
Förskoleförvaltningens resurser 

Resursfördelning i korta drag



• Bidrag på lika villkor

• Förskolechefens ansvar för sin inre 

organisation

• Ökad kvalitet i undervisningen

• Ökad likvärdighet = kompensatorisk 

princip

• Säkra resurser till barn med stora 

särskilda behov

Principer för modellens utformning



Det var en gång 4,5 miljarder i nämndbidrag ……..

Och 120 
miljoner 
från staten

Kommunala 
föräldra-
avgifter om 
220 miljoner



Fyra påsar barnpengar
Grundbelopp

3 900 mkr

112 mkr

7 mkr

90 mkr

Barnpeng Peng utan 
index

Särskilt 
stöd

I andra 
kommuner



Grundbeloppets delar

- grundersättning som fördelas lika per barn beroende 
på ålder och serviceform

t.o.m. 20 barn // 21 barn och flera

- en strukturersättning som är viktad utifrån 
socioekonomiskt index*

t.o.m. 20 barn // 21 barn och flera

Grundbelopp

* Förutsätter minst 7 barn



Grundersättning

• Förskola – en fast ersättning per barn viktat/inte viktat 
utifrån ålder och serviceform.

• Pedagogisk omsorg – en fast ersättning per barn med 
ett omkostnadsbelopp enligt schablon.

• Öppen förskola – en fast ersättning per barn 

• Kvälls, natt och helgomsorg – en fast ersättning per 
barn samt ett omkostnadsbelopp enligt schablon.

Grundbelopp



Strukturersättning

• 5 procent av den totala barnpengen fördelas utifrån 
socialt index och syftar till att kompensera för 
skillnader i barns förutsättningar. 

• 2021 motsvarar det 290 mkr.

• Index 100 = genomsnitt.

• Index baseras på barngruppen sep/okt året innan.

Grundbelopp



Struktursättning

Förklarande variabler är:
- Kön
- Invandringsår
- Vårdnadshavarnas högsta utbildning
- Ekonomiskt bistånd
- Bor med en eller båda vårdnadshavarna
- Hushållets inkomst
- Utländsk bakgrund
- Invandring - födelseland (HDI)
- Boendemiljö

Grundbelopp



Ålder Heltid Arbets-
sökande

Föräldra-
ledig

0-2 år 1 0,75 0,5

3-5 år 0,75 0,56 0,38

Viktning



Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet är till för barn med: 
- fysiska funktionsvariationer 
- nedsatta funktioner av medicinska skäl
- stora inlärningssvårigheter
- eller kombinationer av ovanstående

För att behovet ska anses som omfattande och 
stödåtgärderna som extraordinära, krävs att 
stödbehovet och de insatta stödåtgärderna är 
frekventa och kontinuerliga. 



KONTAKT:
forskola@forskola.goteborg.se
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