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Sammanfattning

Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår att ett bidrag till enskilda huvudmän för
förskola eller pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.
För barn som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska
hemkommunen besluta bidraget omgående.
Förskolenämndens resursfördelningsmodell syftar till att ge huvudmän möjlighet att erbjuda en
likvärdig skola. I modellen regleras fördelning av grundbeloppet i form av grundersättning,
strukturersättning samt ersättning för lokalkostnader. Därutöver regleras ersättning till fristående
verksamheter för administrativa kostnader och mervärdesskatt.
På grund av att det har hållits allmänna val i Sverige under 2018 har det inneburit att beslut om
förskolenämndens budget kommer beslutas av en ny förskolenämnd. Det innebär att bidrag i
form av grundbelopp för 2019 kommer baseras på ersättningarna enligt 2018 års tilldelade
kommunbidrag till dess att 2019 års budget är beslutad av förskolenämnden. Efter att budget
2019 är beslutat i förskolenämnden kommer en justering mellan erhållen ersättning och
ersättning enligt budget 2019 att regleras retroaktivt från januari 2019.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden fastställer grundbelopp för år 2019 enligt bilaga, Grundbelopp till

förskolor och pedagogisk omsorg 2019, för barn som är bosatta i Malmö och som är inskrivna
i förskola eller pedagogisk omsorg.
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Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår att ett bidrag till enskilda huvudmän för
förskola eller pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.
För barn som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska
hemkommunen besluta bidraget omgående.
Förskolenämndens resursfördelningsmodell syftar till att ge huvudmän möjlighet att erbjuda en
likvärdig skola. Modellen tar hänsyn till barns olika behov samt strävar efter att uppväga
skillnader i barns förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. I modellen regleras
fördelning av grundbeloppet i form av grundersättning, strukturersättning samt ersättning för
lokalkostnader. Därutöver regleras ersättning till fristående verksamheter för administrativa
kostnader och mervärdesskatt.
Grundersättningen är lika för alla enheter men varierar beroende på barnets ålder och om barnet
har en hel- eller deltidsplats. Förskolenämnden beslutade i september 2018 att vid
resursfördelningen mellan huvudmän räkna barn till kategorin yngre fram till halvårsskiftet (30
juni) det kalenderår barnet fyller tre år (FSK-2018-15278). Denna förändring träder i kraft 2019
och för att ersättningen för ett äldre barn ska kvarstå på samma nivå är skillnaden mellan ett
yngre och äldre barn framöver 18 procent. Under 2018 har den åldersdifferentierade
ersättningen inneburit att för barn 1-2 år är ersättningen 25 procent högre än för barn 3-6 år.
Strukturersättningen i Malmös resursfördelningsmodell är viktad efter socioekonomiska faktorer
och beror på hur förskolans vårdnadshavare svarar mot ett antal förklaringsvariabler. För att
kunna fördela strukturersättningen har en avläsning av de placerade och inskrivna barnen på
respektive enhet genomförts per den 1 september 2018.
På grund av att det har hållits allmänna val i Sverige under 2018 har det inneburit att beslut om
förskolenämndens budget kommer beslutas av en ny förskolenämnd. Det innebär att bidrag i
form av grundbelopp för 2019 kommer baseras på ersättningarna enligt 2018 års tilldelade
kommunbidrag till dess att 2019 års budget är beslutad av förskolenämnden. När budget 2019 är
beslutad i förskolenämnden kommer en justering mellan erhållen ersättning och ersättning enligt
budget 2019 att regleras retroaktivt från januari 2019.
I och med antagandet av nya ersättningsnivåer för förskoleverksamheten 2019 beslutar
förskolenämnden att fastställa att kommunal ersättning för barn i förskola och pedagogisk
omsorg fördelas enligt bilaga Grundbelopp till förskolor och pedagogisk omsorg 2019.
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