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Ersättningsbilaga 2020 fristående utförare 

Förskola 

Pedagogisk omsorg 1-5 år 

Omsorg då förskola och fritidshem inte erbjuds (kvälls- natt- helgomsorg) 

Grundbelopp förskola  Personal Mtrl/tj Lokal Summa Adm 3 % Moms 6 % Summa bidrag

Under 15 timmar

Peng 1‐2 år   8  3 354 kr  11 210 kr  17 160 kr  111 724 kr  3 352 kr    6 905 kr      121 980 kr

Peng 3‐5 år   5  9 887 kr  12 200 kr  17 160 kr     89 247 kr  2 677 kr    5 515 kr   97 440 kr

15‐30 tim

Peng 1‐2 år  130 230 kr  11 210 kr  17 160 kr  158 600 kr  4 758 kr    9 802 kr      173 160 kr

Peng 3‐5 år   8  9 233 kr  12 200 kr  17 160 kr  118 593 kr  3 558 kr    7 329 kr      129 480 kr

Över 30 timmar

Peng 1‐2 år  138 144 kr  11 210 kr  17 160 kr  166 514 kr  4 995 kr  10 291 kr      181 800 kr

Peng 3‐5 år   9  7 147 kr  12 200 kr  17 160 kr  126 507 kr  3 795 kr    7 818 kr      138 120 kr

Grundbelopp 
Personal Mtrl/tj Summa Adm 1 % Moms 6 % Summa bidrag

Pedagogisk omsorg

Under 15 timmar

Peng 1‐2 år     70 108 kr  10 370 kr     80 478 kr     805   kr   4 877 kr    86 160 kr

Peng 3‐5 år     48 418 kr  10 035 kr     58 453 kr     585   kr   3 542 kr    62 580 kr

15,1‐30 tim

Peng 1‐2 år  110 347 kr  10 370 kr  120 717 kr  1 207 kr   7 315 kr     129   240 kr

Peng 3‐5 år     72 909 kr  10 035 kr     82 944 kr     829   kr   5 026 kr    88 800 kr

Över 30 timmar

Peng 1‐2 år  116 792 kr  10 370 kr  127 162 kr  1 272 kr   7 706 kr     136   140 kr

Peng 3‐5 år     79 354 kr  10 035 kr     89 389 kr     894   kr   5 417 kr    95 700 kr

Grundbelopp
Personal Mtrl/tj Summa Adm 1 % Moms 6 % Summa bidrag

natt‐ och helgomsorg

Under 15 timmar

Peng 1‐2 år     70 108 kr  10 370 kr     80 478 kr     805   kr   4 877 kr    86 160 kr

Peng 3‐12 år     48 418 kr  10 035 kr     58 453 kr     585   kr   3 542 kr    62 580 kr

15,1‐30 tim

Peng 1‐2 år  110 347 kr  10 370 kr  120 717 kr  1 207 kr   7 315 kr     129   240 kr

Peng 3‐12 år     72 909 kr  10 035 kr     82 944 kr     829   kr   5 026 kr    88 800 kr

Över 30 timmar

Peng 1‐2 år  116 792 kr  10 370 kr  127 162 kr  1 272 kr   7 706 kr     136   140 kr

Peng 3‐12 år     79 354 kr  10 035 kr     89 389 kr     894   kr   5 417 kr    95 700 kr
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Förskoleklass, grundskola, grundsärskola (grundbelopp) 

 
 
Fritidshem 

 
Pedagogisk omsorg (6-12 år) - familjefritidshem 

 
Nivåpeng grundsärskola 

 
 
Nivåpeng fritidshem elever inskrivna i grundsärskola 

 
 
__________ 

Grundbelopp 
Personal Mtrl/tjänster Lokal Summa Adm 3 % Moms 6 % Summa bidrag

Fsk‐Åk 9

Förskoleklass  40 500 kr      11 640 kr  17 870 kr  70 010 kr  2 100 kr   4 330 kr         76 440 kr

Peng åk 1‐3  55 360 kr         9 590 kr  17 870 kr  82 820 kr  2 485 kr   5 115 kr         90 420 kr

Peng åk 4‐6  54 350 kr      10 600 kr  17 870 kr  82 820 kr  2 485 kr   5 115 kr         90 420 kr

Peng åk 7‐9  57 800 kr      15 550 kr  17 870 kr  91 220 kr  2 740 kr   5 640 kr         99 600 kr  

Grundbelopp fritidshem  Personal Mtrl/tj Summa adm 3 % Moms 6 % Summa bidrag

Fritidshem 6‐9 år (F‐klass‐åk 3)  24 626 kr  4 500 kr  29 126 kr   874 kr   1 800 kr         31 800 kr

Fritidshem 10‐12 år (åk 4‐6)  15 484 kr  2 212 kr  17 696 kr   531 kr   1 094 kr         19 320 kr  
 

Grundbelopp familjefritidshem  Personal Mtrl/tj Summa adm 3 % Moms 6 % Summa bidrag

Fritidshem 6‐9 år (F‐klass‐åk 3)  26 800 kr  1 115 kr  27 915 kr   835 kr   1 730 kr         30 480 kr

Fritidshem 10‐12 år (åk 4‐6)  22 325 kr      925 kr  23 250 kr   695 kr   1 435 kr         25 380 kr  
 

Tilläggsbelopp Belopp

Nivå 1 140 810 kr

Nivå 2 200 530 kr

Nivå 3 379 120 kr

Nivå 4 451 750 kr

Nivå 5 593 450 kr  

Tilläggsbelopp Belopp

Nivå 1 85 542 kr

Nivå 2 128 218 kr

Nivå 3 255 545 kr

Nivå 4 255 545 kr

Nivå 5 255 545 kr  
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