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Information om interkommunal 

ersättning 2023 till kommuner med barn/elever från 

Ekerö kommun 

BUN22/103 

 

Kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun har fattat beslut 

om ersättningsnivåer för 2023. Information Ekerö om interkommunal ersättning för 2023 

riktar sig till kommuner med barn och elever från Ekerö kommun.  

 

Allmän information om pengsystemet och utbetalning av peng 

 

Förskola/Fritidshem/pedagogisk omsorg 

Utförare måste underrätta kommunen om vilka barn/elever folkbokförda i Ekerö som är 

inskrivna i verksamheten. Därefter görs en överenskommelse med vårdnadshavare och 

utföraren. Ekerö kommun tillämpar så kallad dag-till-dagersättning. Dag-till-dagersättning 

innebär att ersättning startar den dag barnet börjar och upphör dagen då barnet slutar. 

 

Utbetalning av peng sker senaste den 25:e varje månad via resursfördelning.  

 

Vårdnadshavare i Ekerö kommun har en månads uppsägningstid för barn som ska avsluta 

placering i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg. Uppsägning ska göras till Ekerö 

kommun och huvudman.  

 

Förskola och fritidshem - regler för föräldralediga och arbetssökande  

Enligt lag har barn vars föräldrar är föräldralediga och/eller arbetssökande rätt till 

förskoleverksamhet minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan. I Ekerö kommun 

har man på förskola rätt till 25 timmar i veckan vid föräldraledighet. Förändringen träder i 

kraft två månader efter syskonets födsel (tvillingar 6 månader). För arbetssökande gäller 25 

timmar i veckan. För fritidshem gäller 15 timmar/vecka utöver skoltid. Sista dag för placering 

i förskola för blivande förskoleklasselever och elever i fritidshem åk 3 är den 31 juli.  

 

Skola  

För elever folkbokförda i Ekerö kommun betalar kommunen ut skolpeng via 

resursfördelning. Utbetalning till enheter sker senaste den 25:e varje månad. Mätning sker 

den 15:e vilket innebär att förändringar måste rapporteras före den 10:e för att komma med i 

beräkningen av ersättningen.  
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Peng för juli och augusti utbetalas med preliminärt belopp baserat på antalet registrerade 

elever för respektive månad. 

Slutjustering av peng för juli och augusti görs i september och baseras på hur eleven var 

registrerad den 31 augusti. 
 

Vad ingår i grundbeloppet?  

 

Delpeng ”undervisning” avser för grundskola personal, lärverktyg, elevvård, skolmåltider, 

skolbibliotek, IT-/ specialpedagog, städ och vaktmästare. För årskurs 7-9 avses även studie- 

och yrkesvägledning.  
 

Information om strukturbidrag 

 

Ekerö kommun har ett strukturbidrag för nyanlända. Enligt Ekerö kommun räknas man som 

nyanländ från den dagen man anländer till Sverige och är äldre än ett år, nyanländ räknas 

man som under de fyra följande åren.  
 
Riktlinjer för strukturbidrag  
 

• Strukturbidrag för nyanländ utbetalas för de två första åren i förskolan och/eller för de 

första två åren som eleven går i skolan.  
 

• Strukturbidraget utbetalas i två år även om barnet/eleven under denna period om två år 

inte längre definieras som nyanländ.  
 

• Strukturbidrag utbetalas månadsvis. Strukturbidraget följer det enskilda barnet/eleven vid 

övergång till annan verksamhet.  

 

Ansökan om strukturbidrag görs till Ekerö kommun.   

 
Information om modersmålsersättning 
 
Förutom ersättning till fristående huvudmän kan även extra ersättning för modersmålsundervisning 
sökas. En förutsättning är att eleven är berättigad till stöd enligt skollagen eller förordning. Ansökan 
görs inför varje läsår till Ekerö kommun och ska komma in i god tid men senast den 15 september och 
kommer betalas ut retroaktivt from juli månad samma år. Om en ansökan kommer in senare så har 
Ekerö kommun ingen skyldighet att betala ut ersättningen retroaktivt. Enskilda huvudmän kan då få 
ersättning från och med den månad ansökan inkommer, om den kommer in före den 15:e den 
månaden. I annat fall får de ersättning från och med den 1:a kommande månaden. 
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Information om bidrag för särskilt stöd  

 

Ansökan om detta görs till Ekerö kommun. 

 
Priser för gymnasieskola 

 

Kommunförbundet i Stockholms län, STORSTHLM har rekommenderat 
medlemskommunerna att anta ersättningen för samtliga nationella program till 
gymnasieskolor, dvs. grundbeloppet, vilket baseras på den gemensamma prislistan som 
STORSTHLM har föreslagit. Priserna för nationella program för 2023 är exklusive 
strukturtillägg. Modersmålsersättningen är numera en del av STORSTHLM:s gemensamma 
prislista inom länet. Introduktionsprogram, gymnasiesärprogram och de program där priser 
inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista för 2020 och inte 
heller av strukturtillägg. 

 

Prislistan finns på:  
https://www.storsthlm.se/utbildning-arbetsmarknad/gymnasieskolan/programpriser/ 
 
Pengen gäller per elev och år under förutsättning att utbildningen genomförs på tre år. För 

elever som studerar fyra eller fler år på gymnasiet gäller individuella överenskommelser. 

 

Ungdoms- och elevdatabas och administrativ avgift (UEDB) 

Kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun har beslutat att använda en samordnad 

ungdoms- och elevdatabas, UEDB, för hantering av utbetalningar till anordnare av 

gymnasieutbildning där elever folkbokförda i dessa kommuner går.  

 

Mer information finns på:  

https://www.storsthlm.se/utbildning-och-arbetsmarknad/gemensam-gymnasieregion/den-

gemensamma-ungdoms--och-elevdatabasen-uedb.html 

 

Mer information 

 

Mer information och blanketter hittar du på Ekerö kommuns hemsida: 

https://www.ekero.se/forskola-skola/externa-utforare-forskola--skola 

 

 

 

 

Anna Maria Svensson 

 

Stabschef  

Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Interkommunala ersättningar år 2023 

 

 
 

 

Belopp i kr (hel månadsersättning) Peng inter kom ers

Förskola Peng/barn/mån

Peng 1 - 2 år verksamhetspeng 9 424,14

lokalbidrag 2 227,70

avgiftskompensation 1 294,14

Peng 1 - 2 år Peng i Edlevo 12 946

Peng 3 - 5 år verksamhetspeng 8 044,90

lokalbidrag 2 227,70

avgiftskompensation 906,74

Peng 3 - 5 år Peng i Edlevo 11 179

Allmän förskola verksamhetspeng 2 446,96

Peng allm fsk Peng i Eldevo 2 447

Fritidshem Peng/barn/mån

Peng 6 år verksamhetspeng 3 449,11

lokalbidrag 768,14

avgiftskompensation 678,97

Peng 6 år Peng i Edlevo 4 896

Peng Åk 1 - 2 verksamhetspeng 2 897,34

lokalbidrag 768,14

avgiftskompensation 678,97

Peng Åk 1 - 2 Peng i Edlevo 4 344

Peng Åk 3 verksamhetspeng 1 021,56

lokalbidrag 768,14

avgiftskompensation 678,97

Peng Åk 3 Peng i Edlevo 2 469

Peng Åk 4 - 6 verksamhetspeng 691,08

lokalbidrag 768,14

avgiftskompensation 678,97

Peng Åk 4 - 6 Peng i Eldevo 2 138

Fritidsklubb Peng/barn/mån

Peng Åk 4 - 6 verksamhetspeng 744,60

Peng Fritidskl Peng i Edlevo 745

http://www.ekero.se/


  Datum 2021-12-14 
  

    
 

Postadress: 
Box 205 178 23 Ekerö 
Besök: Tappströmsvägen 2 

Växel: 08-124 571 00 
Direkt:   
Mobil:   
 

E-post: buf@ekero.se  
www.ekero.se 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Förskoleklass Peng/elev/mån

F-klass Undervisning 2 622,42

lokalbidrag 789,45

Förskoleklasspeng 3 412

Grundskola Peng/elev/mån

Peng Åk 1 - 6 verksamhetspeng 5 387,39

lokalbidrag 1 178,58

Peng Åk 1 - 6 6 566

Peng Åk 7 - 9 verksamhetspeng 6 447,17

lokalbidrag 1 178,58

Peng Åk 7 - 9 7 626

Lovskola Peng/elev

Skolår Åk 8-9 undervisning 936,36

måltider 201,84

övrigt 157,1

Peng totalt/vecka Peng Åk 8 - 9 1 295

Peng/elev

Peng Åk 8-9 undervisning 1872,72

måltider 403,68

övrigt 314,2

Peng totalt 2 veckor Peng Åk 8 - 9 2 591

Peng/elev

Peng Åk 8-9 undervisning 2809,08

måltider 605,52

övrigt 471,3

Peng totalt 3 veckor Peng Åk 8 - 9 3 886

Peng/elev

Peng Åk 8-9 undervisning 187,27

måltider 40,37

övrigt 31,42

Peng/dag Peng Åk 8 - 9 259

Modersmål Peng/elev/mån

978
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