

123 148 kr

128 895 kr

173 478 kr

178 140 kr

183 886 kr

17 293 kr

-

18 331 kr

25 939 kr

-

27 496 kr

34 586 kr

-

36 661 kr

60 525 kr

-

64 157 kr

86 465 kr

-

91 653 kr

* inklusive momskompensation 6 %

Linköpings kommun erbjuder fritidshem för elever från 6 års ålder till och med
vårterminen det år de fyller 10 år. Från och med höstterminen det år då elever fyller 10
till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet i
stället för fritidshem. Elever med särskilda behov kan dock ha en placering i fritidshem
även under tiden i mellanstadiet, för dessa elever erhålls den högre ersättningen som
gäller för 6-9 år. För att den högre ersättningen ska utges behöver beslut tas av
enhetschef Sektionen för resurs- och stödverksamhet.
För elever i åldern 10-13 år som har behov av morgonsomsorg utges ingen ytterligare
ersättning utan det ingår i ersättningarna i tabellen ovan.
Lokalersättning per barn och år
Förskola**
Fritidshem 6-9 år

Kommunal
19 181 kr
7 723 kr

Enskild
utförare*
20 332 kr
8 186 kr

* inklusive momskompensation 6 %
** lokalersättning utges ej till enskilda utförare som nyttjar kommunens lokaler

Grundbelopp
per år

Fristående*

Förskoleklass

29 356 kr

31 117 kr

Åk 1-3

53 328 kr

56 527 kr

Åk 4-6

64 710 kr

68 593 kr

Åk 7-9

72 933 kr

77 309 kr

GRUNDSKOLA

* inklusive momskompensation 6 %

SÄRSKOLA GRUNDRESURS per elev
Åk 1-3
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Åk 4-6
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Åk 7-10
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4

Grundbelopp
per år

Fristående*

205 513 kr
269 087 kr
332 661 kr
421 665 kr

217 844 kr
285 232 kr
352 621 kr
446 965 kr

219 268 kr
283 686 kr
372 093 kr
462 278 kr

232 424 kr
300 707 kr
394 419 kr
490 015 kr

220 081 kr
283 012 kr
369 377 kr
457 480 kr

233 286 kr
299 992 kr
391 540 kr
484 929 kr

* inklusive momskompensation 6 %

Lokalersättning per elev och år
Grundskola
Resursskola
Särskola

Kommunal
15 479 kr
0 kr
15 479 kr

Fristående *)
16 408 kr
40 280 kr
16 408 kr

Ers/elev/barn
och år
8 434 kr
5 060 kr
3 362 kr

Fristående*
8 940 kr
5 364 kr
3 564 kr

* inklusive momskompensation 6 %

Övriga ersättningar
Övrigt
Modersmålsundervisning, skola åk 1-9
Modersmålsstöd förskoleklass
Modersmålsstöd förskola
* inklusive momskompensation 6 %

För barn/elever i förskola och förskoleklass utges ersättning för inskrivna barn med ett
annat modersmål än svenska registrerat.
För elever i grundskolan utges ersättning för del elever i årskurs 1-9 som har
modersmålsundervisning. Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till
modersmålsundervisning i grundskolan. Undervisningen är frivillig. I grundskolan går
det även att studera ämnet modersmål som elevens val eller som språkval.
För att möjliggöra att modersmålslärare i större utsträckning har sin anställning hos
rektor går ersättningen för modersmålsundervisning direkt till rektor i de fall det finns
en undervisningsgrupp i ett modersmål på skolan. I Linköpings kommun organiseras
även modersmålsundervisning via modersmåls-enheten på Sektionen för resurs- och
stödverksamhet. Flertalet av modersmålslärarna har i dag sin anställning på
modersmålsenheten och där samordnas och fördelas lärarna utifrån behov mot
respektive skola.

Specialverksamheter och övriga stödresurser
Specialverksamhet, förskola
Förskola för barn med grav språkstörning, Tannefors
Allergiförskola
Teckenförskola
Öppen förskola/familjecentral
Omsorg på obekväm tid

Ersättning per år
641 292 kr
956 045 kr
33 178 kr
950 952 kr
7 050 206 kr

Specialverksamhet, fritidshem
Fritidshem för elever med grav språkstörning, Tannefors
Fritidshem för elever med grav språkstörning, Kungsbergsskolan
Fritidshem för barn med rörelsehinder, Fredriksberg
Fritidshem för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättnignar Fredriksberg
Fritidshem för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Vidingsjö
Fritidshem för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Lambohov
Fritidshem för elever med grav hörselnedsättning, Blästad
Omsorg på obekväm tid

Ersättning per år
798 485 kr
66 540 kr
266 162 kr
133 081 kr
598 864 kr
199 621 kr
399 243 kr
1 374 905 kr

Specialverksamheter, skola
Grundskola för elever med grav språkstörning, Tannefors
Grundskola för elever med grav språkstörning, Södra Ekkälleskolan åk 3-6
Grundskola för elever med grav språkstörning, Kungsbergsskolan åk 7-9
Sjukhusundervisning
Grundskola för elever med rörelsehinder, Ekholmen
Grundskola för elever med rörelsehinder, Fredriksberg
Grundskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Berzan
Grundskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Ekholmen
Grundskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Vidingsjö
Grundskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Lambohov
Grundskola för elever med neuropsykitriska funktionsnedsättningar, Ljungsbro
Grundskola för elever med grav hörselnedsättning, Tornhagen
Grundskola för elever med grav hörselnedsättning, Blästad
Grundskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Fredriksberg

Ersättning per år
7 098 780 kr
1 670 301 kr
3 340 602 kr
3 730 377 kr
1 821 523 kr
3 035 871 kr
6 413 843 kr
2 443 369 kr
3 136 416 kr
2 090 944 kr
4 275 897 kr
127 095 kr
3 179 162 kr
2 439 435 kr

Övriga stödresurser
Sektionen för resurs- och stödverksamhet
Akut utredningsenhet
Förvaltningsgemensam avdelning
Didaktikcenter
Västra skolområdet Särskolan centralt

Ersättning per år
12 216 346 kr
2 647 102 kr
13 201 603 kr
7 167 166 kr
1 519 880

Omfördelning av grundresurs från rektor till skolområde
(gäller enbart enheter inom kommunala skolområden)
Kapitalkostnadsersättning
Förskola 1-5 år
Fritidshem 6-9 år
Förskoleklass
Grundskola år 1-3
Särskola år 1-3
Grund/särskola år 4-6
Grund/särskola år 7-10

Ersättning/
barn/elev och år
517 kr
259 kr
362 kr
362 kr
776 kr
776 kr
1 138 kr

Ersättning för nyanlända elever i grundskolan
En särskild resursfördelningsmodell finns gällande nyanlända elever. Syftet med
modellen är att kunna tillgodose behoven då nyanlända elever inte är en homogen
grupp. Ersättningen följer eleven vilket innebär att de skolor som tar emot nyanlända
elever erhåller ersättning. I enlighet med den statliga definitionen räknas en elev som
nyanländ i 4 år.
Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till följande parametrar:
Föräldrarnas utbildningsbakgrund/elevernas utbildningsbakgrund
Antal år eleven varit i Sverige
Elevens ålder vid ankomst till Sverige
Högst ersättning utges för elever som nyligen anlänt till Sverige, går i högstadiet och
vars föräldrar har en låg utbildningsbakgrund. För elever i förskoleklass utges ersättning
för de elever som tas emot under vårterminen det år de börjar i förskoleklass. För att
ersättning ska kunna utges måste eleverna tas emot och registrering ske hos
mottagningsenheten Adjunkten.
Ersättningsbelopp finns i tabell nedan, för fristående skolor tillkommer 6 %
momskompensation.
Helårsbelopp
Antal år i svensk skola
1 år
Föräldrars
utbildningsbakgrund/Elevens
utbildningsbakgrund årskurs 7-9
Saknar utbildning

Folk-/grundskola

Gymnasieskola

Eftergymnasial utbildning

2 år

3 år

4 år

Ålder när eleven
började svensk
skola
6-9 år

87 710

68 454

34 703

27 720

10-12 år

103 368

80 515

40 839

32 693

13-15 år

118 710

92 577

46 976

37 560

6-9 år

72 368

56 392

28 672

22 959

10-12 år

87 710

68 454

34 703

27 720

13-15 år

103 368

80 515

40 839

32 693

6-9 år

56 921

44 225

22 430

17 986

10-12 år

72 368

56 392

28 672

22 959

13-15 år

87 710

68 454

34 703

27 720

6-9 år

41 369

32 270

16 293

13 119

10-12 år

56 921

44 225

22 430

17 986

13-15 år

72 368

56 392

28 672

22 959

Utjämningspeng
Utjämningspengens syfte är kompensera förskolor och skolor för socioekonomiska
faktorer och därigenom öka likvärdigheten. Aktuella belopp för utjämningspeng för
respektive förskola och skola redovisas i separata bilagor.
Förskola
Fördelningen av utjämningspeng till förskolan utgår från föräldrarnas
utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund.
För läsåret 2017/18 fördelar nämnden 16 mnkr av utjämningspengen för att kompensera
de kommunala förskole-områden som inte beviljats statsbidrag för mindre barngrupper i

förskolan. De fristående förskolorna erhåller motsvarande medel per inskrivet barn i
september 2017. Detta gäller för läsåret 2017/18. Inför kommande läsår fattar nämnden
nytt beslut om fördelning av utjämningspeng till förskolan. Mer information och
bakgrund finns beskriven i beslut med dnr BOU 2017-13.
Fritidshem
Fördelningen av utjämningspeng till förskolan utgår från föräldrarnas
utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund.
Grundskola
Fördelningen av utjämningspeng till skolorna utgår från föräldrarnas utbildningsnivå.
Syftet med utjämningspengen är att öka likvärdigheten
Insatser till barn/elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp
I verksamheten finns barn/elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa
barn finns möjlighet att ansöka om extra ersättning. Fristående förskolor/skolor ansöker
hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala
verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både
fristående och kommunala förskolor/skolor.
Riktade kvalitetshöjande medel för förskolan
Riktade kvalitetshöjande medel finns avsatta i budgeten för förskolan. Medlen utges till
små förskolor med långa öppettider. Mätning görs vår och höst och därefter fattar
nämnden beslut om ersättning för kommande period.
Landsbygdstillägg för grundskolan
Kommunens landsbygdsskolor har svårt att nå en budget i balans utifrån ordinarie
ersättningsnivåer på grund av för få elever. För få elever innebär ofta mindre klasser och
svårigheter att göra en effektiv organisation. Landsbygdsstöd har utgetts efter särskild
prövning, vilket även gäller för vårterminen 2018. För att göra ersättningen mer
likvärdig utges ersättning från halvårsskiftet 2018 utifrån följande kriterier:


Skolan ska vara den ”enda skolan på orten”



Avståndet till närmaste skola ska vara längre än 4 km



Skolan ska ha färre än 20 elever i förskoleklass och/eller färre än 60 i snitt i
respektive stadie för att ersättning ska utges.

Ersättning utges med ordinarie elevpeng för respektive årskurs för mellanskillnaden
mellan 17 och 20 elever per årskurs.

