
HELSINGBORGS STAD       

Bilaga 3

Barn- och utbildningsnämnden

Mål och ekonomi - internbudget 2020
Ersättningsnivåer - förskolor och pedagogisk omsorg i alternativ regi, fristående

grundskolor inklusive fritidshem och grundsärskola samt fristående gymnasieskolor och

gymnasiesärskolor

Ersättningen till ovanstående verksamheter sker huvudsakligen med en tilldelning per barn/elev. 

Ersättningen är beräknad i enlighet med riksdagens beslut om bidrag på lika villkor. Angiven

ersättningsnivå utgör grundbelopp. Tilläggsbelopp för omfattande särskilda behov kan fås

enligt särskilt system – Febex. Tilläggsbelopp kan också fås för elev som deltar i modersmåls-

undervisning samt i obligatorisk lovskola för år 8 och 9.

Ersättningsnivåerna avser helår och inkluderar samtliga kostnader inklusive administation (3%)

och momskompensation (6%). Ersättningen för lärlingsutbildning uppgår till samma nivå som

för det nationella program utbildningen hänför sig till. 

I ersättningen ingår kostnader för eventuella resor i samband med arbetsplatsförlagd utbildning. 

I ersättningen ingår även kostnader för skolmat för fem dagar i veckan.

För volymmätning av barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola  gäller den 15:e i varje månad.

För gymnasieskolan sker tilldelning för juli, augusti och september utifrån antalet elever den 15 september.

I de fall huvudmannen beslutar att fördela en utbildningsväg över längre tid än tre läsår ersätts

skolan med den treåriga utbildningskostnaden (2500 poäng) fördelad över antalet studieår.

För utbildningar såsom NIU kan ersättning utgå för fyra år. I dessa fall ska särskilt  beslut ha

fattats av Barn- och utbildningsnämnden. 

För enskild gymnasieelev utgår bidrag för 2500 p och för tre år. För de fall huvudmannen

beslutar att fördela utbildningen för en enskild elev över längre tid, om eleven har läst 

reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda 

skäl, kan ansökan om ytterligare bidrag lämnas till gymnasieantagningen.  I ansökan ska det framgå 

skäl för extra bidrag. Ansökan om extra bidrag ska lämnas när beslutet om ändring av 

studieplanen fattas som innebär förlängd utbildningstid.

För Introduktionsprogram, icke sökbara, utgår ersättning under ett år. Om det med hänsyn till

elevens förutsättningar finns särskilda skäl, kan ansökan om ytterligare bidrag lämnas till gymnasie-

antagningen. 

Dagliga resor för gymnasieelever: Ersättning för elevresor för elever som är studiestödsberättigade sker 

med utgångspunkt i lagen (1991:1100) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 januari 2012 (dnr 12/2012)  att elever som är 

berättigade till ersättning för elevresor enligt nämnda lag ska tilldelas busskort för sina dagliga

resor till och från skolan. Ersättning på annat sätt ska inte lämnas för resor till och från skolan. 

För grundskola gäller att beslut om skolskjuts, för elever som har rätt till sådan skjuts, 

beslutas av stadsbyggnadsförvaltningen.

Justeringar och tilläggsbeslut kan komma att ske 

För verksamheter i extern regi innebär detta att ersättningsnivåerna för 2020 kommer 

att uppgå till nedanstående årsbelopp.
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Utbildning

Ersättning extern 

verksamhet kr/år

Förskola

Förskola 0-3 år föräldralediga och allmän förskola 81 823

Förskola 0-3 år övriga (inkl barn till arbetssökande) 156 074

Förskola 4-5 år föräldralediga och allmän förskola 67 055

Förskola 4-5 år övriga (inkl barn till arbetssökande) 126 682

Pedagogisk omsorg 0-3 år max 3 timmar 60 994

Pedagogisk omsorg 0-3 år max 5 timmar 85 890

Pedagogisk omsorg 0-3 år max 7 timmar 110 784

Pedagogisk omsorg 0-3 år över 7 timmar 123 233

Pedagogisk omsorg 4-5 år max 3 timmar 48 828

Pedagogisk omsorg 4-5 år max 5 timmar 68 850

Pedagogisk omsorg 4-5 år max 7 timmar 88 869

Pedagogisk omsorg 4-5 år över 7 timmar 98 877

Tillfällig tilläggspeng av tidigare års överskott 764

Pedagogisk omsorg

För pedagogisk omsorg som kan likställas med familjedaghem används ovanstående belopp.

För pedagogisk omsorg som kan likställas med fritidshem utgår ersättningen från den 

ersättning som anges under fritidshem. I de fall barnet deltar i mer än en verksamhet 

fastställs en huvudansvarig för barnet. Den huvudansvariga verksamheten ersätts enligt 

ovanstående pengnivåer. Den kompletterande verksamheten ersätts enligt nedan. 

I dessa fall reduceras den huvudansvariga verksamhetens ersättning med motsvarande summa. 

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 1-5  år över 1,5 timmar per dag 10 495

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 1-5 år över 3 timmar per dag 20 991

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 1-5 år över 6 timmar per dag 41 981

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 6-9 år över 1,5 timmar per dag 6 997

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 6-9 år över 3 timmar per dag 13 994

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 6-9 år över 6 timmar per dag 27 987

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 10-12 år över 1,5 timmar per dag 3 498

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 10-12 år över 3 timmar per dag 6 997

Kompletterande vht pedagogisk omsorg 10-12 år över 6 timmar per dag 13 994

Fritidshem

Fritidshem F-3 28 262

Fritidshem 4-6 14 131
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Utbildning

Ersättning extern 

verksamhet kr/år

Grundskola

Förskoleklass 86 329

Grundskola år 1-6 86 329

Grundskola år 7-9 96 338

Tillfällig tilläggspeng av tidigare års överskott 1 223

Förstärkt peng, elev berättigad till introduktionspeng 71 400

max 24 mån för årskurs F-6 och 36 mån för årskuts 7-9 från invandringsdatum.

Undantagsvis kan 6-åringar även finnas i förskoleverksamhet. Ersättningen för dessa barn 

motsvarar ersättningen för förskoleklass (barn med verksamhet max 3 timmar) samt för

förskoleklass och fritidshem (barn med verksamheter över 3 timmar).

Grundsärskola

Grundsärskola skolår 1-6 254 575

Träningsskola skolår 1-6 343 987

Grundsärskola skolår 7-9 280 618

Träningsskola skolår 7-9 388 167

Träningsskola special 506 422

Individintegrerade, skolår 1-9 125 949

Tillfällig tilläggspeng av tidigare års överskott 1 223

Beslut avseende mottagande och grupptillhörighet är myndighetsbeslut. 

Fritidshem grundsärskola            

Fritidshem träningsskola special inklusive lov 285 485

Fritidshem träningsskola special exklusive lov 174 172

Fritidshem klassplacerade 132 101

Fritidshem individintegrerade 35 817

Beslut avseende mottagande och grupptillhörighet är myndighetsbeslut. 

Gymnasieskola 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 97 310

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 128 881

Ekonomiprogrammet (EK) 85 308

El- och energiprogrammet (EE) 128 773

Estetiska programmet (ES) 113 311

Estetiska programmet , Musik (ESMUS) 136 342

Fordons- och transportprogrammet (FT) 166 910

Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) 182 419

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 95 147
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Utbildning

Ersättning extern 

verksamhet kr/år

Hantverksprogrammet (HV) 120 664

Hotell- och turismprogrammet (HT) 108 663

Humanistiska programmet (HU) 85 308

International Baccalaureate (IB) 116 772

Industritekniska programmet (IN) 164 845

Naturbruksprogrammet inriktning djur (NBDJU) 194 534

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk (NBLAN) 237 759

Naturvetenskaps programmet (NA) 95 147

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 149 147

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 85 308

Teknikprogrammet (TE) 105 635

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 127 043

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 101 505

 

Språkintroduktion (IMS) 146 760

Individuellt alternativ (IMA) 147 654

Programinriktat individuellt val  (IMP) och programinriktat val (IMV) , ersätts med belopp 

motsvarande nationellt program samt Skolverkets beslutade tillägg.

Preparandutbildning, övriga (gäller kvarvarande elever) 110 540

Yrkesintroduktion (IMY) 147 654

Yrkesintroduktion (IMY), 50% 73 827

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) ersätts med belopp motsvarande

program enligt ovan samt tillägg

Individuella 18 000

Lagsporter 15 000

Lärlingsutbildning ersätts med belopp motsvarande nationellt program enligt ovan.

Tilläggsbelopp för deltagande i modersmålsundervisning

Grundskola 7 026

Gymnasieskola 9 140

Tilläggsbelopp för deltagande i obligatorisk lovskola samt frivilligt anordnad 

avräkningsbar lovskola

Grundskola år 8 och 9 3 260

Gymnasiesärskola

Programmet för estetiska verksamheter (EVEST) 255 085

Programmet för hantverk och produktion (HPHAN) 255 085

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) 278 612

Programmet för administration, handel och varuhantering (AHADM) 245 178

Programmet för hotell, restaurang och bageri (HRHOT) 255 085

Programmet för samhälle, natur och språk (SNSAM) 245 178

Programmet för hälsa vård- och omsorg (HOHAL) 245 178

Individuella program (IAIND) 380 150
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