
 
DANDERYDS KOMMUN 
 Utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut 1 (6) 
Datum Diarienummer 
2022-12-06 UN 2022/1174 

 

Postadress Besöksadress Växel E-post 
Danderyds kommun   

  
08-568 910 00   

 Utbildningsnämnden   
Box 66 Direkt Webb 
182 05  DJURSHOLM xx-xxxxx www.danderyd.se 

 

   

Bidragsbelopp till anordnare av verksamhet inom 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
grundsärskola 2023 
Kommunfullmäktige i Danderyds kommun antog den 17 november 2022 
(KS 2022/0022) budget för utbildningsnämnden år 2023. 
Utbildningsnämnden meddelar härmed bidragsbelopp till huvudman för 
fristående förskoleklass, grundskola, och grundsärskola samt enskilt 
bedrivet fritidshem för år 2023. 
Danderyds kommun betalar bidrag utifrån den dag eleven är inskriven i 
verksamheten. Bidrag kan återtas om det visar sig att eleven inte finns i 
verksamheten, finns dubbelt placerad eller har flyttat ut från kommunen. 
Danderyds kommun tillämpar bidrag för såväl kommunal som fristående 
huvudman. 
Följande bidragsbelopp gäller för 2023: 
 
Förskoleklass, grundskola och fritidshem, kr/år 
 
Förskoleklass och 
grundskola 

Grundbelopp 

Förskoleklass 57 684 
Årskurs 1 - 5 83 076 
Årskurs 6 87 552 
Årskurs 7 - 9 98 640 

 
Fritidshem Grundbelopp 
Förskoleklass 44 292 
Årskurs 1 - 3 46 296 
Årskurs 4 - 6 13 524 
Föräldralediga 13 524 

 
Modersmål – tilläggsbelopp fristående huvudmän, kr/år 
 
Modersmål grundskola 9 600 

 
Obligatorisk lovskola – tilläggsbelopp fristående huvudmän 
 
Obligatorisk lovskola 300 kr/elev/dag maximalt 3 000 kr/elev/år 
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Strukturbidrag – fristående resursskolor, kr/år 
Avser strukturbidrag för fristående resursskolor samt kommunala 
resursgrupper som begränsar sitt mottagande av elever i behov av särskilt 
stöd. 
 
Strukturbidrag per elev 49 440 

 
Grundsärskola – bidrag och nivåersättning, kr/år 
 
Grundsärskola Grundbelopp 

behovsgrupp 1 
Strukturtillägg 
behovsgrupp 2 

Strukturtillägg 
behovsgrupp 3 

Strukturtillägg 
behovsgrupp 4 

Årskurs 1 - 3 
skolpeng 

229 440 79 248 200 676 294 528 

Årskurs 1 - 3 
fritidshemspeng 

102 096 29 724 75 252 110 460 

Årskurs 4 - 9 
Skolpeng 

276 912 95 496 241 788 354 852 

Årskurs 4 - 9 
fritidshemspeng 

102 096 29 724 75 252 110 460 

 
Strukturtillägg – grundbelopp för nyanlända barn och elever 
Ersätts enligt den behovsgrupp eleven tillhör enligt gällande riktlinjer för 
nyanlända barn och elever. 
 
Behovsgrupp Strukturtillägg 

nyanländ år 1 
Strukturtillägg 
nyanländ år 2 

Strukturtillägg 
nyanländ år 3 

Förskoleklass 0,5 x peng - - 
Årskurs 1 - 2 0,75 x peng - - 
Årskurs 3 - 5 – adekvat 
skolbakgrund 

0,75 x peng efter ansökan - 

Årskurs 3 - 5 – bristande 
skolbakgrund 

1 x peng 0,5 x peng efter ansökan 

Årskurs 3 - 5 – ingen 
skolbakgrund 

1 x peng 0,5 x peng 0,25 x peng 

Årskurs 6 - 9 – adekvat 
skolbakgrund 

0,75 x peng efter ansökan - 

Årskurs 6 - 9 – bristande 
skolbakgrund 

1 x peng 0,5 x peng efter ansökan 

Årskurs 6 - 9 – väldigt låg 
eller ingen skolbakgrund 

1 x peng 1 x peng 0,25 x peng 
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Momskompensation 
Momskompensation till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, skolor och 
fritidshem tillkommer med 6 procent. 
 
Lagbestämmelser 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt bedrivet 
fritidshem regleras i skollagen (2010:800) 9 kap. 19-21§§, 10 kap. 37-39 §§, 
11kap. 36-38 §§, 14 kap. 15-17 och 19 §§ samt 25 kap. 10-16 §§. 
 
Grundbelopp 
Danderyds kommun tillämpar ett skolpengssystem för att uppnå lika villkor 
för kommunala och fristående huvudmän. Följande förutsättningar gäller för 
samtliga huvudmän: 
 

• Bidraget ska täcka samtliga kostnadsposter som avser verksamheten 
för elever. Bidraget omfattar undervisning/omsorg och ska täcka alla 
kostnadsposter. 

• Bidrag till fritidshem innehåller statsbidrag för införande av 
maxtaxa. Nivå på bidrag till fritidshem baseras på att Danderyds 
kommun tar ut avgift av vårdnadshavare. 

• Från och med 1 januari 2021 har Danderyds kommun ett särskilt 
bidrag för elever inskrivna i grundsärskola. 

• Grundbeloppet är lika för alla huvudmän, såväl fristående som 
kommunal, inom och utanför Danderyds kommun. Vid utbetalning 
av bidrag till huvudman för fristående verksamhet tillkommer ett 
påslag med 6 procent för momskompensation. Fristående 
verksamheter är berättigade till bidrag per barn eller elev som är 
inskriven hos verksamheten vid varje avläsningstillfälle under år 
2023. Avläsning görs en gång per månad inför resursfördelning. 
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Grundbeloppets olika delar 
Alla kommuner ska enligt skollagen specificera hur grundbeloppet är 
uppbyggt. För Danderyds kommun gäller: 

 
Fördelning av kostnadsslag % 

Utbildning 61 
Lärverktyg 5 
Elevhälsa 3 
Måltider 6 
Administration 3 
Lokalkostnader 22 
Summa 100 

 
För fristående anordnare tillkommer momskompensation med 6 procent. 
 
Tilläggsbelopp 
Skolor utanför Danderyds kommun med elever från Danderyds kommun 
kan söka tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. För elever i skolor i 
Danderyds kommun tillhandahåller utbildningsnämnden 
modersmålsundervisning enligt riktlinjer. 
 
Utbildningsförvaltningen utbetalar tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinärt särskilt stöd och för modersmål utifrån bedömning av det 
individuella behovet efter ansökan. 
 
Mottagande av nyanlända barn och elever 
Förskolor och skolor kan söka strukturtillägg för mottagande av nyanlända 
barn och elever enligt riktlinjer. 
 
Fristående resursskolor och kommunala resursgrupper 
Fristående resursskolor och kommunala resursgrupper, som begränsat sitt 
mottagande av elever i behov av särskilt stöd, kan söka strukturbidrag. 
Bidrag utgör en kompletterande del av grundbeloppet med syfte att säkra 
likvärdighet och kvalitet i undervisningen för elever i behov av särskilda 
stödinsatser inom den pedagogiska verksamheten på grupp och 
organisationsnivå. 
 
Utöver grundbelopp med strukturbidrag kan skolor fortsatt söka 
tilläggsbelopp för kostnader hänförande till elevers behov av extra ordinärt 
särskilt stöd på individnivå. 
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Lovskola 
Fristående skolor kan får ersättning för lovskola som inte finansieras med 
statsbidrag. 
 
Utbildningsnämndens budget utöver grundbelopp/tilläggsbelopp 
Den som inte ingår i grundbelopp/tilläggsbelopp är det kommunala ansvaret 
d v s kommunens politiska organisation, den centrala förvaltningen som 
arbetar med utredningar, uppföljning m m åt nämnden, kommunens ansvar 
för tillsyn, uppföljning, skolskjuts, skolpliktsbevakning, försäkring av 
samtliga barn och elever, administration av utbetalning av bidrag, debitering 
av taxa för förskola och fritidshem för samtliga barn i Danderyd. 
 
Utbildningsnämnden har också ett ansvar för ungdomsmottagning. 
 
 
Henning Törner 
Administrativ chef 
 
Beslutet fattat enligt p 4.5.6, 4.6.8, 4.7.9 och 4.8.2 i utbildningsnämndens 
delegationsordning.  
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Överklagandehänvisning 
 
Beslut om bidrag till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg och 
fritidshem överklagas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning (Högsta 
Förvaltningsdomstolens dom den 15 december 2020, mål 3918 - 19). 
 
Om ni inte är nöjda med detta beslut kan ni överklaga det skriftligen, genom 
laglighetsprövning, till förvaltningsrätten i Stockholms län. I överklagandet 
ska ni ange vilket beslut det gäller (glöm inte uppge diarienummer) och 
varför ni anser att beslutet ska upphävas. Underteckna skrivelsen med namn 
och namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer.  
 
Överklagandet skickas till: Förvaltningsrätten i Stockholms län  
115 76 Stockholm  
 
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre 
veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 
protokollet över beslutet justerats.  
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