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Barn- och
utbildningsnämnden

Strukturbidrag för grundskolan, förskolan och individuella
gymnasiet
Dnr BUN16/43
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer och föreslagna beloppsnivåer för
strukturbidrag för förskolan, grundskolan och individuella gymnasiet.

Sammanfattning av ärendet
Efter ett förtydligande i skollagen att kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom
skolväsendet efter barnens olika förutsättningar och behov, har det i budget beslutats att
införa strukturtillägg.
För förskolan avsätts 300 tkr till förskoleverksamhet på Adelsö för att kompensera för
geografiska förutsättningar. Övriga 922 tkr fördelas till nyanlända barn. För grundskolan
avsätts 300 tkr under vt. 2016 till förberedelseklass på Tappström. Övriga 2452 tkr fördelas
till nyanlända barn. För såväl förskola som grundskola följer strukturbidraget det enskilda
barnet. Ett antal riktlinjer har även fastställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2016-02-24, rev. 2016-03-07
Ärendet

Bakgrund

Den 1 juli 2014 infördes ett förtydliganden i skollagen att kommuner ska fördela resurser till
utbildningen inom skolväsendet efter barnens olika förutsättningar och behov. I budget inför
2016 beslutades att införa ett strukturtillägg för nyanlända. För förskolan avsätt också en
mindre del, 300 tkr, till förskoleverksamhet på Adelsö som stöd för de särskilda
förutsättningar som krävs för att upprätthålla en fullgod kvalité i stöd till barnen. Övriga 922
tkr fördelas till nyanlända barn. För grundskolan avsätts 300 tkr under vt 2016 till
förberedelseklassen på Tappströmsskolan för att möjliggöra en smidig övergång till ett nytt
system. Övriga 2452 tkr fördelas till nyanlända barn. För såväl förskola som grundskola
följer strukturbidraget det enskilda barnet.
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Ekerös individuella gymnasium och språkintroduktion får ett anslag om 300 tkr för arbetet
med nyanlända.

Riktlinjer

Som nyanländ räknas man från den dagen man anländer till Sverige och är äldre än ett år och
de kommande fyra åren.
Strukturbidrag för nyanländ betalas ut under de första två åren i förskolan och/ eller de
första två åren som eleven går i skolan.
Ett barn som anländer vid fyra års ålder kan alltså först vara berättigad till strukturbidrag för
förskolan i två år och sedan två år i skolan.
Strukturbidraget ska betalas ut i två år även om eleven under denna period utifrån tidsramen
fyra år inte längre uppfyller detta krav. Det vill säga är barnet/eleven vid beslut nyanländ,
enligt ovanstående definition, gäller rätt till två års strukturbidrag.
Till förskolan och grundskolan betalas strukturbidraget ut månadsvis, retroaktivt från och
med januari 2016, baserad på för 2016 år bedömd volym.
Eventuella ökade volymer eller minskade volymer hanteras på nämndnivå och inte på
resultatenhetsnivå.

Beloppsnivåer för strukturbidrag för
förskolan, grundskolan och
individuella gymnasiet
Strukturbidrag år 2016
Budgetram

Strukturbidrag förskola
Strukturbidrag
grundskola
Strukturbidrag Ekerö
IM/IV

1 222 tkr
2 779 tkr
300 tkr

Anslag (del av strukturbidragsbudget)

Adelsö förskola
Tappströmskolan, förberedelseklass vt
Ekerö IM/IV

300 tkr
327 tkr
300 tkr
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Budgetram (efter avdrag "anslag")

Kalkyl snitt antal barn-elever/månad

Förskolan
Grundskolan

Förskolan
Grundskolan

922 tkr
2 452 tkr

30
65

Förslag till strukturbidrag (peng) år 2016
Peng i kr/barn-elev/månad, 100% bidrag:
Egen regi
Förskolan
Grundskolan*)

kr/mån
2 561
3 144

Fristående
Förskolan
Grundskolan*)

*)Grundskola inkl. Förskoleklass

Beslutet expedieras till
Förvaltning barn och utbildning

Johannes Pålsson
Chef Barn och utbildning

momskomp
kr/mån 6%
2 561
154
3 144
189

kr/mån
2 715
3 332

