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Skolpeng och förskolecheck antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2022 dnr 
2022/00508 KS för år 2023 och övriga ersättningar antagna av utbildningsnämnden den 16 
november 2022, dnr 2022/02460 Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2023.  

Bidrag 2023 
Check och peng 2023  
Verksamhet 2022  2023  
Förskola, grundbelopp     
1-2 år, heltid  149 180 kr 155 450 kr 
3-5 år, heltid  121 870 kr 126 990 kr 
1-5 år, deltid 15 t/v  106 000 kr 110 460 kr 

3-5 år, med 525 tim/år eller 15 tim/v under 
skoldagar  

58 820 kr 61 290 kr 

Brage språkförskola inklusive tilläggsbelopp 293 600 kr 298 720 kr 
Sommarcheck from 2023 1]  - 118 725 kr 
      
Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder 1]   
Heltid 1-5 år förskola 4 290 kr 4 290 kr 
Deltid 1-5 år förskola 3 360 kr 3 360 kr 
Allmän förskola 3-5 år 1 860 kr 1 860 kr 
 
   
Familjedaghem, grundbelopp     
1-2 år, heltid  123 630 kr 128 830 kr 
3-5 år, heltid 100 440 kr 104 660 kr 
1-5 år, deltid 15 t/v  86 800 kr 90 450 kr 
3-5 år, med 525 tim/år eller 15 tim/v under 
skoldagar  47 180 kr 

49 170 kr 

Sommarcheck from 2023 2]   97 555 kr 

      

Flerfamiljssystem, grundbelopp     
1-5 år, deltid  77 820 kr 81 088 kr 
1-2 år, heltid  112 030 kr 116 735 kr 
3-5 år, heltid  91 120 kr 94 947 kr 
      
Skolbarnomsorg, grundbelopp     
Familjedaghem, årskurs förskoleklass-3 57 540 kr 59 957 kr 
Fritidshem, årskurs förskoleklass 37 330 kr 38 900 kr 
Fritidshem, årskurs 1-3  33 150 kr 34 550 kr 
Fritidshem, årskurs 4-6  17 140 kr 17 860 kr 
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Grundskola, grundbelopp     
Årskurs förskoleklass  72 220 kr 75 260 kr 
Grundskola, årskurs 1-5  80 150 kr 83 520 kr 
Grundskola, årskurs 6-9  96 530 kr 100 590 kr 
   
Särskild satsning projektpeng 3] 1 000 kr 1 000 kr 
Särskild satsning elevhälsa 4] - 289 kr 
   

    
Verksamhet 2022  2023  
RN-verksamhet, grundbelopp     
RN-verksamhet, årskurs F-9 499 130 kr 520 100 kr 
Fritidshem, årskurs F-6 174 930 kr 182 280 kr 

    
Brageskolans språkverksamhet, grundbelopp 
inklusive tilläggsbelopp   

  

Språkverksamhet, årskurs förskoleklass  133 930 kr 136 970 kr 

Språkverksamhet, årskurs 1-5  296 700 kr 300 070 kr 

Språkverksamhet, årskurs 6-9 356 450 kr 360 510 kr 
Fritidshem, förskoleklass 158 100 kr 159 670 kr 
Fritidshem, årskurs 1-6 97 920 kr 99 320 kr 
      
Grundsärskola, grundbelopp inklusive 
tilläggsbelopp   

  

Behovsgrupp 1  277 280 kr 288 930 kr 
Behovsgrupp 2  359 120 kr 374 210 kr 
Behovsgrupp 3  434 170 kr 452 410 kr 
Behovsgrupp 4  527 410 kr 549 570 kr 
      

Fritidshem, grundsärskola, grundbelopp 
inklusive tilläggsbelopp   

  

Behovsgrupp 1  136 630 kr 142 370 kr 
Behovsgrupp 2  176 870 kr 184 300 kr 
Behovsgrupp 3  213 890 kr 222 880 kr 
Behovsgrupp 4  259 900 kr 270 820 kr 
      
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning     
Elever med modersmålsundervisning, årskurs F-9 
(beloppet avser en termin) 5 100 kr 5 100 kr 
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1] Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder tilldelas Sollentunas folkbokförda barn i förskola i lägeskommunen 
Sollentuna. 
2] Sommarcheck i enlighet med beslut dnr 2022/1944 UN-1 träder i kraft 1 januari 2023. 
3] Projektpeng till förstärkning att öka förmågan att möta elever utifrån deras behov, primärt genom organisering 
av mindre undervisningsgrupper tilldelas externa enheter 
4] Elevhälsapeng till förstärkt likvärdig tillgång till elevhälsa 
 
Samtliga grundbelopp är inklusive ett treprocentigt pålägg avseende administrativ ersättning 
(schablon). Utöver fastställt check- respektive pengvärde utgår ett momsbidrag till alla 
huvudmän inom barnomsorg/skola som inte är skyldiga att redovisa moms. Momsbidraget 
uppgår till sex procent av gällande värde på barnomsorgscheck och skolpeng. 

Socioekonomisk fördelning inom förskoleklass och grundskola och 
språkpeng inom förskola 
Grundskolor, i lägeskommunen Sollentuna, med tillräckligt hög andel Sollentunaelever 
erhåller en socioekonomisk tilldelning. Förskolor, i lägeskommunen Sollentuna, med hög 
andel barn med utländsk bakgrund erhåller en språkpeng. 

Socioekonomisk fördelning inom förskoleklass och grundskola 
Den socioekonomiska tilldelningen är en utökning av grundbeloppets del avseende 
undervisning och omsorg. Från och med 2016 fördelar nämnden medel med en 
socioekonomisk fördelningsnyckel utifrån den så kallade riksmodellen, framtagen av SCB. 
 
Tidigare år har socioekonomisk fördelning utgått per läsår. Från och med 1 januari 2019 utgår 
den socioekonomiska tilldelningen från räkenskapsår. Grunden till fördelningen per 
räkenskapsår är utifrån elevsammansättning höstterminen innan kommande räkenskapsår. 
Den socioekonomiska tilldelningen för räkenskapsår 2023 är fastställd utifrån inskrivna elever 
15 september 2022. Total tilldelning uppgår till 45 040 000 kronor. Tilldelning sker med 
samma principer för både kommunala och fristående verksamheter. 
 
Socioekonomisk fördelning år 2023  
Enhet Ersättning per elev 2023 
Dibber International School Sollentuna 13 013 kr 
Edsbergsskolan 8 892 kr 
Futuraskolan International Hertig Karl 7 419 kr 
Futuraskolan International Rådan 949 kr 
Gillbo-Gröndalsskolan 3 212 kr 
Gärdesskolan 2 922 kr 
Helenelundsskolan 2 848 kr 

      
Tilläggsbelopp för lovskola     
Elever i lovskola, årskurs 8-9 4 080 kr 4 080 kr 
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Häggvik- Skälbyskolan 3 898 kr 
Kärrdalsskolan 4 518 kr 
Mikaelskolan 8 467 kr 
Norra Strand Dibber 12 184 kr 
Runbackaskolan 2 148 kr 
Rälsen AB i Norrviken 1 340 kr 
Rälsen AB i Viby 4 014 kr 
Rälsen AB åk 4-9 1 215 kr 
Rösjöskolan 15 100 kr 
Silverbäcken Dibber 1 191 kr 
Silverdalsskolan 3 697 kr 
Sofielundsskolan 5 343 kr 
Sollentuna musikklasser 649 kr 
Stallets Skola 2 534 kr 
Stockholm International Academy Häggvik 26 712 kr 
Tegelhagens skola 1 410 kr 
Turebergsskolan 17 361 kr 
Töjnaskolan 3 934 kr 
Vaxmoraskolan 1 960 kr 
Vibyskolan 1 238 kr 
Vittra Rösjötorp 8 718 kr 
Vittra i Sollentuna 21 568 kr 

 

Fördelning språkpeng inom förskola 
Resurser till insatser för barn med annat modersmål än svenska fördelas till förskolor med hög 
andel barn med utländsk bakgrund. dvs. första och andra generationens invandrare. Medlen 
fördelas till förskolor där andelen barn med utländsk bakgrund är högre än 33,3 procent. 
Förskolorna får ta del av resurserna i förhållande till hur många barn med utländsk bakgrund 
som finns inskrivna i förskolan 15 september 2022. Den totala ersättningen år 2023 uppgår till 
5 871 000 kronor. Tilldelning sker med samma principer för både kommunala och fristående 
verksamheter. 
 
Språkpeng år 2023    

Enhet 

Antal barn med 
utländsk bakgrund, 
2022, antal 

Antal barn med 
utländsk bakgrund, 
2022, procent 

Ersättning per 
enhet 2023 

 Dibber inspira AB, Björkens förskola 33 85 %          221 249 kr  
 Dibber inspira AB, Filurens förskola 34 50 %          134 330 kr  
 Dibber inspira AB, Förskolan Rödluvan 58 78 %          355 579 kr  
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 Dibber inspira AB, Snäckbacken, 
Förskola 54 70 %          300 266 kr  
 Dibber inspira AB, Vargungens förskola 37 49 %          142 231 kr  
 Dibber inspira AB, Växhusets förskola 35 37 %          102 723 kr  
 Futuraskolan Kvarnskogen 85 54 %          363 480 kr  
 Förskolan Abakus, Klax AB 61 51 %          244 954 kr  
 Förskolan Kotten 16 63 %             79 017 kr  
 Förskolan Labyrinten 77 70 %          426 694 kr  
 I Ur och Skur Grodan 38 37 %          110 624 kr  
 Pilens förskola TF förskolor AB 21 86 %          142 231 kr  
 Solglimten Förskolan 27 48 %          102 723 kr  
 Tellusbarn Framtiden 25 56 %          110 624 kr  
 Vittra Rösjötorp 64 66 %          331 873 kr  
 Bagarbyvägens förskola 57 58 %          260 758 kr  
 Bikupans förskola 58 64 %          292 365 kr  
 Brage - skola och språkförskola 10 60 %             47 410 kr  
 Bygatans förskola 102 59 %          474 105 kr  
 Ebbas förskola 76 43 %          260 758 kr  
 Mallas förskola 95 37 %          276 561 kr  
 Regnbågens förskola 47 74 %          276 561 kr  
 Rösjö förskola 104 67 %          553 122 kr  
 Sofielunds förskola 94 35 %          260 758 kr  

 

Information om tilläggsbelopp förskoleverksamhet 

Individinriktat stöd 
För barn med extraordinärt stödbehov kan utbildningsnämnden, efter en individuell 
bedömning, fatta beslut om ett individinriktat tilläggsbelopp/verksamhetsstöd. 

Information om tilläggsbelopp förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 

Individinriktat stöd 
För elever med extraordinärt stödbehov kan utbildningsnämnden, efter en individuell 
bedömning, fatta beslut om ett individinriktat tilläggsbelopp ges. 

Information om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 
För elever med modersmålsundervisning, årskurs F-9 fastställs ett tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning per elev per termin. 
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Information om tilläggsbelopp för lovskola 
För elever som slutat årskurs 8 och som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet i årskurs 9 
samt de elever som avslutat årskurs 9 utan gymnasiebehörighet fastställs ett individinriktat 
tilläggsbelopp för lovskola per elev per år. 

Information om sommarcheck 
Sommarcheck i enlighet med beslut dnr 2022/1944 UN-1 träder i kraft 1 januari 2023. 
Ersättning för barn som inte har börjat i skola än, gällande perioden juni till och med den 7 
augusti för blivande elever som har Sollentuna som hemkommun, när den blivande eleven har 
sin sista placeringsdag på förskola/familjedaghem under denna period. Alternativt ska detta 
ekonomiska bidrag istället betalas ut till och med dagen innan placeringsstart på den nya 
verksamheten, i de fall där den blivande eleven får en placering inom skolbarnsomsorg under 
perioden den 1 augusti till och med den 6 augusti. 

Att överklaga ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten i 
Stockholm 
Om du inte är nöjd med detta beslut, kan du överklaga det. Ett beslut får överklagas av den 
som beslutet angår. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är 
det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Om eleven har två 
vårdnadshavare krävs oftast att båda vårdnadshavare vill överklaga.  

Vad ska överklagande innehålla? 
Om du vill att förvaltningsrätten ska ta upp ditt ärende, ska du skriva ett överklagande där du 
uppger: 

• vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha. Det är också 
viktigt att motivera varför du tycker att beslutet ska ändras. Om du vill att 
förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska du även skicka med 
dessa.  

• att båda vårdnadshavare vill överklaga, om beslutet som du överklagar handlar om ditt 
barn och gemensam vårdnad finns. 

• namn, adress och personnummer för barnet och samtliga vårdnadshavare 

• telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med 
undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang). 

• e-postadress. 

• annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. 

Vart ska du skicka ditt överklagande? 
Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Stockholm, men du ska skicka det till: 
Sollentuna kommun 
Utbildningsnämnden  
191 86 SOLLENTUNA 
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Överklagandet ska skickas in till kommunen som brev via vanlig postgång eftersom 
kommunen inte har någon funktion för säkra e-postmeddelanden. Annan kommunikation med 
utbildningskontoret kan ske genom e-post till följande e-postadress: 
utbildningsnamnden@sollentuna.se 

Varför ska jag skicka överklagandet till kommunen? 
Skälet är att vi ska kunna ta del av dina argument och eventuellt ändra beslutet om det 
framgår att det ursprungliga beslutet var fel. Men om kommunen inte ändrar sitt beslut, 
skickas ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. Utbildningsnämnden måste ha ditt 
överklagande inom tre veckor från den dag som ni fick del av beslutet, annars kan 
överklagandet inte prövas. Det är kommunen som fattat beslutet som prövar om 
överklagandet kommit in i rätt tid. 

Allmän handling 
Tänk på att kommunen och förvaltningsrätten är myndigheter vilket innebär att ditt 
överklagande och övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna 
handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar 
kan emellertid begränsas genom sekretess. Myndigheter gör en sekretessbedömning för varje 
enskilt fall. 
 
UTBILDNINGSKONTORET 
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