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Beslut om bidragsbelopp 2023 till förskolor och grundskolor   

Beslut om bidragsbelopp 

Utbildningsnämnden i Botkyrka kommun har fastställt beslut om bidragsbelopp för 2023 

den 20 december 2022 (UN/2022: 00554). I beslutet anges vilka belopp per barn eller 

elev som fristående huvudman har rätt till under 2023. I beslutet anges också strukturtill-

lägg som grundar sig på socioekonomiska bakgrundsvariabler. 

Bidragsbeloppen gäller för barn och elever som är folkbokförda i Botkyrka kommun och 

tillämpas för såväl kommunal som fristående förskola och grundskola. Resursfördel-

ningen i Botkyrka kommun är anpassad efter skollagens regleringar och bidragsbeloppen 

beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 

den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till friskolor och fristående förskolor ingår 

momskompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grund-

beloppet som även inkluderar lokalbidraget.  

Beskrivning av resursfördelningsmodell och belopp 2023 

Utbildningsnämndens beslut om Mål och internbudget utgör grunden till resursfördel-

ningen. Nedan beskrivs delarna i resursfördelningsmodellerna för förskola respektive 

grundskola och förändringar som påverkar nivåerna 2023. Beskrivningen följer struk-

turen i tabellerna.  

Basbelopp  

Basbeloppet per verksamhetsform/årskurs är densamma oavsett huvudman.  

Kommunala satsningar/tillägg 

Enligt skollagen ska medel till förskolor/grundskolor fördelas på lika villkor till kommu-

nens egenregi och fristående huvudmän. Detta gäller även medel för kommunala sats-

ningar. Till fristående huvudmän ingår medel i resursfördelningen. Till egenregin varierar 

det om medel ingår i ordinarie resursfördelning eller fördelas i särskild ordning.  

I nämndens mål och internbudget 2023 ingår följande fördelningar  

Förskola/Pedagogisk omsorg  

• Medel för förskollärares planeringstid ingår i resursfördelningen för samtliga hu-

vudmän. Tilldelas förskolor, inte pedagogisk omsorg.  

• Medel för kompletterande inköp av arbetskläder i förskola och pedagogisk omsorg 

ingår i resursfördelning för fristående huvudmän. För egenregin fördelas medlen ut-

anför ordinarie resursfördelning.   

• Medel för lönesatsningar för barnskötare och förskollärare ingår i resursfördelning 

för fristående huvudmän. För egenregin fördelas medlen utanför ordinarie resurs-

fördelning.   

  

Information till utförare/kommuner som har 
barn och elever som är folkbokförd i Botkyrka 
kommun i sin verksamhet 



 2[12] 

Utbildningsförvaltningen 2022-12-21 UF/2022 

 

 
Botkyrka Kommun · Utbildningsförvaltningen 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@bot-

kyrka.se 

Grundskola  

• Nämnden har erhållit medel för fler vuxna i grundskolan. För fristående huvudmän 

ingår medlen fortsatt i resursfördelningen. Till 2023 ökar bastilldelningen till egen-

regin när delar av medel för fler vuxna i skolan fördelas enligt samma principer 

som resursfördelningsmodellen. För egenregin fördelas större delen av medlen ut-

anför ordinarie resursfördelning. 

• Medel för att erbjuda elever i grundskolan gratis frukost ingår i resursfördelningen 

till fristående huvudmän. För egenregin fördelas medlen utanför ordinarie resursför-

delning.   

• Medel för lönesatsningar för barnskötare, fritidspedagoger och fritidsledare inom 

grundskolan ingår i resursfördelningen för fristående huvudmän. För egenregin för-

delas medlen utanför ordinarie resursfördelning.   

• Medel för jämlik kompetensförsörjning ingår i resursfördelningen för fristående hu-

vudmän. För egenregin fördelas medlen utanför ordinarie resursfördelning.   

Avdrag påverkar belopp i egenregin och fristående förskolor i Botkyrka 

För att finansiera central verksamhet riktad till förskolor/grundskolor i egenregin har me-

del avsatts på verksamhetsnivå och redovisas som ett avdrag per barn/elev i egenregin. 

För fristående huvudmän som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg i Botkyrka kom-

mun görs avdrag för kommunens tillsynsskyldighet av verksamheten.  

Strukturtillägg  

Den behovsstyrda tilldelningen bygger på socioekonomiska bakgrundvariabler som häm-

tas från Statistiska centralbyrån (SCB) inför nytt kalenderår. Förändring av barn- eller 

elevsammansättningen påverkar strukturbeloppet. Till förskolan fördelas 90 procent som 

bastilldelning och 10 procent som strukturtillägg. Till förskoleklass och grundskola förde-

las 80 procent som bastilldelning och 20 procent som strukturtillägg.  

I tabeller med bidragsbelopp för 2023 redovisas genomsnittliga belopp per regiform inom 

förskola, förskoleklass och grundskola. Till fristående enheter i Botkyrka beräknas unika 

socioekonomiska strukturtillägg. För huvudmän utanför Botkyrka beräknas genomsnitt-

liga strukturtillägg. Strukturtilläggen beräknas utifrån statistik som hämtas från SCB. Se 

mer i avsnitt med fördelning av strukturtillägg per enhet.  

För en ökad stabilitet i planeringsförutsättningarna för grundskolan förändras beräk-

ningen av socioekonomiskt index, enligt utbildningsnämndens beslut (§43 UN/2022-05-

31). Till budget 2023 beräknas ett genomsnittligt index baserat på två år med statistik 

2022 som startår. Till budget 2024 beräknas det socioekonomiska indexet baserat på tre 

år.  

Statsbidrag 

• Delar av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan ingår i resursfördel-

ningen för egenregin. Nämnden har beslutat att större delen ska fördelas efter 

samma principer som resursfördelningsmodellen och fördelas både som höjd bas-

tilldelning och höjt strukturtillägg i förskolan.  

• Statsbidrag för likvärdig skola fördelas till respektive huvudman, vilket innebär att 

fristående huvudmän rekvirerar egna medel.  
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Lokalbidrag 

Lokalbidrag för förskola, grundskola och grundsärskola fördelas till fristående huvudmän 

och beräknas som genomsnittlig kostnad per elev för lokaler i motsvarande verksamhets-

form. Lokalbidraget inkluderar internhyra, kapitaltjänstkostnader och övriga lokalrelate-

rade kostnader. 

• Lokalbidraget till förskolan har ökat med 7,1 procent  

• Lokalbidraget till grundskola har ökat med 8,4 procent. Påverkar även lokalbidraget 

för fritidshem. 

• Lokalbidraget till grundsärskola har ökat med 0,1 procent. 

Tilläggsbelopp för nyanlända elever 

Nämnden har beslutat att tilläggsbelopp för nyanlända barn upphör (§ 43 UN 2022-05-

31). Medel avsatta för nyanlända barn i förskola överförs till strukturtillägg och fördelas 

efter socioekonomiskt index. Förändringen avser både egenregin samt fristående huvud-

män.  

För nyanlända elever i Botkyrka kommun lämnas ett tilläggsbelopp. Det datum då eleven 

började i skola i Sverige är utgångspunkt och därefter utgår en ersättning till den skola 

där eleven går de nästkommande fyra åren. Ersättningen differentieras efter invandringsår 

och årskurs.  

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 

Ett tilläggsbelopp för modersmålsundervisning utgår till fristående och andra kommunala 

huvudmän. Ersättningen är beräknad enligt motsvarande genomsnittliga kostnader för 

modersmålsundervisning i egenregi. 

Tilläggsbelopp för lovskola 

Fristående huvudmän och andra kommunala huvudmän kan söka en tilläggsersättning för 

obligatorisk lovskola.  

Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd 

Medel finns avsatta för barn/elever hos fristående huvudmän för extraordinärt stöd. Be-

slut fattas i varje enskilt ärende. 

Bidragsbelopp för fritidshem 

Botkyrka kommun erbjuder elever fritidshem till och med den hösttermin som eleven fyller 

10 år. Elever som fyller 10 år efter höstterminens start har rätt att gå hela höstterminen ut. 

Elever som fyller år innan höstterminens start, sägs automatiskt upp från och med dagen 

innan. Dessa regler gäller för alla elever folkbokförda i Botkyrka oavsett huvudman. 

Bidragsbelopp för grundsärskola inklusive fritidshem  

Ersättningen motsvarar de behov som respektive elev har och bedöms i fyra behovsgrup-

per utifrån graden av intellektuell funktionsnedsättning i kombination med övriga funkt-

ionsnedsättningar eller andra svårigheter. För elever med extra stort behov av insatser ska 

individuella bedömningar ligga till grund för resursens storlek.  
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Mättillfällen och utbetalning 

Avstämning sker månatligen och beräknas på antalet barn- och elever som finns registre-

rade den 15:e varje månad. Undantag: 

• För förskola och pedagogisk omsorg är mätdatum för augusti den 31 augusti.  

• För grundskola är mätdatum för juni den 1 juni samt för juli och augusti den 15 septem-

ber.  

• Fritidshem har alltid mätdatum den 15:e i månaden. Fritidshem ersätts för den årskurs 

eleven är placerad i den 1 juni avseende juni månads utbetalning samt den 15 september 

för juli och augusti månads utbetalningar.   

Regelverk 
Varje huvudman erhåller årligen ett regelverk för att underlätta kontakten med utbild-
ningsförvaltningen. I detta regelverk tydliggörs på vilket sätt uppgifter ska lämnas och 
andra reglerande delar.  

Överklagandehänvisning 

Beslut kan överklagas skriftligen till Förvaltningsrätten. I överklagandet ska ni ange vilket 

beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär1. 

Överklagandet ska vara ställt till:  Förvaltningsrätten i Stockholm 

115 76 Stockholm 

men skickas till:  Botkyrka kommun, Utbildningsnämnden,  

147 85 Botkyrka  

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till utbildningsnämnden i Botkyrka kommun 

inom tre veckor från den dag då förskolan/skolan fick del av beslutet. Kommunen prövar 

om överklagandet inkommit i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent ska överkla-

gandet avvisas. 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 förvaltnings-

rätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra hand-

lingar som kan ha betydelse för ärendet. 

 

Anette Älmdalen  Mats Öberg 

Utbildningsdirektör  Tf Ekonomichef 

  

 

 
1 Ange ärendenumret som finns i sidhuvudet på sid 1. 


