Dnr
BUN18/102
Barn- och ungdomsnämnden

Fristående skolenheter
Rektor

Bidrag till fristående skolenheter, principer och
belopp verksamhetsåret 2019
Grundbelopp för grundskola och förskoleklass
Grundbeloppet baseras på det grundbelopp som är framräknat för de
kommunala skolenheterna. De fristående skolenheterna kompenseras
därutöver för sina momskostnader, 6 % av det kommunala grundbeloppet
inklusive socioekonomisk strukturersättning1.
Beräkningsgrund för grundbelopp är undervisningsdel, genomsnittlig
prognostiserad lokalkostnad, administration 3 % samt för fristående
momskompensation 6 %.
Grundbelopp förskoleklass
Grundbelopp förskoleklass

Undervisning mm
Lokalkostnad
summa
adm 3 %
Grundbelopp BUK
moms 6 %

28 735
11 879
40 614
1218
41 832
2 510

Grundbelopp Fri

44 342

1

Framtaget enligt SALSA, viktning nyinvandrad 26 %, förälders utbildningsbakgrund 61 %, kön 13 %
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Grundbelopp grundskola
Grundbelopp

kr
åk 1–6

åk 7–9

Undervisning
mm
Lokalkostnad
Summa
adm 3 %
Grundbelopp BUK
Moms 6 %

45 115
14 756
59 871
1 796
61 667
3 700

48 166
22 966
71 132
2 134
73 266
4 396

Grundbelopp
Fri

65 367

77 662

Grundbelopp och socioekonomisk strukturersättning
Skolenhet

Förskoleklass
kr/elev

Blomenbergska friskolan
socioekonomisk ersättning inkl. moms

Fokusskolan
socioekonomisk ersättning inkl. moms

Kunskapsskolan

Grundskola
åk 1-6
kr/elev

44 342
3 310

65 367
11 654

-

44 342
1 926

65 367
27 255

77 662
27 255

-

65 367
10 571

77 662
10 571

44 342
4 274

65 367
16 153

77 662
16 153

44 342
1 030

65 367
7 698

77 662
7 698

44 342
2 084

65 367
17 101

77 662
17 101

44 342
2 823

65 367
17 246

-

socioekonomisk ersättning inkl. moms

Mikaeliskolan
socioekonomisk ersättning inkl. moms

Nyköpings friskola
socioekonomisk ersättning inkl. moms

Vittra Kungshagens skola
socioekonomisk ersättning inkl. moms

Vrena friskola
socioekonomisk ersättning inkl. moms

Grundskola
åk 7-9
kr/elev

Storleksbaserad strukturersättning
Skolenhet

Blomenbergska friskolan

Förskoleklass
kr/elev

Grundskola åk 1–6
kr/elev
4 368

8 200
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Vrena friskola

4 368

3/5

8 200

Grundbelopp avser ersättning för:
Undervisning (inklusive kostnader för rektor)
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Administration (en schablon på 3 %)
Moms 6 %
Lokalkostnader (baserade på kommunens genomsnittliga kostnad)
Ersättningen för lokalkostnader bestäms av kommunens faktiska
genomsnittliga lokalkostnad/elev. Ersättningen jan-december bygger på den
prognostiserade kostnaden/elev. Lokalersättningen justeras i samband med
bokslut enligt faktiskt lokalkostnad per elev. Denna avräkning påverkar inte
den budgeterade ersättningsdelen för administration.

Nyanlända under de två senaste åren
Ersättning utöver grundbelopp för nyanlända omfattar individbelopp per
nyanländ i samband med skolplacering. Ersättning för nyanlända är ett
statsbidrag och är densamma för elev i fristående och kommunal regi.
Strukturersättning, storleksbaserad och socioekonomisk
Strukturersättning för grundskola innebär att skolenheter med färre än 80
elever och minst 5 km till närmaste skolenhet får 115 % av
undervisningspeng/elev och för skolenheter med färre än 125 elever och minst
5 km till närmaste skolenhet får 110 % av undervisningspeng/elev. Rätt till
ersättning baseras på det elevantal skolenheten har 15 oktober 2018 och
utbetalning regleras genom avräkning den 15: e varje månad.
Beräkningsgrund för socioekonomisk strukturersättning är SALSA
(Skolverkets analysverktyg för lokala sambandsanalyser) fördelat på föräldrars
utbildningsnivå 61 %, nyinvandrad (kommit de senaste 4 åren) 26 %, andel
pojkar, 13 %.

Tilläggsbelopp
Utöver grundbelopp finns ett tilläggsbelopp för elever, i förskoleklass och
årskurs 1 - 9, som har ett omfattande behov av särskilt stöd2. I
tilläggsbeloppet ingår även kostnader för modersmålsundervisning.
Kommunen är skyldig att anordna sådan undervisning när det gäller

2

Riktlinjer för resursfördelning
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minoritetsspråken samt för övriga språk, för en grupp om minst fem elever
med samma modersmål.
Tilläggsbelopp beviljas av chef för resursteam inom division Barn, utbildning
och kultur, på delegation av Barn- och ungdomsnämnden. Ansökan på
särskild blankett, med komplett underlag, skickas till chef för resursteam som
gör en bedömning av tilldelning av tilläggsbelopp.
Beviljat belopp utbetalas per månad av nämndansvarig tjänsteman. Beloppet
är kopplat till enskild elev. Vid byte av skola inom Nyköpings kommun eller om
eleven slutar följer tilläggsbeloppet eleven respektive upphör. Rektor ansvarar
för att informera registrator regbu@nykoping.se när elev med tilläggsbelopp
slutar på skolenheten. Vid behov görs en ny bedömning.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om det för
kommunen leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Grundsärskola, integrerad elev
För integrerade grundsärskoleelever tillkommer en särskild ersättning 232 000
kr/elev, inklusive 6 % moms.

Resursteam
Fristående skolor har inte längre möjlighet att nyttja kompetensen inom den
kommunala verksamhetens resursteam. Resursteamet har endast utrymme
att hantera egna elevärenden.

Utbetalning av bidrag
Fristående skolor ersätts med ett grundbelopp för sin verksamhet för aktuellt
elevantal enligt statistik per den 15: e varje månad. Skolorna ansvarar för att, i
god tid före den 15:e i varje månad, inrapportera korrekta uppgifter till
kommunens handläggare, för att säkerställa att korrekt bidrag betalas ut i rätt
tid.
Utbetalning för juli görs utifrån elevantalet för juni. Reglering av belopp för juli
sker under hösten med statistiken för augusti månad som grund. Utbetalningar
av bidrag görs per den 23: e varje månad. Tilläggsbelopp utbetalas för den
period ersättningen avser fördelat på de månader som kvarstår efter beslutad
tilldelning.
För de skolor som fakturerar kommunen månadsvis sker utbetalning av
bidraget genom att fakturan betalas per den 23:e i respektive månad. Här sker
avstämning vid årsskiftet.

Överklagan
Beslut om bidrag kan överklagas enligt 28 kap. 5 § skollagen, till allmän
förvaltningsdomstol. Skrivelsen ställs till Förvaltningsrätten i Linköping men
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skickas till Barn- och ungdomsnämnden, Nyköpings kommun. I skrivelsen
anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Barn- och ungdomsnämnden
inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
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