2017-11-17

Sofie Thor
avdelningschef
Tel. 0470-416 69

Aktuella bidragsnivåer för fristående huvudmän för
förskola, grundskola och gymnasieskola 2018
Under 2018 finns en tillfällig peng inom samtliga verksamhetsformer då
utbildningsnämnden använder eget kapital samt fullmäktiges
digitaliseringsfond till engångssatsningar.
Förskola
Tabell 1. Timpeng/timme och barn samt totalt lokalbidrag/barn (kr)

Vid beräkning av peng per barn så använder kommunen ett genomsnitt på
34 h/barn och vecka. För fristående enheter ligger snittet närmare 35 h.
De första 15 timmarna räknas på det räknas till den högre timtaxan och
resterande till den lägre. Kommunen räknar med 4,3 veckor per månad och
tolv månader.
Exempel beräkning:
(15h x 71,9 kr x 4,3 veckor x 12 mån) + ((35 - 15 h) x 45,3 kr x 4,3 veckor
x12 mån = 55 648 + 46 745 =
102 393 kr per år och barn som går 35 h/vecka i snitt.
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Till det tillkommer 21 982 kr/barn och år i lokalbidrag.
Totalt bidrag per barn och år blir då: 124 375 kr
Till detta tillkommer barnomsorgsavgift som den fristående huvudmannen
själv fakturerar vårdnadshavarna. Växjö kommun tillämpar maxtaxa och
beräkningen av barnomsorgsavgiften som fristående huvudmän baseras på
det. För 2017 var den ca 10 000 kr/barn och år.
Socioekonomisk ersättning
Utöver timpeng och lokalbidrag utgår socioekonomisk ersättning till
förskoleenheter med ett index över 100 baserat på en regressionsanalys.
Riktad timpeng till nyanlända elever
En riktad peng utgår till nyanlända barn med permanent eller tillfälligt
uppehållstillstånd inom förskola under två år från invandringsdatum. För
asylsökande barn inom förskola ges riktad peng från inskrivning i en förskola i
Växjö kommun. Den riktade pengen till nyanlända barn och elever finansieras inte
genom utbildningsnämndens budgetram utan genom de statsbidrag som Växjö
kommun får för nyanlända barn och elever i form av etableringsbidrag och medel
för asylsökande. Den riktade pengens nivå framräknas därför med utgångspunkt i
statsbidragens storlek och justeras därmed löpande under året. Ingångsvärdet 2018
för barn i förskola är 10 000 kr per barn och år. Moms 6 % och administration 3 %
tillkommer.
Förskoleklass, grundskola och fritidshem
Tabell 2. Elevpeng och lokalbidrag per år och elev (kr) - grundskola och
förskoleklass
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Tabell 3. Elevpeng och lokalbidrag per år och elev (kr) - fritidshem

Socioekonomisk ersättning
Utöver elevpeng och lokalbidrag utgår socioekonomisk ersättning inom
grundskolan till enheter med ett index över 100 baserat på en
regressionsanalys.
Riktad timpeng till nyanlända elever
En riktad peng utgår till nyanlända elever med permanent eller tillfälligt
uppehållstillstånd inom förskoleklass och grundskola under två år från
invandringsdatum. För asylsökande elever inom förskoleklass och
grundskola ges riktad peng från inskrivning i en skola i Växjö kommun.
Den riktade pengen till nyanlända barn och elever finansieras inte genom
utbildningsnämndens budgetram utan genom de statsbidrag som Växjö
kommun får för nyanlända barn och elever i form av etableringsbidrag och
medel för asylsökande. Den riktade pengens nivå framräknas därför med
utgångspunkt i statsbidragens storlek och justeras därmed löpande under
året. Ingångsvärdet 2018 för elever i förskoleklass är 24 000 kr per elev/år,
elever i åk 1-3 26 000 kr per elev/år samt elever i åk 4-9 30 000 kr per
elev/år. Moms 6 % och administration 3 % tillkommer.
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Gymnasieskola
Tabell 4. Grundbelopp per program och år (kr) - gymnasieskola

För introduktionsprogram gäller följande:
-

Individuellt alternativ
Ersätts med 111 300 kr/elev och år, (inkl. 3 % administration och 6
% moms). Detta motsvarar elevpeng för HV samt lokalkostnad för
kommunala introduktionsprogram (exkl. språkintroduktion). Vidare
ingår den tillfälliga elevpengen.

-

Yrkesintroduktion
Ersätts med 95 % av det fastställda grundbeloppet för det nationella
program som utbildningen riktar sig till.

-

Programinriktat individuellt alternativ och Preparand
Ersätts enligt bidragsbelopp för det nationella program som
utbildningen riktar sig mot samt det belopp som Skolverket beslutar
om för 2018 avseende den del av programmet som avser visst stöd
för att uppnå behörighet (inkl. 3 % administration och 6 % moms).

Riktad peng till nyanlända barn och elever
En riktad peng utgår till nyanlända elever med permanent eller tillfälligt
uppehållstillstånd inom gymnasieskola under två år från invandringsdatum. För
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asylsökande elever inom gymnasieskola ges riktad peng från inskrivning i en
skola i Växjö kommun. Den riktade pengen till nyanlända barn och elever
finansieras inte genom utbildningsnämndens budgetram utan genom de
statsbidrag som Växjö kommun får för nyanlända barn och elever i form av
etableringsbidrag och medel för asylsökande. Den riktade pengens nivå
framräknas därför med utgångspunkt i statsbidragens storlek och justeras därmed
löpande under året. Ingångsvärdet 2018 för elever på språkintroduktion är 10 000
kr per elev/år och på nationella och övriga introduktionsprogram 30 000 kr per
elev/år. Moms 6 % och administration 3 % tillkommer.
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