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Information om bidragsbelopp 2022 till fristående pedagogisk omsorg  
Dnr BUN20/141 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ersättningsnivåer för 2022. Ekerö kommun 
meddelar härmed beslut om bidragsbelopp. 
 
Lagbestämmelser  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, 
grundskola samt pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet regleras i skollagen 2010:800. 
Möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidragsbelopp finns beskrivet i 
SFS 2009:670, prop. 2008709:171.  
 
Beslut om bidragsbelopp per barn 2022 
 
Vad ingår i grundbeloppet? 
 
Efter beslut i kommunfullmäktige i Ekerö kommun om den volymrelaterade ersättningen i 
budget 2022. Grundbelopp avser ersättning enligt skollagen 9 kap. §§ 19 och 20, 10 kap § 37 
och 38 samt 14 kap §§ 15 och 16.  
 
För fristående huvudmän ingår i grundbeloppet ett administrationsbidrag om en procent 
samt sex procents momskompensation. Det avser även pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning, måltider och lokalbidrag.  
 
För de fristående pedagogisk omsorg där överenskommelse finns för Ekerö kommun att 
inhämta föräldraavgift tillkommer avgiftskompensation.  
 
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.  
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Riktlinjer för strukturbidrag 
 

 Strukturbidrag för nyanlända 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 tilläggsbelopp 
 
Ansökan om tilläggsbelopp görs till Ekerö kommun.  
 
 
Allmän information om pengsystemet och utbetalning av peng 
 
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-dag ersättning. Dag-till-dag ersättning 
innebär att ersättningen startar den dag barnet börjar och upphör den dag barnet slutar.  
 
Utbetalning av peng sker senast 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. Uppsägning ska göras till Ekerö kommun och 
huvudman.  
 
Ekerö kommun inhämtar i överenskommelse med fristående pedagogisk omsorg 
föräldraavgiften.  
 
Pedagogisk omsorg – 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/pedagogisk omsorg rätt till 25 timmar i veckan vid 
föräldraledighet. Förändringen träder i kraft två månader efter syskonets födsel (tvillingar 6 
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månader). För arbetssökande gäller 25 timmar i veckan. För fritidshem/pedagogisk omsorg 
gäller 15 timmar/vecka utöver skoltid.  
 
Sista dag för placering i pedagogisk omsorg för blivande förskoleklasselever och elever i 
fritidshem åk 3 är den 31 juli.   
 
Mer information  
Mer information och blanketter hittar du på Ekerö kommuns hemsida: 
https://www.ekero.se/forskola-skola/externa-utforare-forskola--skola 
 
Om ni vill överklaga 
Vill ni överklaga Barn- och utbildningsnämndens beslut ska ni lämna skrivelsen till barn- och 
utbildningsnämnden i Ekerö kommun. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och 
den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit inom tre veckor 
från den dag då ni fick ta del av beslutet.  
Barn- och utbildningsnämnden skickar er överklagan till Förvaltningsrätten.  
 
Bilaga 1 
Pedagogisk omsorgspeng 2022, se nästa sida.  
 
 
 
 
 
Anna Maria Svensson 
 
Stabschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Bilaga 1 Pedagogisk omsorgspeng 2022 
 

 

Pedagogisk omsorg år 2022 Peng enlig besut i Kommunfullmäktige

Belopp i kr Peng enskild regi Peng enskild regi 

helmånadsbidrag - huvudmannen tar in föräldraavgiften - kommunen tar in föräldraavgiften

Peng/barn/mån Peng/barn/mån

Peng 1-2 år grundbelopp 8 894 grundbelopp 8 894 grundbelopp avser:

avgiftskompensation 0 avgiftskompensation 1 269 - omsorg o pedagogiskverksamhet

1% Adm 89 Adm 89 - pedagogiskt material o utrustn

6% momskomp 539 momskomp 539 -måltider

Peng totalt 1-2 år 9 522 10 790 -lokalbidrag

Peng 3-5 år grundbelopp 7 793 grundbelopp 7 793

avgiftskompensation 0 avgiftskompensation 889

1% Adm 78 Adm 78

6% momskomp 472 momskomp 472

Peng totalt 3-5 år 8 343 9 232

Inget avdrag för barn inskrivna i allmän förskola

Peng 6 år grundbelopp 3 310 grundbelopp 3 310

avgiftskompensation 0 avgiftskompensation 666

1% Adm 33 Adm 33

6% momskomp 201 momskomp 201

Peng totalt, 6 år 3 544 4 209

Peng Åk 1-2 grundbelopp 2 806 grundbelopp 2 806

avgiftskompensation 0 avgiftskompensation 666

1% Adm 28 Adm 28

6% momskomp 170 momskomp 170

Peng totalt, Åk 1-2 3 004 3 670

Peng Åk 3 grundbelopp 979 grundbelopp 979

avgiftskompensation 0 avgiftskompensation 666

1% Adm 10 Adm 10

6% momskomp 59 momskomp 59

Peng totalt, Åk 3 1 048 1 713

Peng Åk 4-6 grundbelopp 655 grundbelopp 655

avgiftskompensation 0 avgiftskompensation 666

1% Adm 7 Adm 7

6% momskomp 40 momskomp 40

Peng totalt, Åk 4-6 702 1 367

Åk 4 - 6

Fritidsklubb grundbelopp 671 grundbelopp 671

 öppen fritids         1% Adm 7 Adm 7

6% momskomp 41 momskomp 40

Peng Fritidsklubb 718 718
Peng från den dag barnet börjar i verksamhet. 

Totalpeng inkl. öresutjämning 


